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Akerselva som museum.
Nå har Arbeidermuseet flyttet
inn i Sagveien 28.
Side 19.



TYPOgrafiskemeddelelser - mars 2013 TYPOgrafiskemeddelelser - mars 20132

TYPO-

grafiske
MEDDELELSER

Medlemsblad for
Fellesforbundet, avd. 850,
Oslo grafisk fagforening.

Utkom første gang i 1876.

Ansvarlig utgiver: Terje Fjellum

AnitA FrølAnd
Andvord Grafisk - anita.froland@andvord.no

EvA-lill BEkkEvAd
lO Media - eva.lill@lomedia.no

lArs PEnick
lchri-pe@online.no

kJEtil lArsEn
kjetil.larsen@fellesforbundet.org

AdOlF lArsEn
adolf.larsen@fellesforbundet.org

HJEMMEsidE:
www.fellesforbundet.no/avd850

FAcEBOOk:
www.facebook.com/oslografisk

trykk:
Andvord Grafisk as, et Staples selskap.

Redaksjonen ble avsluttet 8. mars

Juletrefest på acebook?

Innhold
nr. 2
2013:

3

Når det gjelder stoff og andre henvendelser, ta kontakt med Adolf Larsen på mobil: 975 27 464.

Side 3 : Klubbseminar for Aktietrykkeriet Side 4 : Suksess med bismak Side 5 : Samling for
sivilområdet Side 6 : Nyheter fra Opplæringssenteret - Hva er din E-post adresse?
Side 7: Stor interesse for mediegrafikerfaget Side 8 : Fra bokhylla: Som aldri gir tapt for tvil
Side 9: Årets juletrefest Side 10: Superskriftfamilier - 1. mai frokost Side 11: Nytt fra byen
og landet - Fellesforbundet 25 år Side 12: Hvem svikter papiravisene? Side 13: Sjefen for
det hele, Roar Flåten Side 14 - 15: Aftenposten og Schibsted Side 16 - 17: Bedriftsbesøk:
Oslo vann og avløpsetat Side 18: Fra bokhylla: Mord mellom linjerne (nei da, det er ikke skrive-
feil) Side 19: Akerselva som museum Side 20 - 21: Trondheimskonferansen 2013 -
Vi verken kan eller vil regjere uten EØS Side 22: Kåseri: Kunsten å lese jobbannonser
Side 23: Historiespalta Side 24: Ut og bryne seg mot de beste i verden - World Skills, Leipzig
2013 - Vi vil vinne! Side 25: Europa brenner! - Alter Summit Side 26 - 27: En ildsjel for faget!
28: Årskonferanse i Manifest 29: Arbeider og arbeidsplass som passer 30 - 31: Vi gratulerer
vår jubilanter og møtedager for OGF Pensjonistforening i 2013 Side 32: Invitasjon til vandring
langs Akerselvas tidligere industristrøk.

Avdeling 850
Oslo grafiske fagforening

Forsidebildet.
Her er jentene fra Hjula veveri i Ellen Jacobsen sin fantastiske statue
«Fabrikkjentene». De kommer nok ikke på museum, men det gjør
arbeiderkulturen i Sagveien. Se side 19.
Foto: Adolf Larsen

Tekst Adolf Larsen
Foto Geir Larsen

Ogf har fokus på gode og aktive klubber,
og bidro derfor med kursmidler til sam-
linga. Andre klubber som ønsker å sam-
les på samme måte kan søke foreningen
om både praktisk og økonomisk støtte.
Det var flere sammenfallende årsaker
til at behovet for en samling av med-
lemmene var blitt aktuelt. Stor misnøye
med den nye skiftplanen og mange nye
ansatte var nok de viktigste. Og et mildt
press fra Ogf.

Ved nedleggelsen av Hjemmet Morten-
sens trykkeri ble noen ansatte overført
til Aktietrykkeriet etter en avtale mellom
bedriftene, og i etterkant ble også flere
ledige skaffet jobb på Heia. Selv om disse
følte seg vel mottatt på sin nye arbeids-
plass, var flere ivrige etter et seminar for
å diskutere forholdene.

Første dag på Sørmarka gikk med
til diskusjoner omkring ny skiftplan for
trykkeriet. Planen, som ble vedtatt midt
under de lokale forhandlingene sist som-
mer, har skapt mye frustrasjon og mis-
nøye ved bedriften. Både fordi den bare
gjelder bemanningen på en av rotasjo-
nene, og fordi saksbehandlingen var pre-
get av hastverk.

På ferdiggjøringsavdelingen var det
missnøye med stadig flytting av skift og
at samarbeidsklimaet med avdelingsle-
delsen ikke var det beste.

For å få en best mulig bakgrunn for
diskusjonen stilte klubbleder ved Aller
Trykk, Øyvind Christensen opp som
innleder første dagen.

Skal en konkludere etter debatten vir-
ket det som det er vilje til å arbeide mot
en felles skiftplan som, når det gjelder
belastninger skal være mest mulig rett-
ferdig for alle. At det skal arbeides for ar
presset på helgearbeid blir minst mulig.
Det var også et sterkt ønske om mer for-
malisert samarbeid mellom de to gjen-
værende ukebladprodusentene.

Siste del av lørdagen ble brukt til dis-
kusjoner om ansattes styrearbeid, og en
gjennomgang av reglene omkring inn-
leie og ikke minst midlertidige ansatte.

Klubbarbeid
Etter en hyggelig kveld med sosialt sam-
vær møtte forsamlingen opp til gruppe-
arbeid viet situasjonen i egen klubb. Og
ikke minst forslag til forbedringer.

Gruppene kom til plenum med mange
konkrete forslag, og ikke minst en posi-
tiv holdning til klubben. Det var enig-
het om at et positivt omdømme, både
innad og utad er viktig å bygge opp. Og
at ingen bør bidra til negativ omtale av
sitt eget klubbstyre. At alle diskusjoner
skulle tas på møter, men også at klubble-
delsen må bidra med adskillig forbedret
informasjon.

Av konkrete forslag det ble enighet
om kan nevnes at klubbstyret skulle for-
sette arbeidet med skiftplanene. Arbeids-

miljøet spesielt på ferdigjøring måtte
bedres, inkludert et bedre forhold til
arbeidslederne. Det ble videre presisert
at alle avtaler skal være skriftlige, og at
også bedriftens ledelse hadde et forbe-
dringspotensial.

Mange av deltakerne mente også at
det var viktig med en fast tid hvor klubb-
styret kunne treffes, og at klubbstyret får
nødvendig tid til klubbarbeid.

Hovedkonklusjonen var allikevel
enigheten om at medlemmene og klubb-
styret i samarbeid skulle bygge en ster-
kere, åpen og inkluderende klubb. Og at
alle skulle arbeide for at både klubben og
Fellesforbundet skulle bli mer synlige.
Samarbeidet med spesielt klubben på
Aller trykk skall styrkes. Det skal gjen-
nomføres årlige klubbsamlinger, helst i
samarbeid med Aller trykk og Ogf.

Klubbseminar for Aktietrykkeriet

Rett før julestria samlet klubbmedlemmene i
Aktietrykkeriet seg til klubbseminar

på Sørmarka. Der ble det diskutert alt fra
skiftplaner til bedrestruktur på klubben.

Kjetil Larsen fra Ogf fulgte var lydhør for
hva medlemmene hadde å si.

Oslo grafiske fagforening har
på enkelte områder tatt nye
plattformer i bruk, og har, som
sikkert mange av våre lesere
har oppdaget egen side på
Facebook.
Det har vi lagt ut bilder og en liten
bekymringsmelding fra Juletrefesten.
Redaksjonen i TgM har ikke gransket
historia for juletrefestens opprinnelse,
men medlemmer i voksen alder oppfat-
ter at den alltid har vært der. For et par
tiår tilbake også kombinasjon med en
fest for voksne.

Uansett er det ikke til å stikke under
stol at oppslutningen de senere årene
ikke har vært like bra som entusiasmen
hos de som er til stede. Kostnadsmessig
er prisen for hver deltaker høy. Mange

mener at dette bare er et arrangement for
besteforeldre med barnebarn, og ikke
for dagens yrkesaktive medlemmer. Til
det er å si at disse eldre i aller høyeste
grad har vært bidragsytere med kontin-
gent gjennom et arbeidsliv på 40 til 50
år, og slik sett bare får tilbake noen små-
penger av det de har bidratt med. Om
vi nå skal begynne å regne slik på med-
lemskapet.

Konklusjonen er at meningene er meget
delte i styret, og at vi i Ogf svært gjerne
vil ha meninger og synspunkter om jule-
trefesten, gjerne på Facebook.

Det eneste som er sikkert er vel at
selve festen inntil videre ikke kan
legges på sosiale medier.
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Deltakerne var rause med vel-
fortjent ros til konferanseleder
Knut Øygard etter den første
rene bransjekonferansen for
avisområdet som ble arrangert
på Sørmarka 3.-4. desember.

Av Gunn Dønnestad Hansen

Men om godordene satt løst med hensyn
til arrangementet og flere interessante te-
maer, var stemningen ikke tilsvarende
positiv til det som skjer i avisene og av-
istrykkeriene for tiden.

Samtlige innlegg fra tillitsvalgte for-
talte om til dels store kostnadskutt med
påfølgende nedbemanninger innen de tre
store aviskonsern. Schibsted skal kutte
kostnader med 400 millioner kroner i
sine norske regionaviser, Amedia skal
spare 350 millioner, og i Polaris Media
skal man redusere antall årsverk med
80-100.

De tillitsvalgte fortalte om en kre-
vende hverdag som, særlig med hensyn
til nedbemanninger der kolleger med
lang ansiennitet går en usikker fremtid i
møte. Det ble også fortalt om prosjekter
som avløser hverandre inntil konklusjon-
ene samstemmer med ledelsens ønsker.

Allede tillitsvalgtebekrefteratbedrift-
enes ledelser har større fokus på digitale
medier, og tilsvarende mindre på papir.

De tre store avis-konsernene, Schib-
sted, Amedia og Polaris har lenge plan-
lagt for stordriftsfordeler med en samlet
produksjon av annonser og redaksjo-
nelle sider, i tillegg til tankene om færre
og større avistrykkerier. Avistrykkeriene
gir store rabatter på trykking av konser-
nenes egne aviser, noe som er en villet
politikk som er avtalt med konsernledel-
sen. Når man så fokuserer på større inn-
tjening og kutter hoder for å få øke over-
skuddet, er den negative spiralen i gang.

Tariffpolitiske utfordringer
Forbundets nestleder, Anders Skattkjær inn-
ledet om Tariffpolitiske utfordringer. Han
begynte med en gjennomgang av resulta-
tene fra tariffoppgjøret i 2012, hvor Riks-
meklerens anslag hadde en ramme på 4
prosent. Ifølge Skattkjær endte resultatet i de
grafiske overenskomstene på i gjennomsnitt
4,4 prosent.

Anders fremhevet Industrioverens-
komsten som et viktig fundament for økt
faglig styrke og viktig for bredden og tyng-

den i frontfaget, men fortalte også om
problemstillinger som har oppstått i ettertid,
med tolking av likebehandlingsprinsippet.
Anders Skattkjær pekte på flere utfor-
dringer i forbindelse med neste års tariff-
oppgjør – også for avisområdet; Hvordan
eventuelt videreutvikle overenskomsten?
Hvordan ser man for seg framtidas klub-
borganisering/samordning på konsern-
nivå? Hvordan samarbeide i den enkelte
virksomhet? Hva med skolering og støtte
til klubbtillitsvalgte? Hvilke andre tiltak
kan vi se for oss som kan opprettholde og
utvikle faglig styrke?

Foran tariffoppgjøret i 2014 vil for-
bundet sende ut debatthefte som van-
lig, men denne gangen også med en til-
hørende «Folkeutgave». Forslagsfristen
settes ventelig til medio oktober i år.

Utviklingen av tariffavtalene på
avisområdet
Knut Øygard redegjorde for et utvalgs-
arbeid med sikte på å finne grunnlaget
for en felles overenskomst på avisom-
rådet, altså en sammenslåing av dagens
Avisoverenskomst og Pakkerioverens-
komsten. Man ser for seg at det blir en
overenskomst, men med særbestemmel-
ser for de to områdene, for eksempel med
hensyn til ukentlig skifttillegg for pakke-
riansatte, samt fagarbeider-tillegg. Det er
også ønskelig med redigering/forbedring
av teksten i overenskomstene.

En eventuell fremtidig felles fagopp-
læring for trykk/pakkeri synes som et
vanskelig område å enes om foreløpig.
Utvalget skal rapportere til tariffpartene
innen 1. desember i år.

Det andre utvalgsarbeidet på avis-
området gjelder Avistrykkerienes utfor-
dringer og utviklingsmuligheter, og er et
utvalg innenfor Hovedavtalens kap. 18,
Organisasjonenes fellestiltak – samar-
beid og utvikling. Her har man allerede
en tvist med NHO Grafisk, dvs. det som
nå heter Norsk Industri - Grafisk bran-
sjeforening – print og kommunikasjon
– som gjelder hvorvidt pakkeriene skal
omfattes av Grafisk Utdanningsfond.
Dette utvalget skal overlevere en rapport
til tariffpartene innen 1. oktober i år.

Papiravisa – muligheter og
utfordringer
Paul Bjerke , forsker i DeFacto, tok for
seg argumentasjonen om at papiravisa
dør innen ti år, fordi det er andre måter
å levere innhold på. Han minnet om at

en avis i tillegg til å være et produkt,
også er en organisasjon, en historie, en
tradisjon, et varemerke.
TgM viser til intervju med Paul Bjerke

på side 12 i dette nummeret.

Mål og virkemiddel for
mediepolitikken med fokus på
papiravisene
Direktør i Medietilsynet, Tor Erik
Engebretsen, redegjorde for Medietil-
synets arbeid, og tok oss med på en rask
historisk oppsummering av støtteordnin-
gen til presse og kringkasting:

Pressestøtten ble etablert i 1969 og
ble fram til ca 1980 brukt for å motvirke
avisdød, til kjøp av papir, til partiavistil-
skudd, distribusjonsstøtte.

Fra ca 1980 ble pressestøtten brukt
som støtte til aviser i vanskelig mar-
kedssituasjon. 78 prosent av den direkte
pressestøtten gikk til nr 2-aviser. Det var
en mer generell finansiell støtte. Presse-
støtten gis til avisen/AS-et, uavhengig av
eier eller konsern.

I 1984 ble pressestøtten endret til å bli
en «eksemplar-støtte», dvs. man la utgi-
velseshyppighet x opplag til grunn for
det økonomiske tilskuddet.

Den indirekte støtten, moms-forde-
len, med 0 prosent mva for aviser (og
bøker) utgjorde 1,6 milliarder kroner i
1022. Til sammenligning utgjorde den
direkte pressestøtten 288 millioner kron-
er i 2012, den ble gitt til 139 aviser, og
stod for ca 2 prosent av omsetningen).

Engebretsen mente nettaviser og digi-
tale publikasjoner må legge 25 prosent
mva på utsalgsprisen, fordi man ikke
kan «skille nettaviser fra andre digitale
tjenester», men han ser et fordelingspro-
blem når nettprodukt og papirprodukt
selges som pakke.

En eventuell ny mediestøtte fra 2014
kan muligens få følgende elementer:
Mål: Plattformnøytral mediestøtte:
- Tilskudd også til digitale publikasjoner,
men ikke kringkasting. Og bortfall ev
støtte til Riksspredte meningsbærere.

Åpne spørsmål:
- Tilskudd til løssalgsaviser?
- Tak på total støtte på 40 millioner?
- Avkorting for aviser med høy drifts-
margin,?

Avslutningsvis spurte Engebretsen:
Hva ønsker mediene selv?

Allerede tidlig i januar møtte
alle gode krefter i Fellesfor-
bundet for å diskutere
situasjonen for den grafiske
bransjen. Regien hadde Niels
Killi, overenskomstansvarlig
for det meste innen grafisk,
med unntak av avisbransjen.

Tekst og foto Adolf Larsen

Killi hadde på forhånd distribuert et
notat om bransjen til deltakerne. Nota-
tet problematiserte forholdet mellom
overenskomstene og utviklinga i faget.
Og at vi kan se tegn til at NHO Grafisks
holdning er i ferd med å endre seg, og at
arbeidsgiverne egentlig vil ha en utvik-
ling mot en billigere og mindre omfat-
tende overenskomst for Digitaltrykk.

Det er utvalgsarbeid i gang for å har-
monisere overenskomstene, og noen mil-
jøer lokalt er opptatt av at det blir fort-
gang i arbeidet mot én overenskomst
for sivilområdet. NHO Grafisk er histo-
rie, og har gått inn i Norsk Industri fra
årsskiftet, men det er uklart hvordan de
stiller seg til disse spørsmålene.

Fellesforbundet er ikke interessert i en ny
overenskomst for området Digitaltrykk.

I utvalgsarbeidet skal innholdet i
Lavtlønnsgarantien for alle overenskom-
stene innen sivil og kartonasje diskute-
res samlet.

Arbeidet omkring overenskomster og
tariffoppgjør for årene framover er for
en stor grad overlatt til de nye Bransje-
rådene. For de grafiske avdelingene, som
er vant til å bli involvert i arbeidet, og
være innformert om hva som skjedde i
de tidligere seksjonsrådene, er situa-
sjonen bekymringsfull. Vi er i en posi-
sjon hvor vi kan komme med innspill og
forslag, men uten store påvirknings-
muligheter. Og med forbundets pålegg
om at referat fra møtene i Bransjerådene
ikke skal ut til avdelingene er det flere
enn oss i Ogf som er bekymret for demo-
kratiet.

Organisasjonsarbeideren
Konferansen inneholdt også et punkt om
rekruttering med innledning fra Kine
Asper, som er ansvarlig for området i for-
bundet. Kine, som tidligere var leder av
avdeling 1 i Oslo, presiserte at hun hadde
arbeidet med dette fra 2012 og at om-

rådet før det var delt på mange ansatte.
Videre slo hun fast at hun ikke kan drive
rekruttering for avdelingene, men at
tanken med å samle dette viktige områ-
det hos en person er at hun lettere skal
kunne kartlegge behovene og legge til
rette for det som skal skje lokalt.

Forbundet har også nedsatt et utvalg,
med en representant for hvert ADK-
distrikt, som skal koordinere arbeidet
lokalt. Tanken med dette er, ifølge Kine,
at avdelingene skal kunne samarbeide
om rekruttering der det er naturlig og at
de lokale avdelingene skal bevisstgjøres
om sammenhengen mellom rekruttering,
skolering og organisasjonsbygging.

Asper uttrykte også bekymring for at
forbundets prosjekt med å bruke tariff-
oppgjørene som arena for en ekstra
rekrutteringsoffensiv ikke virket like bra
som forventet. Dessuten at avdelingene
ikke har like bra grep om oppgjørene
og uravstemninger som tidligere. Det er
et økende problem at deltakelsen i opp-
gjøret er synkende, og at flere oppgjør
må godkjennes av LO på grunn av for
lav deltakelse.

Fellesforbundets bransjekonferanse for avisområdet:

Suksess med bismak

Samling for sivilområdet
Kine Asper (t.v) fra Fellesforbundet innledet om rekruteringsarbeidet. Trude Tinnlund fulgte nøye med.
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I forrige nummer av medlems-
bladet hadde vi en liten notis
om nye kurs på Opplærings-
senteret. Nå har vi tatt turen
til Stanseveien og snakket om
både kurs og yrkeskonkurran-
ser.
Som en ekstra bonus fikk vi være med på
ungdomstreff.

- Situasjonen er fortsatt god for medie-
grafikerfaget når det gjelder rekruttering,
forteller Rolf Wesenberg. Som sammen
med Anne Cappelen Grandt er de kurs-

ansvarlige. Når det gjelder kursene dere
skrev om i forrige nummer for ufaglærte
er det nå fem kandidater som er i gang
med opplæringen mot svennebrev.

- Det er innen trykkerfaget disse prak-
siskandidatene finnes, fortsetter Rolf.
Mer presist har vi inne to kandidater fra
Schibsted Trykk, to fra Nr1 Trykk Lille-
strøm og en fra Aktietrykkeriet.

I avistrykkeriene ser det ut som de
fleste av de ufaglærte assistentene, med-
regnet de som er nevnt, nå er ferdige med
fagopplæringen.

Når det gjelder de ordinære lærlin-
gene er det 55 løpende lærlingkontrak-

ter som Opplæringssenteret er ansvarlige
for. Det finnes noen få som velger å stå
utenfor ordningen, og dermed spare noen
få kroner.

- Det er mediegrafikerne som helt
dominerer i opplæringen, bemerker Rolf.
Det er totalt tre lærlinger innen tryk-
kerfaget, hos Merkur, Aller Trykk og
07 Aurskog. Og en serigrafilærling hos
Nerem.

Når det gjelder kursene i Digital-
trykk, som både Rolf og vi i Ogf hadde
tro på er det avholdt to kurs, men inter-
essen er laber. Noe Rolf tror at den teore-
tiske innretningen må ta skylda for.

Opplæringssenteret for Visuell
Kommunikasjon arrangerte i
midten av februar åpen dag for
siste års elever i videregående
skole som ville vite mer om
mediegrafikerfaget.

Tekst Kjetil Larsen
Foto Kristin von Hirsch

Oppmøte var langt over forventet, i over-
kant av 50 ungdommer møtte opp. – Det
er langt flere enn vi har hatt tidligere år
hvor antallet har ligget på mellom 20
og 30, forteller Rolf Wesenberg i Opp-
læringssenteret.

Møte startet med generell informa-
sjon fra Opplæringssenteret om faget og
læretida. Deretter presenterte de fjorten
lærlingene seg for forsamlingen. De for-
talte litt om hvilken del av den grafiske

bransjen de jobbet i, og lærlingene in spe
kunne snakke nærmere med en som er
lærling innen det de kunne tenke seg å
jobbe med etterpå.

Elever og lærlinger benket seg rundt
pizzaene og praten gikk lett. Hvis man
skal bedømme etter hvor mange som tok
med seg skjemaet fra møtet for å søke
lærlingplass, kan vi forvente god søk-
ning til mediegrafikerfaget også i 2013.@

?esserdatsop-EnidreavH
�Kurs
�Møter
� LO Favør
�Kompetansebygging
�Sosiale arrangementer

også på www.fellesforbundet.no/avd850.

i virkeligheten også, ikke bare i cyber space!

Nyheter fra Opplæringssenteret Stor interesse for mediegrafikerfaget
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Første søndag i januar

Starten på januar og juletrefest er
en flott tradisjon, mest for beste-
foreldre og barnebarn kan det virke
som.

Regien også i år var det Oppsal Janitsjar som
hadde, og som tidligere år et bevis på at man
kan få barnas fulle oppmerksomhet uten virtu-
elle virkemidler.

Selv om innholdet er likt fra år til år, er opp-
levelsen tilsynelatende like ny og spennende for
de minste.

Et arrangement som er synkende i oppslut-
ning, men meget populært hos deltakerne.

«Gi meg de brennende hjerter»
heter Gerd-Liv Vallas selvbio-
grafi. Hun har valgt en linje fra
Rudolf Nilsens dikt Revolusjo-
nens røst som tittel på
historien om seg selv.

Av Torgny Hasås

Gerd-Liv Valla var den mest omstridte
LO-lederen etter 2. verdenskrig. Hen-
nes lederskap var tydelig. Politisk en-
dret hun hele det politiske kartet. Hennes
fall var det voldsomste i norsk politikk.
I to av disse årene arbeidet jeg som hen-
nes rådgiver. Jeg var ansatt som infor-
masjonsrådgiver for LO-ledelsen, og det
hendte jeg skrev talene hennes. Jeg slut-
tet i 2006.

Valla har tidligere skrevet boka
«Prosessen»omprosessen somførte fram
til hennes fall. Den nye boka omhandler
mye mer. Bare 80 sider tar for seg tida
fra Yssens oppsigelsesbrev kom til LO i
januar 2007 og prosessen som fulgte.

«Gi meg de brennende hjerter» tar
for seg livet hennes fra oppveksten, via
studier, da hun ble den første kvinne-
lige lederen i Norsk Studentunion, til
tida som rådgiver og statssekretær hos
Gro Harlem Brundtland, hennes tid som
justisminister og hennes karriere i fagbe-
vegelsen til LOs topp og fallet. Hun for-
teller også om sitt liv som mor for et barn
med spesielle behov.

Bak kullisene
Det er alltid spennende å lese om nær
historie. Om en ikke har vært en del av
den selv, så kan en i det minste huske
hendelsene. «Gi meg de brennende hjer-
ter» tar deg med bak kulissene og inn
i de lukkete rom. Valla gir så langt jeg
kan bedømme en realistisk beskrivelse
av disse hendelsene. Det vil alltid være
ulike vurdering av hva som skjer, og fra
arbeiderparti-hold vil nok en del av disse
hendelsene beskrives annerledes. Mange
har glemt Vallas storhet som LO-leder.
Hennes spektakulære avgang har skyg-
get for hva hun faktisk fikk til.

Hun fikk stoppet angrepene på syke-
lønnsordningen. Det bør norske arbeids-
takere takke henne for. Hun avslører i
boka hvor lav forståelse det er i Arbei-
derpartiet for sykelønnsordningens
betydning og at det er fagbevegelsen som
er garantisten for denne ordningen og
IA-avtalen. Dette er poenger en bør ha i
mente også i årene som kommer.

Hun gjorde også en stor inn-
sats for å få til et regjerings-
skifte i 2005. Uten dette
regjeringsskifte ville norsk
arbeidsliv sett helt annerle-
des ut.

Valla skriver også om
hvordan hun var med på å
tvinge Arbeiderpartiet til
venstre etter Stoltenbergs
valgnederlag i 2001. Den
entusiasmen som rådet rundt
det rødgrønne prosjektet i
2005 kom som en følge av
venstredreiningen. Dette kan
også være verdt å huske på når
stortingsvalget nærmer seg.

«Gi meg de brennende
hjerter» starter med et langt
kapittel om Vallas oppvekst.
Og for å være ærlig, det blir litt
kjedelig. Men det er vel sånn at
biografer og ikke minst selvbio-
grafer synes det er viktig med
barndoms- og ungdomsskild-
ringer for å kunne gi et helt bilde
av en person. For en politisk
interessert leser er det like greit
å hoppe til side 57. Her begyn-
ner hun å fortelle om sitt liv som
studentpolitiker. Dette er inte-
ressant lesning og gir et tidsbilde,
verden sett fra Gerd-Liv Vallas ståsted.

Oppveksten
Men jeg blir sittende igjen med et spørs-
målstegn når det gjelder Vallas møte
med Oslo og Blindern. Hva var det som
gjorde at Valla gikk til venstre. Hvordan
tenker hun selv på prosessene som førte
til at hun ble sosialist? I kapitelet om opp-
veksten legger hun stor vekt på at
oppveksten hennes var uten tilknytning
til arbeiderbevegelsen. Hva gjorde at hun
valgte de røde fanene?

I Vallas første bok, «Prosessen», er
bitterheten påtrengende. Der lager Valla
et dypt skille mellom motstandere og til-
hengere. Men utfra hva Valla hadde vært
igjennom, er det forståelig at Valla teg-
ner et slikt bilde av venner og fiender.
(Også Ingunn Yssen har skrevet bok om
saken, «Vi kan alle bli den lille». Det
de to bøkene har felles er bitterheten.
Også Yssen lager et skarpt skille mellom
motstandere og tilhengere. Den som
har gitt et mest mulig nøytralt bilde av
Valla-Yssen-saken er Torstein Tranøy i
boka «Vallas fall».)

I «Gi meg de brennende hjerter» er bit-
terheten tonet ned, men det kan av og til

bli litt påtreng-
ende når Valla skal forklare sin holdning
til ulike personer.

Enkelte av hendelsene har jeg vært så
nær at jeg vet at det ikke er alle som er
enige med Vallas framstilling. Men det
er en selvbiografs privilegium å frem-
stille verden slik en ønsker. Dessverre
svekker det min tillit til boka.

Da boka ble presentert ble jeg spurt av
en av Gerd-Liv Vallas nærmeste medar-
beidere fra LO-tida.

– Er det ikke fin tittel?
Jeg dro litt på det, og så svarte jeg:
– Jeg vet ikke. Jeg kan resten av
verset:

«Gi meg de brennende hjerter,
som aldri gir tapt for tvil,
som aldri kan kues av mismot
og trues av sorger til hvil,
men møter hver seier, hvert nederlag
med det samme usårlige smil.»

Er det slike mennesker vi vil ha, uføl-
somme maskinmennesker uten tvil eller
sorg?

Som aldri gir tapt for tvil
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Av Sven Erik Skarsbø

Skriftblanding er
en av typografiens
krevende disipliner.
Superfontfamilier

kan gjøre den enklere.

Når typografen velger skrift, er det vik-
tig at skriften egner seg for oppgaven.
Den bør være godt leselig, den bør passe
til bruksområdet og inneholde alle tegn
som er nødvendig for oppgaven. Skal
trykksaken omfatte matematisk sats, må
nødvendige matematiske tegn være til
stede, skal den ha tabeller, må skriften ha
tabelltall, og skal det benyttes kapiteler,
må den har ekte kapiteler slik at typogra-
fen ikke må ty til «fuske-kapiteler».

De fleste skrifter inngår i en skrift-
familie som oftest består av tre varianter
– normal, kursiv og halvfeit. Dermed har
typografen muligheter til uthevinger og
differensieringer i teksten.

Innenfor en skriftfamilie har alle vari-
antene et enhetlig preg. Proporsjoner,
formspråk og kontrastmodell er felles.
Variantene «kler hverandre» og kan kom-
bineres på en harmonisk måte. Enkelte
skriftfamilier kan ha færre enn tre vari-
anter, andre betydelig flere.

Skriftblanding
Så lenge skriftblandingen holdes innen-
for en skriftfamilie, er typografen på
trygg grunn. Men i blant er det påkrevet,
eller i det minste ønskelig, å kombinere
skrifter fra flere skriftgrupper.

En tommelfingerregel sier at blan-
ding av to antikvaskrifter eller to gro-
teskskrifter sjelden blir vellykket. Derfor
vil det oftest være aktuelt å kombinere en
antikvaskrift med en groteskskrift. Da er
det viktig at de to skriftene «kler hver-
andre» – særlig hvis de skal blandes på
samme linje. Proporsjonene bør harmo-
nere – versalhøyde, x-høyde, overlengder
og underlengder være like store. Dessu-
ten bør formene harmonere.

Blanding av ulike skriftfamilier er
altså en krevende disiplin hvor typogra-
fen må «holde tunga rett i munnen». Men
det finnes en sikker vei. Typografen kan
holde seg til en superskriftfamilie.

Superskriftfamilier
Superskriftfamiliene (engelsk typeface

superfamily eller font superfamily, tysk
Schriftsippe) oppstod for alvor på åtti- og
nittitallet, men har røtter tilbake til tret-
titallet. Idéen er å designe skrifter fra
ulike skriftgrupper som har et enhetlig
formspråk, enhetlige proporsjoner og en
enhetlig kontrastmodell.

En superskriftfamilie har varianter fra
to eller flere skriftgrupper. I regelen har
den antikva- og groteskvarianter, men
kan òg ha egyptiennevarianter og over-
gangsformer mellom disse variantene.

Skriftfamiliene TheAntiqua og TheSans
fra superskriftfamilien Thesis. Disse
skriftene har samme formspråk og kler
hverandre.

Har en typografen et par super-
skriftfamilier i verktøykassa, vil hun
være godt rustet når kompliserte tekster
krever skriftblandinger som ikke én
skriftfamilie kan tilfredsstille.

Eksempler på superskriftfamilier
Fontparet Demos og Praxis av Gerard
Unger. Stone av Sumner Stone (Stone
Serif, Stone Sans and Stone Informal) FF
Meta av Erik Spiekermann (Meta Sans,
Meta Serif og Meta Headline). FF Scala
av Martin Majoor (Scala og Scala Sans).
Thesis av Lucas de Groot (TheSans, The-
Serif, TheMix og TheAntiqua).

Oversikt over flere superfontfamilier fin-
ner du på http://en.wikipedia.org/wiki/
Font_superfamily

Tyske SPD bygger sin corporate iden-
tity på superskriftfamilien Thesis.
Her Gerhard Schröder og groteskvari-
anten TheSans under valgkampen i 2005.
(Foto: Wikipedia)

Superskriftfamiler
– et typografisk universalverktøy

TheSans
TheSans
TheSans
TheSans
TheSans
TheSans
TheSans
TheSans
TheSans
TheSans
TheSans
TheSans
TheSans
TheSans
TheSans
TheSans

Extra Light

Extra Light Italic

Light

Light Italic

Semilight

Semilight Italic

Italic

Semi Bold

Semi Bold Italic

Bold

Bold Italic

Extra Bold

Extra Bold Italic

Black

Black Italic

TheAntiqua
TheAntiqua
TheAntiqua
TheAntiqua
TheAntiqua
TheAntiqua
TheAntiqua
TheAntiqua
TheAntiqua
TheAntiqua
TheAntiqua
TheAntiqua
TheAnti qua
TheAntiqua

Frokost 1. mai
Frokosten 1. mai avholdes
i år i Samfunnssalen i
Arbeidersamfunnets
Plass, da Folkets Hus er
opptatt med LO-kongress.

Dette er som i 2012 et
arrangement sammen med
Jern & metall Oslo, Oslo
Bygningsarbeiderfore-
ning, Tømrer & Byggfag-
foreningen og Rørlegger-
nes fagforening.

Frokosten starter klokken
09 30, og varer utover
formiddagen.

Arrangementet på
Youngstorget starter
klokka 11.45.
Talere der er Jens Stolten-
berg, Bjørnar Moxnes og
Heiki Holmås.

Hovedparolen for LO i
Oslo sitt arrangement er:
- FORSvAR FAgLige
ReTTigHeTeR

- nei TiL BORgeRLig
RegJeRing.

Allkopi flytter med sine 65 ansatte fra
lokalene i IT Fornebu til lokaler i Østre
Aker vei i Oslo, melder Budstikka. Bak-
grunnen for flyttingen skal være trafikk-
problemer. De nye lokalene var tidligere
tilholdssted for Aftenpostens trykkeri.

Etter hva TgM erfarer planlegger konser-
net en fusjon med Elanders Novum, som
i dag holder til i Fabritius sine lokaler
på Brobekk. Flyttingen inkluderer også
deler av Allkopi sin avdeling på Høvik.

Aktietrykkeriet på Heia er omtalt
annet sted i TgM etter et vellykket klubb-
seminar på slutten av fjoråret. Etter en
periode hvor alle ventet på en ny presse,
er situasjonen snudd til en nedtur.

Trykkeriet har mistet trykkoppdrag fra
Coop, og for Felleskjøpet. Samtidig ble
to av bilagene i Dagbladet nedlagt. På
nåværende tidspunkt ser det ut til at fem
personer må gå, mens fem av de som er
nærmest AFP fortsetter fram til 62 år i
reduserte stillinger. Etter årsmøtet i mars
er Ole Ueland rykket opp til klubbleder.
Med seg i klubbstyret har han nestleder
Vidar Grønli, Geir Larsen som sekretær,
og styremedlemmet Espen Olsson.

Andvord Grafisk er en av bedriftene
innen vårt område som vokser. De er fra
noen år tilbake en bedrift i det interna-
sjonale Staples. Bedriften har i den siste
perioden kjøpt opp Sem as, med både

kunder og ansatte. De har nå overtatt
driften etter O.F. Arnesen, overtatt noen
ansatte, en maskin og en god del av pro-
duksjonen av offentlige publikasjoner.

I likhet med bedriften vokser også
klubben. Det er nå 30 medlemmer,
og begynner å bli en stor klubb i våre
rekker!

Etter årsmøtet 7. mars består klubb-
styret av fra v.: Mariola Garder som kas-
serer, Svein Andresen sekretær og
Arne Amblie leder.

NYTT FRA BYEN
- og lANdET

Herrene fra Aktietrykkeriet er fra v.: Ove Ueland, Geir Larsen og Vidar Grønli.

Vi redaksjonen vil
gjerne ha kontakt med
dere som vil være med
å lage bladet. Enten du
vil komme med ideer,
skrive, eller du du vil
være med med å gjøre
bladet vårt bedre på
andre måter. Ta kontakt
med Adolf Larsen på
mobil 975 27 464, eller
aldolf.larsen@felles-
forbundet.org

25 år
Fellesforbundet vil i uke 24
markere at det 25 år siden
forbundet ble dannet.

De har ikke som vi, tatt
dato for når det første
forbundet ble dannet, men
holdt seg til selve stiftel-
sen.

Det var i mai 1988 som fem
industriforbund slo seg
sammen, og etter det er vi
og Hotel og restaurant-
arbeiderforbundet kommet
til.

I vårt distrikt planlegger av-
delingene to markeringer.

Vi kan allerede røpe at vi
planlegger en markering
på Gardermoen torsdag 13.
juni. I Oslo vil markeringen
starte på Youngstorget
fredag 14. juni, og fortsette
utover kvelden.

Sett av dagene!
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Mye av debatten omkring
papiravisene føres av aviseiere
og konserner med klare inter-
esser i å maksimere de
dystre utsiktene, og snakke
ned papiravisene og deres
framtid TgM tok derfor kontakt
med en avismann med andre
tall og meninger.

Tekst Adolf Larsen
Foto De Facto

PaulBjerke er ansatt som lektor påMedie-
linja ved Høgskulen i Volda og i Kunn-
skapssenteret De Facto. Han oppfatter
seg selv, etter 15 år i bransjen som en
klassisk avismann.

- Jeg er klar over at det er mange trus-
ler mot papiravisene i dagens situasjon,
men det påståtte opphør av avislesing er
ikke en av dem, åpner Bjerke argumen-
tasjonen. Nå er en av de største truslene
Kulturdepartementets ønsker om å legge
om pressestøtten til en såkalt «plattform-
nøytral» støtte. Argumentasjonen er feil,
og er som å legge ned teateret fordi dra-
matikk kan formidles i fjernsyn og på
film.

Sannheten er, ifølge Bjerke at journa-
listikk aldri har vært plattformnøytral,
og enda viktigere at den i Norge alltid har
vært subsidiert. Enten har støtten kom-
met fra staten eller annonser, og ser en
på riktig gamle aviser var det redaksjon-
elle stoffet der for å fylle plassen mellom
annonsene.

- I tillegg til at en slik omlegging kom-
mer alt for tidlig, etter bare femten år med
nettpublisering, glemmer departementet
at det er et samfunnsansvar at folk skal
få opplysninger og informasjon gjennom
pressen. Et formidlingsansvar som nettet
etter 15 år har vist at det ikke kan fylle
alene, påpeker Bjerke.

Et brudd med tradisjonen.
- De som har sviktet avisene, og avis-
leserne er de store aviskonsernene, med
Schibsted i spissen, påpeker Bjerke.
Konsernets beslutning om at inntektene
fra finn.no ikke skulle gå til avisdrift men
tilutbytteeret fundamentaltbruddmedall
tradisjon med avisutgivelse. For å kunne
forsvare en slik beslutningog for konsern-
ets forsøk på å ta liv av papiravisene, tyr
de til en uredelig argumentasjon. Deres
argumentasjon, som departementet dess-
verre ser ut til å svelge, er at leserne
forsvinner fra papiravisene i raskt tempo,

og at alle ressurser må brukes til å ut-
vikle tilbudene på nettet og mobil.

Mens sannheten er, i følge Bjerke at de
fleste avisene har en sterk stilling og at de
aller fleste lesere vil lese avisen på papir.
Og at over halvparten av ungdommellom
16 og 24 år leste papiravis daglig i 2011.

Så du mener at det ikke et Internett som
har skylda, og at aviseierne opererer
med innbilte trusler?

- Jeg tror ikke truslene mot papiravis-
ene er oppdiktet, men det er stor for-
skjell på hvordan utviklingen møtes, ut-
dyper Bjerke. Det viser seg at det bare er
eiere av lokalavisene, eller riksdekkende
meningsaviser som er opptatt av å lage
avis, som klarer seg bra. Og de som svik-
ter er de store eierne og annonsørene.
– Og, presiserer Bjerke, om det er annon-
sørene som svikter papiret er usikkert så
lenge mye av annonsemengden blir plas-
sert av mediebyråer som ingen vet hvem
er. Men som har samme tanker med
plasseringen som annonsører som ikke
oppfatter de kjøpesterke gruppene over
50 år som interessante. Det viktigste er
tydeligvis å være trendig og henvende
seg til et sjikt av ungdommer, utdyper
Bjerke. Når det gjelder nettet er det slik

at ser vi på Sverige og Danmark kom de
store fallene i salg for tabloidavissene
lenge før nettaviser.

Avvikles papiret?
Ser en på A-pressens oppkjøp av Edda
til det som har blitt Amedia må da det
være et utrykk for en satsing på papir-
aviser, i dette tilfellet lokalaviser?

- Det er helt avgjørende at dette kon-
sernet har en offensiv strategi med sitt
oppkjøp, og at det satses på disse lokal-
avisene, presiserer Bjerke. Vi snakker
her om en 200 år gammel tradisjon, hvor
aviseierne har fått sine privilegier som
momsfritak for å ta sitt samfunnsansvar
med publisering. Nå har Schibsted sagt
opp dette ansvaret for at eierne skal tjene
mer penger.

Det er også klart at det gjør det van-
skelig å argumentere for at et momsfri-
tak skal opprettholdes, når ikke konsern-
ene tar ansvaret for å opprettholde den
infrastruktur for debatt og politikk som
aviser er.

På tross av dette finnes det nå og i
overskuelig framtid et betydelig marked
for papiraviser for de som er villige til å
satse.

Forbundet og dere i Ogf burde satse
på en samling for papiravisenes forsvar-
ere, og legge en strategi for å styrke den
offentlige støtten til papiravisene, som er
den plattformen som ivaretar samfunns-
informasjonen, understreker Bjerke til
slutt.

Etter å ha intervjuet Paul
Bjerke, som har et prinsipielt
syn på eierskap og papiraviser,
dro TgM til en som faktisk
driver med eierskapet i
virkelighetens verden.

Tekst Adolf Larsen
Foto Trond Isaksen

Da TgM i denne sammenheng var ute i
oppdrag på vegne av papiravisene, og
det publisistiske ansvar mente vi det var
nyttig med en klargjøring før intervjuet
startet. Vi beroliget derfor Flåten med
at Ogf ikke var noen motstander av LO
sitt eierskap i Amedia.– Vi som var på
møtet i Nr 1 Trykk i fjor høst, og hørte
deg snakke til de ansatte, merket oss
flere positive uttalelser om at dere vil
arbeide for en sterk A-presse.

– Når LO sier det, om Amedia som det
heter nå, har vi grunnlaget i egne vedtek-
ter. I disse slås det fast at vi skal arbeide
for en sterk arbeiderpresse. Det hadde
selvfølgelig sitt utgangspunkt i en ide-
ologisk forankring, fra den gang disse
avisene var mer propagandistiske. Men
også fordi vi ønsker å bidra til et mang-
fold i pressen.

Senest på kongressen i 1989 ble
det bevilget mye penger til konsernet,
men under forutsetning av at det skulle
drives videre etter foretningsmessige
prinsipper.

Om det er så mange sosialdemokra-
tiske aviser igjen er det delte meninger
om, men at LO gjennom A-pressen har
vært med på oppkjøpet av Edda for å
styrke lokalavisene skal ingen være i tvil
om, presiserer Flåten.

– For oss i Ogf, og kanskje Fellesfor-
bundet er det stor forskjell på å drive et
aviskonsern, og annen industri. Og de
andre konsernene er i ferd med å melde
seg ut av den samfunnsmessige kon-
trakten det er å publisere.

Flåten, som er veldig lite villig til å
kommentere andre mediekonserns hold-
ninger, er mer ivrig etter å begrunne
Amedia sine valg.

– Da ting ble satt på spissen valgte
A-pressen å kjøpe Edda framfor å for-
sette med TV 2. Det var ikke økono-
misk bæreevne til å fortsette med begge,
selv om vi prinsipielt ville beholde
tv. Og selvfølgelig skal ikke vi trekke
verdier ut av konsernet, men konsernle-
delsen anslår at vi har et tidsvindu på tre
til fem år på å skaffe oss en posisjon i de

elektroniske kanalene. Det betyr, kan du
berolige både medlemmer og lesere med,
at våre lokalaviser fortsatt står sterkt og
vil være viktige for Amedia i mange år
framover, understreker Flåten.

– TgM var fortsatt ikke helt fornøyd
med presisjonsnivået, og de prinsipielle
holdningene da vi kom til plattformer
og betingelser, noe som tydelig enga-
sjerte styrelederen i Amedia.

– Dere kan være helt overbevist om
at vi i LO og konsernledelsen er opp-
tatt av både moms og pressestøtte. Vi
ser klart at den framtidige pressestøtte
er under press fra partipolitikere, og av
ivrige forkjempere for nettet. Vi mener at
produksjonsstøtten må økes, i tråd med
Fellesforbundets syn. Og vi applaude-
rer at spørsmålet om lik moms på papir
og nett er utsatt.. Så, ja vi har en medie-
politikk, selv om den ikke er perfekt for
dere, erklærer Flåten.

– Jeg regner med at du også er opptatt
av prosessene som er i gang i konser-
net. Både når det gjelder samlokalise-
ring og sentralisering. Her er vel kom-
binasjonen av styreleder og LO-leder
ekstra krevende?

– Som jeg understreket da vi hadde
møte med de ansatte på Lillestrøm er det
en selvfølge at prosessene skal være ryd-
dige. Jeg oppfattet der at alle ikke var
like fornøyde med sentraliseringen av
annonseavdelingene til Annografen.

– De fleste av oss i fagbevegelsen innser

atAmediamådrives under kapitalismen
som andre konsern. Vi er mer bekymret
for om sentralisering av annonsepro-
duksjon, avisdesker og fellestjenester
fjerner hele avisen fra lokalsamfunnet.
Eller, sagt på en annen måte, hvorfor
skal vi abonnere på en lokalavis hvor
alt bortsett fra navnet er sentralisert?

– LO mener det er fullt ut mulig å
utvikle et godt produkt på nettet i årene
framover, på tross av hvordan det ser ut
i dag med nettdebattene. Vi er meget
klar over både ansvaret og farene med
å svekke den lokale identiteten. Derfor
har vi ikke tenkt å svekke de funksjon-
ene som er avhengig av det lokale, men
gir ikke noen garantier for andre felles-
tjenester.

– For å avslutte der vi startet: med eier-
skapet. Det skal ikke stikkes under stol
at for noen i styret i avdelingen er fryk-
ten for et nytt Mecom medvirkende til
en mer positiv holdning enn tidligere.
På det omtalte møtet på Lillestrøm hør-
tes det ut som om LOs eierskap ligger
fast, også hvis tidene skulle bli enda
mer krevende?

– Det er i hvert fall ikke mangel på
kjøpere til vår eierandel. I motsetning
til Telenor, som har uttrykt at de ser på
seg selv som en finansiell eier, er LO en
strategisk og langsiktig eier, også i dår-
lige tider,. Telenor sitter på en stor mino-
ritetsandel som de ønsker å selge, noe
som ikke nødvendigvis er så lett. LO har
ingen tilsvarende diskusjoner, avslutter
Flåten.

Hvem svikter papiravisene? Sjefen for det hele

TYPO-grafiske
MEDDELELSER

Frist for materiell som
skal være med i neste
nummer må være i
redaksjonen 20. mai.

Bladet kommer i
posten uke 23.
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Etter et år med mange
kommentarer, rykter og om-
stillinger, var det tid for en
oppsummering noen dager før
årsmøtet i Aftenposten
grafiske klubb.
Vi har hatt besøk av Per
Syversen, som fortsatt var
klubbformann, men nå er leder.

Tekst og foto Adolf Larsen

– Året startet med prosjektarbeid, og
sluttet med mye bitterhet hos folk som
har nedlagt mange år i avisen. Og mel-
lom der har det vært møter i et antall jeg
ikke har oversikt over, startet Per.

– Første framstøt i 2012 kom i form
av et prosjekt omkring felles annonse-
produksjon i Schibstedkonsernet. Et pro-
sjekt vi gikk inn i sammen med de andre
avisklubbene, for å se på andre måter å
jobbe på. Rett og slett lage en annon-
sepool internt i konsernet, hvor den
enkelte avis kunne få hjelp med produk-
sjonen av de andre avisene. Dette skulle
ikke føre til at avisene mistet noe av sin
kreative produksjon, kun avlastning med
den «enkle» produksjonen, fortsetter Per.
Dette ble også konklusjonen prosjekt-
gruppa leverte fra seg sommeren 2012.

Kort tid etter ble dette overkjørt av de
fire direktørene i avishusene. De vedtok
at det meste av annonseproduksjon skulle
legges til et felles senter i Kristiansand.

I samme omgang ble også Aftenpost-
ens reproavdeling nedlagt uten noen lang
prosess.

– Vi forsto allerede den gang at sam-
arbeidet som har eksistert i Aftenposten
i alle år nå var forbi, og at styringsret-
ten var det som skulle være den fram-
tidige bedriftsmodellen, vedgår klubb-
formannen.

– Vi i klubben var da prosessen startet
enige med ledelsen i egen avis om nød-
vendigheten av at det måtte tas grep for
å ha kostnadskontroll. Rett og slett for at
inntektene relatert til papiravisene går
sakte men sikkert ned. Det vi fikk var en

total omorganisering, med voldsomme
endringer i organisasjonen, hvor kompe-
tansekravet ble viktigere enn alt annet,
og definert på ledelsens premisser.

– Her er det flere saker som må
presiseres, men vi kan starte ned det
mest åpenbare for oss i avdelingen. Det
er vel ikke slik at ledelsen kan skyve
fra seg ansvaret for de ansattes kom-
petanse? Og hvis noen skulle stå godt
rustet er det vel AGK med sine lokalav-
taler?

– Vi har selvfølgelig brukt Hoved-
avtalen, og vår egen deskavtale for hva
den er verdt, men den enkelte ansatte er
ikke uten ansvar for egen kompetanse.
Vi i klubben kan rope om at kompe-
tansekartlegging ikke skal brukes til å
avgjøre hvem som skal bli i avisen, men
det blir totalt uten kraft hvis den enkelte
ikke har utviklet seg etter opplæringen
som lå i lokalavtalen. Det var mange som
gikk tilbake til sine tidligere posisjoner
og arbeid, etter at de var igjennom opp-
læring på annonsesiden og i redaksjonen,
innrømmer Per.

– Men, fortsetter han, det er viktig å
huske på at vi alle er forskjellige, og en
bedrift av vår størrelse må kunne ha et
lite avvik å gå på når det gjelder kompe-
tansenivå.

Gavepensjon og AFP
– Hvis en skal være litt kynisk, så var
vel dette en avtale som skulle sikre de

Hva har skjedd i Aftenposten? ansatte en posisjon livet ut, og så trekke
opp stigen? Men nå sparket altså ledel-
sen stigen vekk?

– Det er en tvilsom historiefram-
stilling, hevder Per. Pilotprosjektet var
et riktig grep, til riktig tid for å skaffe
våre medlemmer en posisjon i fram-
tida, sammen med økt kompetanse. Det
som er korrekt er at vi er opptatt av å
sikre arbeidsplassene for våre medlem-
mer. Ledelsen derimot løser fortsatt ned-
bemanningen med AFP og sluttavtaler,
akkurat som de har gjort tidligere. Nå
er det jo slik at AFP med gavepensjon
også blir sett på som en verdig avgang
fra arbeidslivet. Mange av AGKs med-
lemmer har vært i jobb fra de var 16 år,
og de aller fleste årene i skiftordninger.
Derfor er det blitt et mål å nå 62 år, som
er dagens ordning for muligheten til å ta
AFP. Klubben mister frem til utgangen
av 2016 tjuefem medlemmer som følge
av at de har fått dette tilbudet.
– Hvis vi skulle komme tilbake til

prosessen, så var det mer enn annon-
ser som skulle vekk, som innsparinger
innen redaksjonell produksjon. Også
hele aviser, som aftenavisen til Aften-
posten?

– Vi oppfattet spareplanen, hvis
en skal bruke slike milde ord, som en

bekreftelse på våre tidligere påstander
om at alle grafikere skulle ut av avis-
produksjonen. Det skulle spares 500
millioner, hvorav 200 bare i Aftenpos-
ten. 50 av disse skulle komme fra ned-
leggelsen av aftenutgaven, noe som er
gjennomført. Da vi regnet på de siste 150
millioner kom fort tallet 150 ansatte opp.
Og dette tallet står fortsatt der, men ikke
som oppsigelser, selvfølgelig.

– Det må ha blitt akseptable avtaler,
når ingen fra noen av konsernets aviser
ble med på flytting til det nye annose-
senteret i Kristiansand?

– Det var ingen ansatte fra konsernets
aviser, bortsett fra Fævennen, som reflek-
terte over flytting til Kristiansand. Etter
at vi fikk avvist de styrte løsningene som
ledelsen ville ha, har vi forhandlet fram
sluttpakker,. Så kan man jo diskutere hva
«frivillige sluttpakker» betyr?

– Det er 9 medlemmer som har måttet
ta pakke, og i tillegg er det til sammen 13
som er overført til andre avdelinger, som
forlag, servicesenter og Schibsted Trykk.
Når det gjelder stillingene i forlaget er
det bra for medlemmene. Innholdsmes-
sig er utgivelsen av bladene som utgis om
kultur- og utenriksstoff nesten parodisk.
Her er det jo snakk om at de har skilt ut,

og laget blader av, stoff som tidligere
selvfølgelig sto i avisen, ironiserer Per.

– Og, avslutter klubbformannen, dette
er en utvikling som vil fortsette i årene
framover med utskilling av flere produk-
ter og oppgaver.

Selv er Per usikker på framtida. Klub-
ben har blitt informert om at klubbleder-
stillingen blir kuttet ned til halv stilling
fra over sommeren. Jeg har jobbet 37 år i
avisen, så hvis ledelsen vil si meg opp vil
det nok bli noen livlige diskusjoner. Men
det får vi ta når det kommer.

– For alle som gjennomgår en slik
innsparingsprosess, er sorg noe sen-
tralt. Man mister kollegaer som ikke vil
slutte, og får kniven på strupen selv. Du
står igjen, og skal yte dobbelt så mye
eller mer. Det er ikke rom for et arbeids-
miljø hvor det kan finnes 5 minutter til
overs for en prat. Mange føler seg direkte
uønsket på arbeid. Det er dessverre slik
at industrikulturen i arbeidslivet, hvor
kollektivet kunne ta vare på hverandre, er
over. Nå må den enkelte ta større ansvar.

– Det som er sikkert i vår oppsumme-
ring er at uten tillitsvalgte som er skolert
i lov- og avtaleverk hadde det gått mye
verre, konstaterer klubbformannen.

Per Syversen er ikke fornøyd med
tingenes tilstand i Aftenposten.

Etter årsmøtet
Klubben i Aftenposten har ved
årsmøtet 62 medlemmer, hvorav
ni har underskrevet sluttpakke
og slutter i løpet av 2013. Det er
en lærling blant medlemmene,
mens det er 128 pensjonister.

I perioden fra forrige årsmøte
er det gjennomført omplassering
av sju medlemmer til andre job-
ber i avisen. To medlemmer er
overført til Schibsted Trykk, den
ene som lærling på trykk.

To andre er overført til Aften-
posten Forlag.

Klubbstyret etter årsmøtet:
Per Syversen, klubbleder.
Kai Foss, sekretær og
regnskapsansvarlig.

Tillitsvalgte for annonse og
redaksjon er Jan Jaros og Ketil
Sandli.

Der er nok ingen i avdelingen
som ikke har tenkt at Typo-
grafiske meddelelser skal
videreføres. Noen mener til
og med at TgM er det lureste
vi fant på den gang vi skulle
bli medlemmer i Fellesfor-
bundet. Med dette forbundets
størrelse og organisasjon.
Faktum er at dette bladet er
noe av det som bringer mest
positive reaksjoner tilbake til
Sagveien.
Skal vi være ærlige, også
mange negative reaksjoner.
Ikke fordi våre reportasjer,
eller meninger vekker harme,
men fordi mange er negative
til bladets estetiske utrykk.

Vi i redaksjonen er glade for
både engasjementet, og med-
lemmenes interesse av fag,
som disse tilbakemeldingene
er et utrykk for. Vi har derfor
i en periode, sammen med
andre interesserte medlem-
mer, arbeidet med en ansikts-
løfting for bladet. Denne vil
kunne glede leserne i bladet
som kommer i mai. Det går
rykter om at ungdommen vil
tilbake til røttene, og at det
derfor blir innslag av «retro»
Kanskje denne tittelen fra
slutten attenhundretallet
kommer til heder og verdig-
het?

Nytt blAd?
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Folk med utdanning og erfaring
fra grafisk bransje kan brukes
overalt! Vi har møtt tre som har
gått fra trykkverk til vannverk.

Tekst Kjetil Larsen
Foto Adolf Larsen

Vannverket heter Oset vannbehand-
lingsanlegg og ligger ved Maridals-
vannets bredder på Kjelsås i Oslo. Her
møter vi Brita Børresen, tidligere bok-
binder på Hjemmet Mortensen tryk-
keri, Vidar Gregersen, tidligere trykker
på Follo-Trykk og Geir Svendsen som
tidligere jobba på Papirdekk og før det
dreiv Grafisk Lakk og laminering. Han
har jobba med overflatebehandling av
papir i over 25 år. (Vidar jobber egentlig
på Skullerud vannbehandlingsanlegg og
har kun kommet til Oset for å bli berømt
gjennom TgMs spalter.)

Konkurser og hyppig skifte av jobb
Denne artikkelen skal ikke handle om
krise og problemer i den grafiske bran-
sjen, men mer om å bruke kompetansen
sin og litt om vannet vi får ut av sprin-
gen hver dag. Men det er ikke til å stikke

under stol at hovedgrunnen til at de tre
nå er å finne i en annen bransje enn den
grafiske, er at de har opplevd nedlegg-
elser, konkurser, oppkjøp og nedbeman-
ning. Derfor søkte de tryggere arbeids-
plasser enn det mange grafiske bedrift-
er kan tilby om dagen. Alle tre har hatt
flere arbeidsgivere de siste åra, og ikke
alle jobbskiftene har vært frivillige. Nå
er de trygt i havn hos Oslo kommune,
vann- og avløpsetaten (OVA). Men
hvordan endte de her?

Overførbar kompetanse
Alle tre var på utsikt etter ny jobb da de

kom over annonsen med ledige jobber i
OVA. Brita forteller at hun var ute etter
en teknisk jobb og generelt er begeistra
for store industri- og prosessanlegg og
var livredd for å havne innen helse og
omsorg. Vidar og Geir synes også at job-
ben så ut til å være noe de kunne like og
beherske.

I følge funksjonslederleder Anders
Hansen ble de tre grafikerne ansatt fordi
de, totalt sett, var de beste søkerne.

–Det var særlig industri- og produksjons-
erfaringen, det at de var vant til å jobbe
med maskiner og utstyr og ikke var redd
for å bli møkkete på fingra som gjorde
utslaget, i tillegg til det vi kaller person-
lig egnethet. – Foreløpig ser det lovende
ut, mener han.

De tre understreker at det var en lettelse
at deres erfaringer og ferdigheter kunne
brukes i andre deler av arbeidslivet uten at
de trengte ny skolegang eller studier.
– Men hva gjør man når man er

driftstekniker i OVA?
– Arbeidsoppgavene er mange og vari-

erte, kan Brita fortelle. Hun legger entu-
siastisk i vei:

– Måle nedbørsmengden, vurdere
snøforholdene, overvåke renseprosessen,

Fra trykkverk til vannverk

periodisk vedlikehold og akutte repara-
sjoner. Kort sagt alt som må til for å fylle
hovedoppgaven; sørge for nok og reint
vann til Oslos befolkning. – Og det føles
faktisk minst like viktig og meningsfylt
som å produsere Her og Nå!

Alle prosesser og prosedyrer er godt
dokumentert og det er mye å sette seg
inn i for en nyansatt.

– Godt jeg ikke har angst for bruksan-
visninger, sier Brita.

Komplisert prosess, store forhold
Oghvormye vann bruker vi?Oset leverer
vann til 90 prosent av Oslos befolkning
og produserer 250 000 kubbikk rensa
vann i døgnet. Den øvrige befolkninga
som er tilkobla de kommunale rørene får
vann fra vannverket på Skullerud (der
Vidar skulle ha vært), som også leverer
vann til Ski kommune.

Vannet pumpes opp fra Maridalsvan-
net på 35 meters dyp. Vannet blir tilsatt
Co2, kalk og koagulant for at den videre
prosessen skal fungere. Det går med 30
tonn CO2 om dagen. Vannet blir så til-
satt sand og polymer som binder urenhe-
tene og får dem til å synke ned til bun-
nen av de store bassengene. Der går det
en skrape som fjerner slammet. Det blir

kjørt bort 4-5 containere med slam i
døgnet. Vannet renses så gjennom ulike
filtre og blir bestrålt med ultrafiolette
stråler (UV) sånn at eventuelle bakte-
rier ikke kan formere seg, og til slutt
tilsatt litt klor. Sånn får vi det gode Oslo-
vannet.

Alt dette foregår i store haller og
bassenger inne i Grefsenkollen. TgMs
utsendte får en omvisning og følger rør
av imponerende dimensjoner, elver av
vann på vei fra prosess til prosess, ser
vannet risle over lameller og en stor inn-
sjø som holdes i reserve i tilfelle proses-
sen stopper opp.

På Oset er det et gammelt mekanisk
renseanlegg som ikke er i daglig bruk,
men som kan kobles inn ved feil ved det
nye. Hele vannbehandlingsanlegget er
bygget opp med redundans på alle pro-
sesser, dvs. at hvis ting stopper opp et
sted kan man koble over til et annet sted
på anlegget, som kan ta over.

Ansvar og gode arbeidsforhold
– Jeg føler vi har et stort ansvar over-

for Oslos befolkning, sier Vidar. Han er
veldig fornøyd med arbeidsforholdene.

– Vi jobber bare dag, med en hjemme-
vaktordning resten av døgnet. Når vi har

vakt må vi kunne møte opp i løpet av en
time hvis det skjer noe. Vi blir betrodd
mye ansvar her, og det oppfordres til å ta
initiativ og lære seg nye ting. Det er stort
fokus på HMS. OVA er en stor organi-
sasjon og vi har blitt veldig godt mottatt
som nyansatte og følger en egen opp-
læringsplan.

Det er Fagforbundet som organi-
serer de ansatte i OVA gjennom vann- og
avløpsetatens fagforening (VAFF).

– Vi har ikke hørt noe særlig fra
Fagforbundet så langt, og jeg føler vel
kanskje ikke den nærheten jeg hadde til
Ogf og egen klubb, sier Brita.

Til slutt en oppfordring fra OVA og deres
ansatte; ikke vann plenen for ofte, hvis
gresset får vann sjeldnere får det lengre
røtter og trenger ikke så mye vanning.
Da blir det mer vann til oss mennesker
på varme sommerdager.

Også Vidar:
– På Skullerud er det enda finere! Der
er det så fint at jeg skal ha konfirmasjon
der i vår!

BEDRIFTS-
BESØK

Tre som er svært fornøyde med ny jobb er (f.v) Geir Svendsen, Vidar Gregersen og Brita Børresen. Det er dimensjoner over bassengene som skaffer Oslofolk drikkevann.
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Til å ha arbeidet tett på og med
det trykte ord i generasjoner
har få grafiske arbeidere skrev-
et skjønnlitterære fortellinger
fra innsiden av bransjen.

Tekst Niels Killi

Benedicte Toftegård, som er trykker og
leder av fellesklubben ved Aller Tryk i
Tåstrup, har bøtet litt på dette gjennom
boken «Mord mellem linjerne». Boken
kom ut like før jul på forlaget Radius i
Danmark.

Boken foregår i 1990, like etter at mur-
en ble revet ned og Europa ble endret
på godt og vondt. Samtidig forteller hun
historien til typografen Flemming der
historien starter rundt 1974, i den tiden
da de store teknologiske endringene i
typograffaget skjedde.

Benedicte har valgt å skrive en kriminal-
roman, et grep som gir henne en litterær
begrunnelse for at heltinnen skal gjøre de
undersøkelser og snakke med de mennes-
kene hun har bruk for i sin historie. His-
torien fører heltinnen, trykkeren Lotte,
rundt i de grafiske foreningene, miljøene
og arbeidsplassene i København. Det er
et rikt persongalleri vi møter. Selv har
jeg hatt en del å gjøre med kollegene i
København og jeg synes jeg kjenner
igjen mange av bokens personer. Selv om
Benedicte hevder at dette ikke er en nøk-
kelroman så er det i hvert fall ingen tvil
om hvor hun har hentet inspirasjon til
flere av bokens personer.

Og Lottes egen arbeidsplass, Dansk Uge-
blads Trykkeri, har mer enn tilfeldige
likheter med Benedictes egen arbeids-
plass slik den så ut for et par tiår siden:
«Men Dansk Ugeblads Trykkeri var en
eftertragtet arbejdsplads, en af dem hvor
man stadig havde styr på sine rettigheder,
og hvor der var plads til de skæve. Nog-
en kaldte hånligt «Ugebladet» for et af
Københavns sidste beskyttede værkste-
der.» Men det er på trykkeriet Pagina den
store dramatikken finner sted, ikke bare
blir sjefen myrdet, men det er også snakk
om salg til utlendinger eller konkurs og
etter hvert er det verken gode betingelser
eller folk igjen.

Benedicte skildrer mennesker og mil-
jøer på en veldig fin måte. Lest med
brillene til den grafiske arbeider er det

særlig gjenkjennelsen som gleder. Samti-
dig er det også en god fortelling om for-
hold mellom generasjonene og mennes-
ker som ikke klarer seg helt godt her i
livet.

Jeg tror ikke kjenskap til de grafiske mil-
jøene i København er en forutsetning for
å få utbytte av boken. Selv om leseren
er lite kjent i byens politiske og faglig-
politiske geografi skal ikke det være et
uoverstigelig hinder.

Jeg tror mange vil finne glede i å lese
boken, både vi litt eldre som fremdeles
husker hvordan det var, men også de noe
yngre som ikke har opplevet tiden. Bene-
dicte har lykkes godt med å formidle litt
av hvordan det var i bransjen den gang
bransjen hadde en helt annen betydning
enn i dag. Boken er skrevet på dansk,
men det bør ikke være en større hindring
for å lese den. Du får kjøpt den på nettet
– på papir selvfølgelig.

Mord mellem linjerne
Oslo Museum har fått midler
over statsbudsjettet for å ut-
vikle Arbeidermuseet til et
senter for arbeider- og industri-
kultur ved Akerselva. Vi har
hatt besøk av prosjektlederen.

Tekst og foto Adolf Larsen

Museet ønsker å utvikle et besøkssenter
omkring to bygninger i strøket der indu-
striproduksjonen i Norge en gang startet.
Det er akkurat der vi i Ogf har vårt kon-
torbygg. Prosjektlederen, som heter Gro
Røde var glad for en invitasjon til nabo-
ene, som i hvertfall gjennom huset er en
del av starten på industrien ved elva.

– OsloMuseum har i mange år formid-
let historie og kultur langs elva, gjennom
byvandringene Kjenn din by. Og ikke
minst har de hatt besøk av både skole-
klasser og andre interesserte i museums-
leiligheten i Sagveien 8, som viser bofor-
holdene for arbeidsfolk for 150 år siden,
innleder Røde.

– Vi har nå inngått en leieavtale for
første etasje i Sagveien 28, i den gamle
Apotekergården, forsetter Røde. Her
skal det bli utstillinger, men i hovedsak
skal gården bli en møteplass som knytter
sammen aktivitetene omkring det egent-
lige Arbeidermuseet; nemlig 8,2 kilo-
meter med elv, i følge prosjektlederen.

Industribygg og Apotek
Gården som museet nå har leid til utstil-
lingene og møtested var, som navnet til-
sier et av de tidligste apotekene. Driften
av slike var strengt regulert, og årsaken
til at det ble etablert nettopp i Sagveien
var den sterkt voksende befolkningen av
industriarbeidere.

– Gården er like flott som de to indu-
stribyggene Graah og Hjula Veveri kon-
staterer Røde. Arkitekten er ukjent, men
de to andre har samme arkitekt, nemlig
Oluf Nicolay Roll som hadde sin utdan-
ning fra Tyskland.

Og bygningene på Sagene var den
industrielle revolusjons inntog i Norge.
Først med spinneriet til Knut Graah på
nedsiden av brua i 1847, og i 1855 kom
Hjula på oversiden. Hjula Veveri ble
en av de største og mest kjente fabrik-
kene ved Akerselva, på det meste var
det over 600 ansatte, hvorav kvinnene
utgjorde 75 prosent. Kjent for gardin- og
kjolestoff, arbeidsklær og sengetøy.
Og med de mest fantastiske stoffer og
mønstre, presiserer Røde. Etableringene
falt i tid sammenmed at England opphev-

et sitt eksportforbud på maskiner.
Den første utstillingen i Apotekergår-

den skal ha fire virkelige personer fra
industriens barndom som utgangspunkt,
forteller Røde. Utstillingen skal også
trekke linjene fram mot dagens samfunn
med innleide polakker i byggebransjen.
Og ikke minst mot tekstilbransjen som
har flyttet fra Sagene til Bangladesh,
hvor arbeidsvilkårene er enda verre enn
på attenhundretallets Sagene.

Personene som presenteres er fra
alle samfunnslag med gründeren Knut
Graah på spinneriet, som etter hvert ble
veveri og eksisterte helt til 1955.. Bedrif-
ten utvidet stadig sitt område og tok i
bruk de lave bygningen på nedsiden som
etter hvert skulle komme til å huse flere
trykkeribedrifter, med Fabritius som den
mest kjente.

Den neste er jomfru Biseth fra Hjula
veveri. En dame som, ifølge protokollene
i Hjulas arkiv tjente mest på sin avdeling.
Uten at arkivet forteller hvorfor.

Den tredje, som etter prosjektlederens
mening, den mest interessante er Walde-
mar Carlsen, som startet fagforeningen
på Seilduksfabrikken i 1903. Carlsen er
adskillig bedre dokumentert enn de to
andre, ikke minst gjennom Edvard Bulls
landsomfattende innsamling av arbei-
derminner. Carlsen skrev også roma-

ner, han sluttet på Seilduken på grunn av
dårlig arbeidsmiljø på grunn av hamp til
repproduksjon. Carlsen var kommunist,
og fulgte kommunistene ut i partisplit-
telsen i 1923. Han ble agitator og orga-
nisator på heltid, senere pressemann i
Narvik og Kongsvinger.

Når vi kom til den fjerde personen
som skal med ble Røde mer hemme-
lighetsfull, og presenterte det som en
dame for sin hatt. Det er en fortelling av
barnebarnet om en mormor som arbeidet
på Hjula som ung jente fram til hun giftet
seg. En typisk representant for fabrikk-
arbeiderskene rundt 1920.

Til slutt i samtalen ville Røde presisere
at arbeidet knapt har kommet i gang, og
hun selv har arbeidet med dette i knapt et
år. Mens andre ildsjeler har arbeidet på
frivillig basis gjennom en årrekke for å
realisere Arbeidermuseet.

Vi i Ogf og medlemsbladet ser fram
til flere artikler, og mer samarbeid i tida
som kommer. Naboer som vi har blitt til
selve prosjektet.

(For de uinnvidde er Sagveien 24
bygget samme år som Ogf ble stiftet.
Og huset i de første årene direktøren på
Hjula veveri.)

Akerselva sommuseum

Prosjektleder Gro Røed gleder seg til å utvikle Arbeidermuseet.
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Tekst og foto Terje Fjellum

Hvorfor har jeg blitt så opptatt av tema
omkring EU og EØS som tidligere sosi-
aldemokrat og godtroende EU- tilheng-
er til ut på totusen-tallet. Jeg har måt-
tet innse at virkningen av EUs politikk
stemmer skremmende godt med det nei-
siden advarte og argumenterte for at kom
til å skje. Og på motsatt side så har sosi-
aldemokratiets lovnader om at EU/EØS
aldri ville få det omfanget som det vi ser
i dag, eller få noen innvirkning på fag-
lige rettigheter, ikke slått helt til for å si
det forsiktig. Da blir det nærliggende for
meg å finne mest mulig ut av hvilke be-
tydning EØS avtalen har for alle våre
fagforeningskamerater som jobber i
konkurranseutsatt industri, og hvilken
betydning har EØS avtalen på faglige
rettigheter. Er det sånn som tilhengerne
sier, at blir EØS avtalen sagt opp settes
hele industrien i spill, med blant annet
tollbarrierer. Eller er det som Nei-siden
sier at da kommer automatisk Frihandels-
avtalen på plass igjen, og at tollbarrierer

vil være i strid med blant WTO avtalen
som skal sikre fri flyt av varer

Som innledere stilte Stein Guldbrand-
sen fra Fagforbundet, rådgiver for SV
Dag Seierstad og ikke minst Høyeste-
rettsadvokat Bent Endresen.
Stein Gulbrandsen tok for seg EØS

avtalen og kollektivtrafikken. Gulbrand-
sen hevdet blant annet at innenfor hand-
lingsrommet i EØS avtalen må man ikke
anbudsutsette kollektivtrafikken. Man
kan etablere fylkeskommunale bussel-
skap og på den måten være unntatt fra
krav om å sette bussruter ut på anbud.
Som flere av oss etter hvert har fått erfart
så er det stor forskjell på hva som er
mulig, og hva som er politisk ønskelig.
Dag Seierstad startet med EF kam-

pen i 1972 og hvilke argumenter som ble
framført om alternativet til medlemskap.
Han siterte Generaldirektøren i Hydro,
på uttalelsen om at uten fullt medlem-
skap i EF vil tusenvis av arbeidsplas-
ser forsvinne ut av landet. Mange av oss
kjenner historien fra 1994 hvor ja-siden
nok en gang kommed like klare melding-

er om industridøden, nok en gang var en
Hydro- direktør, denne gang ved navn
Myklebust, toneangivende leverandør av
fakta. Men en vesentlig forskjell fra før-
ste avstemning, fikk tilhengerne en halv
seier ved at EØS -avtalen kom inn.

Eksportindustrien
EØS-tilhengerene både i regjering og
Fellesforbundet er klare i sin lovprisning
av avtalen, hvor begge vektlegger hensy-
net til eksportindustrien. Det er korrekt
at EU er Norges viktigste handelspartner,
men når det påstås at eksporten til EU er
på 80 prosent, er det ikke riktig. I 1994
lå den Norske eksporten til EU på 78
prosent, mens den i dag er den på un-
der 60 prosent, og er fellende. Med andre
ord en opphausing av EUs betydning for
Norsk eksport industri. Den ikke ukjente
EU motstanderen, og EØS tilhengere
Halvard Bakke sa så tidlig som i 2003
at EØS avtalens betydning for Norge er
sterkt overdrevet, og at EØS avtalen ikke
vil ha noen betydning for Norsk eksport
til EU. Som avslutning siterte Seierstad

Trondheimskonferansen 2013

Arbeiderpartiets partisekretær, Raymond
Johansen, skulle motivere Trondheims-
konferansens deltakere til å jobbe for en
ny rød-grønn regjering. Det ble ikke så
mange nye entusiaster.

Av Kjetil Larsen
Foto Torgny Hasås, LO-Media

Raymond Johansen hadde selv bedt om å få komme på
konferansen for å snakke om valget til høsten, og å prøve
å vekke forsamlingen til begeistring for fire nye år med
rød-grønt styre.

Hovedtema på konferansen var EØS, og hvordan vi
skal unngå at EU-direktiver som skader norsk arbeidsliv
blir innført i Norge.

Ingen nye tanker
Partisekretæren minte i sin innledning forsamling-
en om at Arbeiderpartiet var et ektefødt barn av LO, og
at partiet var avhengige av og ønsket et godt samarbeid
også i framtida. Det fikk noen til å lure på hva som hadde
gått galt under oppdragelsen. Når han skulle komme inn
på den konkrete politikken var det ikke mye nytt å høre.
Det kom ingen nye tanker om arbeidslivspolitikken, ikke
noe om hvordan utvikle landbasert industri, ikke noe om
hvordan bruke naturressursene til å skape arbeidsplasser
i Norge, og først og fremst ingenting om hvordan løse
problemet med de negative direktivene vi blir påtvunget
fra EØS. – Arbeiderpartiet verken kan eller vil regjere
uten en EØS-avtale som er som i dag, sa han, og satte
med det punktum for videre diskusjon med fagbevegel-
sen om dette.

LO-kongressen
Hvordan Partisekretæren ser for seg at samarbeidet med
LO vil bli fram mot valget med denne holdninga er det
vanskelig å se for seg. LO-kongressen vil etter all sann-
synlighet enten kreve Norge ut av EØS, eller at direk-
tiver som angår arbeidslivet ikke skal implementeres i
her i landet. Hvis Arbeiderpartiet kommer på tvers av
fagbevegelsen i et så sentralt spørsmål, vil det være van-

skelig å anbefale folk å stemme på partiet.
Den eneste formen for innrømmelse Raymond Johansen
kunne gjøre var å love at man i større grad en tidligere
ville bruke «handlingsrommet» i EØS-avtalen. Hva som
er mulig å få til i dette «rommet» var derimot uklart.

Ikke svar
I debatten etter Johansens innledning var det flere som
kom med konkrete innspill og spørsmål. Det var spørs-
mål om hva Arbeiderpartiet vil gjøre med ufrivillig del-
tid, sosial boligbygging med mer. At han ikke fant tid
til å svare på et eneste av spørsmålene fra salen, satte
ham ikke i noe bedre lys. Isteden brukte han hele sin
oppsummering til å skjelle ut konferansen og være
indignert fordi noen hadde insinuert at Arbeiderpartiet
løp arbeidsgivernes ærend med sin holdning til EØS og
gjennom det en tilslutning til EUs fire friheter.

- Vi verken kan eller vil regjere uten EØS!

EØS-tilhenger, men framtredende EU-
motstanderHalvardBakke: «Allerede før
en hver forhandling med EU står Norge
med lua i handa. Vi hørte ikke fremtre-
dene statsråder i regjeringa snakka om
handlingsrommet i EØS avtalen, før Nei
til EU la frem rapporten «Alternativer til
dages EØS avtale».

Dagens siste innleder, Høyesteretts-
advokat Bent Endresen om EØS og fag-
lige rettigheter, startet sitt innlegg med
følgende sitat fra Margaret Thatcher;
« New Labour er det største jeg har

etterlatt meg.»
Om Vikarbyrådirektivet uttralte

Endresen at å gjøre vikarbransjen om
til seriøse arbeidsgivere, som i hele sin
innretning skal levere fleksibel arbeids-
kraft, kan aldri forenes med Arbeidsmil-
jølovens og fagbevegelsens hovedkrav
om faste ansettelser. Endresen fryktet at
direktivet vil føre til mer vikarbruk og
svekke retten til faste ansettelser, i til-
legg til at arbeidsgivere vil bruke utstrakt
fantasi for å omgå likebehandlingen.

Når dette leses vet vi hva Norsk Høy-

esterett sier om tvisten rundt allmengjør-
ingenav tariffavtalen iVerkstedsoverens-
komsten, hvor en del verft og NHO har
stevnet staten. Følger Høyesterett de
andre rettsinstansene og gir staten med-
hold, skal det allikevel bli spennende å se
om NHO og verftene går til EU- retten,
som i følge Endresen vil stå over Norske
domstoler.

Forbundsleder Bakke har også uttalt
at hvis NHO vinner fram i Høyesterett
kan heller ikke forbundet leve med EØS-
avtalen.

Nok en gang legger ildsjelene bak Trondheims-
konferansen opp til dagsaktuelle temaer på
konferansen. Som de siste årene hadde de også

i år seminarer på fredag formiddag. Denne gang
valgte undertegnede å følge seminaret; EØS og
fagbevegelsen.
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Uansett, stor eller liten, deltid
eller kvarttid, løp når det ringer
jobb.
Turnus eller enda bedre: fleksibel turnus
med jobbmobil i tilfelle. Kandidaten må
være i god form, hvis ikke kan du banne
på at han blir det. Eller som det burde ha
stått: Spesielt egna for aktive og tidligere
1. turnere i troppsgymnastikken til Oslo
Turnforening anno 1903. Folk med C-
moment i fleksibel opptreden, bes melde
seg.

Eller en annen artig sak: Kandidaten
bør være foroverlent. Smak på ordet og
ettersmaken. Hadde det vært vin ville
du ha spytta det ut. Foroverlent – sjefen
av alle dumme ord jeg har kommet over.
«We just did it». Her er det tvert imot
om å gjøre å ikke være fleksibel sam-
tidig som du er det. Skjønner? Jeg ser
for meg Birger Ruud eller en stakkars
junkie på plata som leiter etter det per-
fekte, foroverlente balansepunktet på vei
mot himm’ærn – på hver sin måte.

I hvert fall er det ikke kjedelig å lese job-
bannonser. Et sted er det krav om at du er

presentabel og nybarbert. Hvor står det
ikke noe om, bortsett fra at du skal være
fysisk sterk, men samtidig smidig, rask
og tilgjengelig. Kandidaten skal samti-
dig like å jobbe, like å omgås og jobbe
sammen med andre, i tillegg til å værra
selvstendig, på hugget og kunne stole på
seg sjæl.

Her slår min bakgrunn som troppstur-
ner inn for fulle mugger igjen, hadde
det bare ikke vært for kravet om å sende
bilde… «Hallå, gi meg en sjangs a’.»
Eller: Hvor er Johan Olav Koss? Men han
hadde ikke press i buksa. Og ikke gikk
Koss med hvite hansker. Sånn som Fred
Anton Maier gjorde. Den gangen han
hadde siste indre på titusenmeter’n i 14
stive kalde grader på Bislett.

Der blei folka på «store stå» ganske
så foroverlente, nesten så dem tippa over.
Men det gjorde ikke noe, for ingen av
dem trengte å lese jobbannonser dagen
derpå, hvis dem i det hele tatt kom seg
på jobb den uka der.

Selvfølgelig var detta lenge før noen fant
opp ordet foroverlent og inkluderende. I
dag må du være foroverlent, ellers blir
kanskje ikke jobben utført, eller ikke
utført på den måten den bør. Og sånn kan
det ikke være. Jeg har i hvertfall – bare
sånn i tilfelle – lagt meg i trening nett-

opp for å bli foroverlent. Siden jeg har
bakgrunn fra troppsgymnastikken ledet
av avdøde Pål Clasen med C og ikke K.
Det var en ganske vesentlig detalj, men
til saken:

Jeg oppsøkte kilden til den optimale,
foroverlente kroppsposisjon. Nemlig ski-
museet med hauger av vakre bilder av
Birger Ruud (bildet). Midt i svevet med
press i buksa og foroverlent Kongsberg-
knekk. Jeg veit ikke om dem hadde sne-
kra sammen ordet ennå. Men jeg så hva
jeg så, banna bein, gutta i svevet var så
foroverlent som det gikk an uten å tryne.

På vei hjem og etter å ha gått av T-
banen i sentrum, passerte jeg habita-
tene til de stakkars sprøyte-narkomane.
Selv om de også var ganske så forover-
lente på vei mot den vinterbleke februar
himm’ærn, forta jeg meg hjem til øvre
Tøyen Terrasse for å trene på å være foro-
verlent, men smidig. Jeg gikk helt opp til
der Åkebergveien møter Kjølberggata.
Ikke langt unna der «Kuppern» skøyta
rundt som ung og lovende. Men det er
noen år siden og sikkert unødvendig å
si. Fortsettelse følger. Ikke i dag, ikke i
morra. Men i morgon den dag, trur eg.

PC

Kunsten å lese jobbannonser

Av Niels Killi

Fra den første tariffavtalen i typograf-
faget ble inngått i Christiania hadde det
blitt opprettet avtaler i en rekke byer og
distrikter. Ut fra tilgjengelige opplysnin-
ger fra forhandlingene i 1913 må det ha
vært langt over 40 ulike tariffavtaler.

Det hadde i mange år vært et ønske fra
typografenes side å få gjennomført en
landsomfattende tariffavtale. Det var
gjort flere forsøk på å få opprettet en slik
tariffavtale uten at det hadde lykkes.

Foran tarifforhandlingene i 1913 hadde
spørsmålet blitt behandlet i ulike fora
siden 1909, og det var utarbeidet et full-
stendig forslag til tariffavtale. Dette ble
sendt arbeidsgiverne samtidig som alle
avtaler ble sagt opp. Arbeidsgiverne sa
seg villige til å forhandle om en felles
avtale og de utarbeidet også et eget for-
slag.

En viktig årsak til at arbeidsgiverne
gikk med på å forhandle om en lands-
dekkende tariffavtale må ha vært for-
bundets styrke. På forbundets landsmøte
i 1910 ble det opplyst at 83 trykkerier
rundt omkring i landet var uten tariffav-
tale, i tillegg til rundt 30 småtrykkerier i
Kristiania der arbeiderne ikke var orga-
niserte. Man regnet da med en organisa-
sjonsgrad på mellom 75 og 82 prosent.
Det ble gjennomført en organiserings-
offensiv og fra 1910 til 1913 stegmedlem-
stallet med nesten 50 prosent, fra 1075 til
1541 medlemmer. Den grafiske bransjen

vokste i disse årene, men likevel må den
alt vesentlige delen av arbeiderne i bran-
sjen ha vært organisert i 1913.

Forhandlingene startet 18. februar 1913
og varte til 18. mars, da forbundet brøt
forhandlingene. Det store og vanskelige
spørsmålet som gjensto var innføring
av 8-timers dagen, som var et av for-
bundets hovedkrav, og betalingsbestem-
melser. Videre spørsmål om stempling
og kontroll av arbeidstiden og en rekke
‘alminnelige bestemmelser’ somarbeids-
giverne var svært opptatte av at skulle
inn i alle overenskomster. Disse almin-
nelige bestemmelser var blant annet
bestemmelser om arbeidsgivers rett til å
lede og fordele arbeidet og ansette arbei-
dere, om tillitsmenn, organisasjonsret-
ten – som blant annet inneholdt bestem-
melser om at det ikke skulle være lov å
nekte og arbeide sammen med uorgani-
serte, mekling og voldgift.

Forhandlingsregimet den gangen var at
etter bruddet tok LO og arbeidsgiverfo-
reningen opp forhandlinger for å se om
det lot seg gjøre å finne grunnlag for
enighet. Det ble forsøkt 28. mars 1913,
men da Arbeidsgiverforeningen ikke
ville gå med på noen som helst forkor-
telse av arbeidstiden, ble forhandlingene
brutt. Man var nå to dager unna en stor-
konflikt i typograffaget.

Fra regjeringen, ved statsminister Gun-
nar Knudsen, kom det nå en forespørsel
om partene ville gå med på frivillig mek-

ling. Dersom arbeidsgiverne fremdeles
ikke var villige til å diskutere en forkor-
telse av arbeidstiden, ville regjeringen
sette ned arbeidstiden i trykkeriene med
lovgivning.

Begge parter godtok frivillig mekling.
Konflikten i boktrykkerfaget ble nå ut-
satt og meklingen ble gjennomført i
18 møter fra 1. til 15. april. Man kom
fram til et forslag, men når det gjaldt ‘de
alminnelige bestemmelsene’ var det ikke
oppnådd enighet og det ble overlatt til
uravstemningen å avgjøre. Arbeidstiden
ble satt ned til 51 timer i uken, det var
den gangen 6 dagers uke. 8 timersdag-
en skulle bli innført ved avtalens utløp,
som var satt til 31. mars 1919, og da ble
arbeidsuken 48 timer.

Det var et massivt flertall blant med-
lemmene mot forslaget til ny tariffav-
tale; 693 medlemmer stemte for og 1192
stemtemot. Likevel ble tariffavtalen ved-
tatt, fordi forbundets vedtekter krevde
¾ flertall for å kunne forkaste forslaget.

HISTORIESPalTa

Det er i år 100 år siden typografenes første
landsomfattende tariffavtale ble ingått
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To unge mediegrafikere skal
delta på henholdsvis VM og EM
i grafisk design. World Skills er
et satsningsområde for å øke
statusen til yrkesfag.

Av Kjetil Larsen

I Europa- og verdensmesterskapet for yr-
kesfag, World Skills, konkurrerer ung-
dom om å bli den beste i sitt fag. Del-
takelsen er ikke gratis. Det koster cirka
80 000 kroner å sende en deltaker til
VM. 25 000 i deltakeravgift pluss utgift-
er til reise, opphold og trening. For del-
takerne i klassen «graphic design tech-
nology» er det NHO-foreningen Norsk
Industri som betaler deltakeravgiften.
Resten av utgiftene betales av stiftelsen
World Skills Norway som drives av LO,
NHO og Kunnskapsdepartementet. I til-
legg er en del bransje- og yrkesorganisa-
sjoner medlemmer.

Kunnskapsdepartementet satser tungt
på yrkeskonkurranser som et ledd i job-
ben med å øke statusen til yrkesfagene.
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen
har engasjert seg personlig. Hun har
besøkt yrkes-NM, EM og VM flere gan-
ger. Hun delte ut medaljene på NM som
ble arrangert på Lillestrøm i fjor. Hun tar
seg tid til å snakke lenge og vel med ut-
øverne, og de har blitt invitert til depar-
tementet for å få enda mer skryt.

VM i Leipzig
Årets Verdensmesterskap går av stabe-
len i Leipzig 2.-7. juli. Det blir det største
yrkes-VM som er arrangert noen gang,
med 1 200 deltagere fra 60 land. Den
norske delegasjonen består av 21 utøvere
i 19 fag.
Det er Opplæringssenteret for visuell
kommunikasjon som står for forberedel-

sene for utøveren i mediegrafikerfaget,
JoakimViken.Hanblenorgesmester i fjor
høst og ble derfor tatt ut til å representere
Norge i VM. Til daglig jobber han ved
Grøset Trykk sin Osloavdeling. Trening-
en består av kurs på Opplæringssente-
ret, individuell oppfølging og temakvel-
dene som arrangeres i kjelleren hos Ogf.
Disse temakveldene er åpne for alle som
vil lære mer grafisk design og førtrykk.
Under mesterskapet vil det være opp-
gaver innen fire områder: Redaksjonelt,
profil, annonse og emballasje.

Fokus på det tekniske
– Det er emballasje de fleste har minst
erfaring med fra før, sier Anne Cappelen
Grandt. Hun er ildsjel og primus motor
for den norske deltagelsen i EM og VM.
– Det er viktig å merke seg at bedøm-
mingen i konkurransene har hovedfokus
på det tekniske, så dette er ikke først og
fremst en designkonkurranse. Derfor er
det viktig å få med seg alle detaljer og
spesifikasjoner i oppgavene.

Cappelen Grandt synes det er vanske-
lig å vurdere hvordan de norske medalje-
sjansene er. – Våre kandidater holder et
veldig høyt nivå, men det er vanskelig å
vite hvordan nivået til de andre utøverne
er. I motsetning til i idretten får man bare
lov til å delta i Word Skills én gang. Så
det er nye utøvere i hvert EM og VM.
Norge har tidligere tatt sølv i VM og gull
i EM.

EM i Lille i 2014
Ida Sæterdal fra Concorde reklamebyrå,
som ble nummer to i NM, skal repre-
sentere Norge i EM i Lille i Frankrike
neste år. – Vi har valgt å sende ulike ut-
øvere til de to konkurransene sånn at flest
mulig skal få muligheten til å delta, for-
teller Cappelen Grandt. Under NM er det
en egen klasse for elever i videregående
skole. Det er det ikke i EM og VM.

Ut å bryne seg mot de beste i verden!

Vi vil vinne!
Ida Sæterdal skal til EM.
Joakim Viken skal til VM. De
drar for å vinne.

Av Kjetil Larsen
Foto Adolf Larsen

– Jeg reiser jo til VM for å gjøre det
bra, helst vinne, sier Joakim Viken
som er Norges håp i klassen «grap-
hical design tecnology» i yrkes-VM i
Leipzig i juli. Han tror tidspresset blir
det vanskeligste å takle. – Oppgaven
kan for eksempel være å lage et brett-
spill på 5,5 timer! Det er jo ikke noe
jeg gjør hver dag.

Både Ida og Joakim er medlem-
mer av Oslo grafiske fagforening, og
synes det er lurt å være organisert

når man er lærling.
Ida er kjempeglad for å fått sjan-

sen til å dra til EM i Lille i Frank-
rike neste år. – Jeg får litt bedre tid
til å trene enn Joakim, men mer tid
til å grue meg også! Hun er til dag-
lig lærling i Concorde reklamebyrå i
Oslo, hvor hun trives godt. – Jeg får
god oppbakking fra bedriften for del-
tagelsen i EM, sier hun. Ida er aktivt
med å arrangere temakveldene i Ogf
sitt hus, som en del av sitt eget tre-
ningsopplegg. – Jeg håper mange har
lyst til å delta på temakveldene. Det er
en fin måte å dele kunnskap på.

Joakim er lærling i Grøset Trykks
Osloavdeling.Hoveddelen av bedriften
ligger på Kirkenær. Han både gruer og
gleder seg til VM til sommeren. – Det
kan uansett ikke gå verre enn under
NM, da hadde jeg krasj på 4 maskiner
og måtte tilslutt låne en laptop av dom-

merbordet for å bli ferdig.
En bedre stressøvelse enn det kan

man vel ikke få. TgM ønsker Ida og
Joakim lykke til og lover å rapport-
ere resultatet av innsatsen i senere
numre.

Vest-Europa har ikke vært i
fokus i solidaritetsarbeidet til
fagbevegelsen på mange tiår.
Nå brenner Europa og LO i Oslo
følger opp blant annet med del-
tagelse i stor felleseuropeisk
markering i Athen i juni.

Av Kjetil Larsen

Til dem som lurer på hva Ogfs tidligere
leder, Svein Mortensen, fordriver tiden
med som pensjonist, kan vi fortelle at det
gjør han som leder av LO i Oslos inter-
nasjonale utvalg.

– LO i Oslo har de siste åra hatt to
store prosjekter. Det ene er i samarbeid
med Hanoi Federation of Labour i Viet-
nam hvor vi i en årrekke har hatt kurs
for tillitsvalgte blant annet fra industri-
sonene. Det andre er et samarbeid med
fagbevegelsen i Havana med temaer for
tillitsvalgte i forbindelse med overgan-
gen til enmermarkedsorientert økonomi.
I tillegg har vi hatt et betydelig engasje-
ment for Palestina. Nå øker nøden få
trodde var mulig i Europa. Den brutale
nyliberalismens stygge fjes viser seg på

vår egen dørstokk. Den europeiske fag-
bevegelsens kamp mot «den stille revo-
lusjon» (gen.sekr Manuel Barroso, EU)
krever vår oppmerksomhet og solidari-
tet, sier Svein.

Kutt gir ikke jobb
For noen år tilbake var det bare de mest
radikale delene av fagbevegelsen som
advarte mot retningen politikken i EU
hadde tatt. Etter hvert har større og
større grupper innsett at store kutt i so-
siale og faglige rettigheter kombinert
med en overføring av gjeld fra banker og
finansinstitusjoner til nasjonalstatene
ikke har skapt vekst eller nye arbeids-
plasser. Snarere tvert i mot. Dette har kun
drevet opp arbeidløsheten til historisk
høye nivåer. Nå er det enighet om, sjøl i
Euro-LO, at en annen politikk må til.

– Derfor trapper LO i Oslo nå opp arbei-
det for solidaritet med våre kamerater i
Europa, sier Svein. Vi oppfordrer klub-
ber og avdelinger til å vedta uttalel-
ser til støtte for dem som sliter nå, og
protestere på den politikken EU fører.
Det å støtte kampen til fagbevegelsen
imot EUs arbeiderfiendtlige direktiver,
er også å hjelpe oss selv. Hvis ikke direk-
tivene blir stoppet i Europa får vi dem
midt i trynet gjennom EØS-avtalen!

Athen 7.-9. juni
– LO i Oslo oppfordrer klubber og for-
eninger til å delta på den store marke-
ringa kalt «Alter Summit» (alterna-
tivt toppmøte) i Athen 7.-9. juni. Her
vil mange store og toneangivende deler
av fagbevegelsen delta: den europeiske
transportføderasjonen, sammenslutnin-
gen av fagforeninger i kommunal sektor,
mange nasjonale fagforbund, nasjonale
«LO-er». Det er viktig å vise at vi deltar
i deres kamp, og forener Europa på vår
måte. Vi skal ikke sitte her på vår grønne
gren og la humla suse, oppfordrer Svein.

Internasjonalt utvalg i LO Oslo vil
sende to deltagere, og kanskje skal hele
styret i LO i Oslo også delta. I forkant
av markeringa i Athen har vi planer om
et Internasjonalt Forum om tilstanden i
Europa. Dette møtet vil være åpent for
alle.

Kunnskap
– LO i Oslos målsetning er et større en-
gasjement blant LO-medlemmene i Oslo
rundt Europa. Ønsket er å søke å bli en
ressurs som klubber og foreninger kan
henvende seg til hvis de ønsker inn-
ledninger eller kontaktpersoner i euro-
peisk fagbevegelse. Det er viktig å ha en
fagbevegelse som er forberedt, har kunn-
skap om hva vi kan vente og som har
styrke til å si nei.

– Så får vi heller leve med at stats-
minister J. Stoltenberg raljerer over fag-
organiserte og fagbevegelsen i Europa
som mobiliserer og også viser seg i
gatene.

– De som ønsker å sette seg enda
mer inn i Europa-spørsmål bør delta på
Global Labour Institute sin sommerskole
i Barnsley i England (8.-12. juli). Her er
vil det være forelesere og fagforenings-
folk fra hele Europa, avslutter Ogfs tid-
ligere leder.

Europa brenner!

ALTEr SuMMIT
vil samle tusenvis av fag-
organiserte i Athen 7.-9. juni.
Det vil være møter og en stor
demonstrasjon mot den arbei-
derfiendtlige politikken til EU.
For mer informasjon se:
www.altersummit.eu

GLObAL LAbOur
INSTITuTE (GLI)
sommerskole i England 8.-12.
juli. Sommerskolen samlet over
80 deltagere fra både Europa
og resten av verden i fjor. Del-
tagelse er gratis, men man må
betale reise selv. Det er mulig
å søke Ogf om støtte. Les mer
om programmet her:
http://global-labour.net/
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En ildsjel for faget!
På sammen måte som idretten,
er fagbevegelsen avhengig av
ildsjeler for å fungere. Trykker-
klubben har hedret den største
ildsjelen blant sine; Freddie
Lørendal har blitt æresmedlem!

Tekst Kjetil Larsen
Foto Kjell Arne Pettersen

Oslo Grafiske Trykkerklubb har eksistert
siden 1898, og feirer i år 115 år. Det er
ikke mange, i løpet av alle disse årene,
som er blitt hedret med æresmedlem-
skap. Av dem vi kjenner til, er Freddie
den niende, og det er ikke uten grunn.
– Jeg må si jeg blei veldig overraska da
den nåværende lederen av trykkerklub-
ben, Thomas Evensen, tok ordet på jule-
bordet og sa at det var noen de ville fram-
heve spesielt i år. Etter hvert skjønte jeg
jo at det var meg. Jeg er veldig takknem-
lig og rørt over æresmedlemskapet, sier
Freddie Lørendal.

I ledelsen
Freddie ble medlem av trykkerklubben
samtidig som han ble organisert i 1965,
og har siden 1970 gått ut og inn av tillits-
verv i både Trykkernes Landssammen-
slutning og Oslo Grafiske Trykkerklubb.
– Den gangen var det jo egne klubber for
alle de grafiske faga i tillegg til den van-
lige organiseringa i bedriftsklubber, for-
eninger og forbund. Så for meg var det
helt naturlig å gå inn i trykkerklubben,
forteller Freddie.

I 1970 ble han spurt om å bidra i ledel-
sen av Landssammenslutningen og var
nestleder og leder der fram til 1982.

– Da hadde jeg fått en datter og tenkte å
trappe ned litt, sier han. Men i -88 ble han
kalt til ny tjeneste fordi Landssammen-
slutningen hadde kommet i en vanskelig
situasjon pga underslag. – Det var så lite
penger den gangen at jeg måtte legge ut
av egen lomme for å betale en studietur
til Finland, husker han. – Det var heldig
jeg akkurat hadde solgt huset og hadde litt
ekstra på konto!

I Oslo Grafiske Trykkerklubb kom han
inn i ledelsen først i 2001 og har sittet i
styret eller vært i ledelsen fram til i dag.

– Nå har jeg etter eget ønsket trappa
ned til varaplass, forteller Freddie, men
lar det skinne igjennom at han fremdeles
har et godt grep om de praktiske gjøre-
målene i trykkerklubben.

Jobbet både her og der
Tillitsvervene har alltid vært utført på
fritida, og Freddie har jobbet flere ste-
der i sin karriere. – Jeg starta som
læregutt i boktrykkerfaget på Fabritius
etter å ha tatt forskolen for trykkere på
Elvebakken. Den gangen var det to lære-
guttfaktorer (formenn) på bedriften. En
for de helt ferske lærlingene, som bare
fikk prøve seg på små digelmaskiner.
Og en for de eldre, som fikk prøve seg
på de større. Det var 15 trykkerlærlinger
inne samtidig. Det var mye gammelt ut-
styr der. En dag fikk jeg beskjed av fak-
tor Larsen, som satt i et glassbur oppe
på veggen og hadde oversikt over alt og
alle, at jeg skulle kjøre en jobb på hurtig-
pressa. Det viste seg å være et gammelt
drog fra 1923 med pinneutlegg, som ikke
klarte mer enn 1000 ark i timen!

Etter hvert ble svenneprøven avlagt
og han jobbet som trykker en stund, så
ble han overført til sjekk- og blankettav-
delingen hvor han ble avdelingsleder i en
alder av 25!

– Der jobba det 14 «gærne» damer, en
skjærer og en trykker, kan Freddie for-
telle, – der trivdes jeg godt!

Etter å ha sluttet der i 1976, fulgte
jobber både som leder og trykker på flere
bedrifter; Kienzle datasystemer, Felles-
trykk og Reenskaug trykkeri, hvor han
fikk omskolering til offset. Det siste sted-
et han praktiserte som trykker, var på
Grafia kommunikasjon, hvor han var
til det ble nedskjæringer og oppsigelse i
2003.

– Jeg har vært med på mye moro og
faglige utfordringer hele veien, sier han.

Tilbake til utgangspunktet
– Da jeg ble arbeidsledig, var det fint å ha
et stort kontaktnett i bransjen. Selv om
jeg var litt oppe i åra, fikk jeg fort jobb
med å blande farge hos en trykkfarge-
leverandør.

Han jobbet der en stund, siden hos en
annen leverandør til grafisk bransje, til
han igjen ble arbeidsledig i en alder av
60 år.

– Da fikk jeg jobb på Sogn yrkesskole
og hadde deltidsstilling på trykklinja
fram til den ble nedlagt. Jeg var med å
flytte forskolen fra Elvebakken til Sogn i
1963 og å stenge trykklinja i 2007.

Freddie likte godt å jobbe med unge
og lærlinger, men er ikke særlig imponert
over reformene i den videregående opp-
læringa.

– Jeg har aldri sett så mange dette

ut av skolen som etter «Reform 94» og
«kunnskapsløftet». Han tror årsaken er
for store og generelle linjer med for lite
fokus på praksis og fag. Han er bekym-
ret for det faglige nivået til trykkerne
som blir utdannet i dag.

– Det er jo mange som ikke vil eller
får lov til å drive med vedlikehold og jus-
tering selv. Ved den minste feil ringes det
etter servicemann fra leverandøren. Hvis
du skal bli en god trykker, må du kjenne
maskina du står på!

Framtida
Selv om han er pensjonist, (men jobber
deltid som hjelpemann i datterens fri-
sørsalong) er Freddie Lørendal opptatt
av bransjen, trykkerklubben og trykker-
fagets framtid.

– Jeg håper det fremdeles blir tatt inn
lærlinger på trykkeriene og at de unge
trykkerne finner veien til Oslo Grafiske
Trykkerklubb. Jeg har hatt stor glede,
både faglig og sosialt, av å engasjere meg
i trykkerklubben, og det tror jeg også
framtidas trykkere vil ha, avslutter et
engasjert æresmedlem.

OsLO GraFIskE
TrykkErkLubb
er åpen for medlemskap for alle
faglærte trykkere som også er
medlem av Oslo grafiske fagfor-
ening. Det er i dag i overkant av
50 medlemmer av klubben.

TrykkErnEs
LandssammEnsLuTnInG
er et overordnet organ for alle
trykkerklubbene i landet.
Det er i dag trykkerklubber i Oslo,
Østfold, Stavanger, Bergen,
Kragerø og en under oppbygging i
Trondheim.

Trykkerklubbene arrangerer
møter og turer med trykkfaglige
temaer og sosiale samlinger.

Ta kontakt med leder
Jon Thomas Evensen på
99 21 42 04 eller
jon.thomas.evensen@hotmail.com.

Tidligere
æresmedlemmer:

Den første var Otto M. Nielsen,
som var foreningens andre for-
mann. Han var med på å stifte
Maskinmesterforeningen og Den
Typografiske Forening i
Christiania.
Han var Maskinmesterforening-
ens første æresmedlem, utnevnt
i 1912.

I. G. Hartmann var foreningens
første kasserer og andre æres-
medlem, utnevnt i 1921.

Viktor A. Wikstøm satt først
som formann i 1901, seinere også
i 1912-1913. Han var foreningens
tredje æresmedlem.

Sverre Baldani var formann for
Kristiania Maskinmesterforening
i årene 1916-1919. Den fjerde i
æresmedlemrekken, utnevnt i
1956.

Halfdan Wigaard satt som for-
mann i perioden 1931-1934. Han
var det femte æresmedlemmet,
utnevnt i 1961. Wigaard satt også
som formann i Den Typografiske
Forening i hele 27 år, hvor han
også ble utnevnt til æresmedlem.

Paul Fredriksen var formann i
Maskinmesterforeningen i 1949-
1951, utnevnt til æresmedlem i
1975.

Arild Wigaard var formann i
Trykkernes Landssammenslut-
ning i 18 år, fra 1956-1974. Han
ble utnevnt til æresmedlem både
i Landssammenslutning og
Maskinmesterforeningen.
I Maskinmesterforeningen i
1975. Arild var sønn av Halfdan
Wigaard.

Bjørn Fagerstrøm satt som
formann fra 1953-1969. Bjørn ble
utnevnt til æresmedlem 1975.
Det ble utnevnt 3 æresmedlem-
mer på samme dato i 1975.

Alle de overnevnte personene har
utrettet utrolig mye for trykker-
faget, i tillegg til mange andre
medlemmer i vår forening.

Diplomet ble delt ut av trykkerklubbens leder Jon Tomas Evensen på en tilstelning i
Sagveien.

!



TYPOgrafiskemeddelelser - mars 2013 TYPOgrafiskemeddelelser - mars 201328 29

Medievikar har fått ny prosjekt-
leder og antall oppdrag stiger.
– Det viktige er å finne arbeids-
plass og arbeider som
passer hverandre, sier
Marianne Thorvik.

Av Kjetil Larsen
Foto Adolf Larsen

Medievikar formidler arbeidskraft til
den grafiske bransjen. – Når en arbeids-
giver trenger en vikar haster det som re-
gel en del å få tak i en person, og denne
personen skal kunne komme inn i job-
ben raskt. Her er det vi kan hjelpe, sier
Marianne Thorvik, som er relativt ny-
ansatt som prosjektleder i Medievikar.
Thorvik har et stort nettverk i grafisk
bransje. Hun er utdannet grafisk inge-
niør og har opparbeidet seg bred erfa-
ring i bransjen, både innen grafisk pro-
duksjon og reklamebyrå, og har dermed
et solid grunnlag til å vurdere vikarkan-
didatenes kompetanse, og arbeidsplas-
senes behov. – Vi har en database med
personer som ønsker seg jobb gjennom

oss. Vi har også skaffet oss et bilde av
hver enkelt sine kvalifikasjoner og er-
faringer. På den måten kan vi finne den
rette personen til hvert oppdrag. Vi bruk-
er mye tid på å finne riktig match.

Kvalifikasjoner
Oppdragsgiverne er alt fra reklameby-
råer, aviser, in-house byråer og blader.
Det er stort sett mediegrafikere og gra-
fiske designere som er etterspurt, men
i det siste har det også kommet ønske
om folk som kan PR, prosjektledelse og
tekstforfattere. – Storparten av jobbene
er rettet mot publisering på papir, men
vi ser en stadig større etterspørsel etter
webkompetanse og kunnskaper om sosi-
ale medier, sier Thorvik. - Vårt utgangs-
punkt er at alle har kvalifikasjoner som
kan brukes, vi må bare kartlegge disse
og finne hvordan de best kan brukes.
Derfor intervjuer vi alle kandidater, og
sjekker referanser. Vi har et godt tilsig
av dyktige grafikere, både nyutdanna og
erfarne. Noen trenger litt hjelp til å
realitetsorientere seg i forhold til hvilke
jobber de kan få. Vi har mange oppdrag
i kreative stillinger, men ser et større

behov etter vikarer til typiske produk-
sjonsjobber.

Vikarbyrådirektivet
Fra nyttår ble EUs vikarbyrådirektiv im-
plementert i Norge. Det betyr blant annet
at vikarer og innleide skal ha de samme
betingelsene somompersonen hadde blitt
ansatt direkte i bedriften. Marianne har
skaffet seg et eksemplar av Fellesforbun-
dets hefte om direktivet og er nøye med
å følge bestemmelsene. – Oppdragsgiver
er forpliktet til å følge det nye direktivet
og oppgi lønn og øvrige betingelser som
om personen hadde blitt ansatt direkte i
bedriften, og da skal vikaren de samme
betingelsene, forteller hun.

På sikt ønsker mange seg en fast jobb
ogen forutsigbar framtid, ogdakanvikar-
oppdrag være en lærerik erfaring. På den
måten ser vi at vi kan være til hjelp for
folk i perioder uten fast jobb. Vi har også
oppdrag som innebærer å finne folk til
faste stillinger, det er også en grunn til å
være i vår database, avslutter Marianne
Thorvik.

Arbeider og arbeidsplass som passer
En fornøyd prosjektleder i Medievikar, Marianne Thorvik er glad for å kunne formidler arbeidskraft til den grafiske bransjen.

Spekulanten Øystein Stray
Spetalen tok et oppgjør med
spekulasjonsøkonomien, og
Enhedslistens Johanne
Schmidt-Nielsen fortalte om
partiets framgang og krisa i
Europa. Årets Manifest- konfe-
ranse hadde mye å by på.

Av Kjetil Larsen

Først ut på programmet var Johanne
Schmidt-Nielsen, leder av Rødts danske
søsterparti Enhedslisten, og SVs europa-
ekspert Dag Seierstad. De var invitert for
å snakke om krisa i Europa.

– Tendensen med økende forskjeller i
Europa startet lenge før den krisa vi opp-
lever i dag, åpnet Seierstad med. – De
siste 12 årene har man i Tyskland hatt
reallønnsnedgang, og landet har, gjen-
nom stadig lavere lønninger, utkonkur-
rert søreuropeisk industri. Man kan si at
Tyskland ikke bare har eksportert varer,
men også arbeidløshet til de øvrige euro-
peiske landene. Seierstad fortalte at hun-
dretusener av tyske arbeidere nå har løn-
ninger helt ned mot 40 kroner timen og
må ha sosialstøtte i tillegg til å jobbe fullt
for å klare seg. – Og dette er en villet
politikk. Tyske ledere sier at de har hatt
den mest vellykkete arbeidsmarkeds-
politikken i Europa. Han minnet også om
at grunnen til at vi hadde velferdsstater
i Europa ikke var fordi kapitalismen var
vellykket, men fordi kampen mot kapita-
lismen var vellykket.

Debatten er død
Johanne Schmidt-Nielsen påpekte un-

der sitt innlegg at i Danmark er det ikke
lenger noen debatt om den økonomiske
politikken. – Finansministeren kommer
med kuttforslag, sier at de må gjennom-
føres fordi det er nødvendig, og finner
ikke grunn til å utdype dette nærmere.
Men alle må nå se at denne kuttpolitik-
ken er forfeilet. Den fører kun til arbeid-
løshet og dårlige sosiale forhold. Hunme-
ner at denne kutt-manien også forplanter
seg til arbeidslivet, hvor vi for eksem-
pel så at de SAS-ansatte akseptere ra-
sering av sine lønns- og arbeidsforhold.
Lederne fikk bonuser for å bli.

– I Danmark har sosialdemokratene
adoptert den ny liberale politikken. – Det
tror jeg er en av grunnene til at Enheds-
listen har gått fram fra 2 til rundt 10
prosent i oppslutning, mente Schmidt-
Nielsen. Men hun understreket at hun
heller vil ha et sosialdemokratisk parti
som fører sosialdemokratisk poli-
tikk enn økt oppslutning om eget parti.
Hun mener også at en av løsningene på
krisen er å bruke kraften som ligger i sta-
ten som kjøper av varer og tjenester, og
at staten må sette krav til leverandører
om at de skal ha tariffavtale, være miljø-
vennlige osv. På den måten kan man vri
fokuset vekk fra alltid å gå etter lavest
mulige pris.

Bankene har skylda
InvestorØystein Stray Spetalen er god for
et par milliarder. I debatten med Rødts
Bjørnar Moxnes, kom med skarp kritikk

av systemet som har gjort ham rik. Spe-
talen sa at det var hevet over enhver tvil
at det var europeiske banker og politikere
som hadde skylda for krisa.

– Det startet med innføringen av Euro,
mente han. – Det gjorde at tilgangen på
billig kreditt ble alt for god for landene
i Sør-Europa. Når man i tillegg hadde
en ordning som gjorde at private banker
kunne kjøpe opp statsgjeld uten å måtte
stille egenkapital, som de ellers må, gikk
det helt galt.

– Og når det gikk galt tok EUs krise-
fond over gjelda. Det betyr at bankene,
som skulle ha gått konkurs, i realite-
ten ikke hadde noen risiko ved sin spe-
kulasjon. Å ta faren for konkurs bort
fra kapitalismen blir som å ta djevelen
ut av bibelen, forsatte Spetalen. Det får
ingen konsekvenser å synde. Han mente
for øvrig at kapitalister måtte slutte å
spekulere i finansobjekter, og isteden
investere i bedrifter som produserte varer
og tjenester. På den måten ville man få
det europeiske næringslivet på fote igjen.
Bjørnar Moxnes påpekte at en kapitalist
er en kapitalist, om han investerer i det
ene eller andre, men måtte innrømme at
han også foretrakk de som produserte
hvis han måtte velge.

Konferansen hadde også Sverige på
programmet. Flere foredragsholdere
kunne fortelle om hvordan den blå alli-
ansen som har makta har gjort hverdagen
verre for syke og arbeidsløse. Mistenk-
somheten er satt i system, og de som er
rammet havner i en evig runddans mel-
lom ulike ordninger med stadig mindre
ytelser. Med klar henvisning til høstens
valg sa utreder i Manifest Analyse Ali
Esbahti: – Don’t try this at home!

Manifest årskonferanse:
Angrende kapitalister og radikalere

Johanna Schmidt-Nielsen og Enhedslisten har økt oppslutningen fra 2 til 10 prosent de
siste årene. Foto: Enhedslisten

MaNifeSt aNalySe
er en radikal tenketank for fagbe-
vegelsen, og finansieres av mange
norske forbund, foreninger og
klubber. Manifest Årskonferanse
samler over 800 tillitsvalgte og
aktivister på Sentrum scene hvert
år. Se http://manifestanalyse.no/
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s grafiske ag re g

50 år:
12.01. Hagen Kari Monica

Dramstadåsen 2 C 1812 ASKIM
19.01. Johansen Tom Arne Lunden 26

A 598 OSLO
26.01. Ostrø Skjalg Erling

Korallsoppv. 6 C 1476 RASTA
09.02. Phan Phu Phuc Prestmoen 12 A

2040 KLØFTA
04.03. Stenholen Bjørn Farexvegen 1

2016 FROGNER
11.03. Furulund Rolf Ant Tschudis V 2

B 583 OSLO
11.03. Jakobsen Mona Tønder

Theresesgate 3 F 358 OSLO
20.03. Hagen Even Irisv. 20 D 870

OSLO

60 år:
17.01. Gulbrandsen Hans

Bjørnsrudveien 17 2072 DAL
19.01. Lailey Andrew Francis

Bekkefaret 4 1481 HAGAN
29.01. Halvorsen Bjørn Johan Selmers

V 5 B 1472 FJELLHAMAR
26.01.53. Kallestad Turid Berg

Norderhovgt. 22 654 OSLO
05.02. Andersen Morten Sverre Karl

Staaffs vei 46 665 OSLO
11.02. Tveteås Joran Kristianse

Gurinestubben 7 584 OSLO
21.02. Hansen Bjørn Reidar

Sverdrupsgt. 24 B 559 OSLO
07.03. Rode Per Remy Dragv. 36 B

1363 HØVIK
10.03. Roald Solfrid Risløkkallèen 6 B

583 OSLO
11.03. Helgesen Tore Willy Kringsjåv.

13 A 1415 OPPEGÅRD
19.03. Nymann Bjørn Lampe

Postdamveien 1 C 1164 OSLO
21.03.53. Haugseth Erik Hurdalsg. 14

2003 LILLESTRØM

23.03. Breivik Aud Mari Gamlegrensa

3747 SKIEN
30.03.Johansen Egil Avlangruds vei

12 1285 OSLO
31.03. Nordlie Lasse Eidsbergv. 62

1811 ASKIM

70 år
02.01. Gundersen Bjørn Jess

Carlsensgt 6 183 OSLO
04.01. Schmidt Aage Nedre Prinsdals

V 85 B 1263 OSLO
24.01. Kristiansen Roy Oliver

Skeppargatan 3 D, , Se 67 151
Arvika, SVERIGE 953 OSLO

25.01. Larsen Bjørn Solbergliv. 109
683 OSLO

29.01. Schultze Svein Erik Kalbakkv.
11 B 953 OSLO

06.02. Kaas Henrik Georg Buerveien
40 1820 SPYDEBERG

24.02.Wick Edmund Günter Åsmyrv.
17 1476 RASTA

26.02. Sogge Odd Landingsveien 114
767 OSLO

03.03. Fuentes Angel Byframgrinna 5
1832 ASKIM

03.03. Nymoen Bjørn Einerhaugveien
17 1940 BJØRKELANGEN

04.03. Dad Qadar Radarveien 49 1152
OSLO

06.03. Thune Egil Mellomenga 22
3400 LIER

12.03. Pedersen Gustav Harald
Hårfagres Vei 34 1412 SOFIEMYR

24.03. Larsen John Erik Vevelstadåsen
12 1405 LANGHUS

30.03. Halck Leif Axel Georges
Landstadsgate 28 3210
SANDEFJORD

30.03. Johannesson Nils Sverre
Holmsåsveien 16 3070 SANDE I
VESTFOLD

75 år:
22.01. Andersen Asta Kristine Gamle

Enebakkv. 1071 1188 OSLO
27.01.Marthinsen Kristine Konvallv.

17 2742 GRUA
02.02.38. Andersen Alfred

Strømsveien 55, Leilighet 301 2010
STRØMMEN

03.02. Gisleberg Ivar Krepsv. 1 1481
HAGAN

04.02. Knoff Ivar Sigrud Undsets vei 1
669 OSLO

06.02.Marthinsen Jan Terje Jomfru
Winthers V 22 1540 VESTBY

09.02. Hovland Tore Ravnåsv. 17 B
1254 OSLO

13.02. Stene Ellenor Vittenbergv. 52
1472 FJELLHAMAR

15.02. Kristiansen Finn
Selvbyggerveien 29 591 OSLO

18.05. Svendsen Jørgen Gustav Roald
Amundsens G 7 2004 LILLESTRØM

20.02.38. Hansen Sven Arild
Lindebergåsen 18 A 1068 OSLO

20.02. Olaussen Erik Aage Alvernlia
47 1453 BJØRNEMYR

21.02. Johansen Kari Amtmann
Meinichs G 20 D 482 OSLO

27.02. Johnsen Tore Olav Krangev. 26
1450 NESODDTANGEN

09.03.38. Jamaris Harison Bin
Libakkvn 25 C 1184 OSLO

10.03. Hopland Bjørn Helge Sørumsg.
18 2004 LILLESTRØM

11.03. Knudsen Roger Erlends V 68
669 OSLO

15.03. Ingebretsen Ragnhild
Kirsebærhagan 29 A 3070 SANDE
I VESTFOLD

Gratulerer! 19.03. Hansen Kjell Tosletta 20 1453
BJØRNEMYR

21.03. Hokseng Oddbjørn Gunnar
Sandvegen 2 2166 OPPAKER

22.03. Førnes Willy Tandbergv. 55
1929 AULI

28.03. Johansen Ivar Ole Bulls G 44
2000 LILLESTRØM

80 år:
13.01. Lindberg Per Halvard

Larviksgate 3 468 OSLO
13.01. Knudsen Egil Thv Meyers G 5

555 OSLO
26.01. Iversen Oluf Hilmar Beverveien

23 596 OSLO
31.01. Bech Romar William

Nissetoppen 6 A 2050 JESSHEIM
17.01. Lundgren Bjørn Berglyv. 3 1262

OSLO
24.01. Nebben Arvid Madsen

Magnhildrud Alle 12 1809 ASKIM
22.02. Nilsen Ivar Øivind Langbølgen

44 1150 OSLO
01.03. Letnes Otto Kristinsvei 39 669

OSLO

07.03. Holmen Einar Økriv. 48 1349
RYKKINN

07.03. Kristensen Arne Kåre Rådhusv.
2 A 1940 BJØRKELANGEN

13.03. Johansen Kjell Sverre Odvar
Solbergs V 124 973 OSLO

15.03. Celdran Jose Gomariz
Enerhaugg. 5 651 OSLO

21.03. Evensen Knut A Postboks 187
1301 SANDVIKA

30.03. Tømmervik Bjørn Cato
Regnbuev. 25 664 OSLO

31.03. Brændeland Bjørn Øvre
Bjertnes 15 1482 NITTEDAL

85 år:
12.01. Eriksen Erling Tormod

Grefsenv. 34 A 485 OSLO
27.01.28. Foseidberget Olav Sars G 50

564 OSLO
02.03. Sønderland Ingrid Christiane v/

Harry Solvang (hun er på s.hjem,
stopp post), Vækerøveien 133 383
OSLO

07.03. Karlstrøm Kjell Reidar Kjelsåsv.
27 488 OSLO

90 år:
07.01. Eriksen Odvar Norman Ruths

vei 4 980 OSLO
14.01. Jensen Borgny Bore

Hagapynten 23 673 OSLO
03.02. Kristiansen Connie Benterudg.

8 3511 HØNEFOSS
04.02. Pedersen Arne Willy

Konglestien 23 1412 SOFIEMYR
24.02. Fevang Knut Jacob Simon

Darres V 67 669 OSLO
31.03. Berg Arnlaug Ingebjørg Gu

Jerikov. 23 B 1067 OSLO

95 år:
13.01. Pettersen Clarice Olaug

Kjelsåsv. 102 491 OSLO
08.03. Hillmann Aslaug Synøve

Eindrides V 4 575 OSLO
21.05.

Sykehjem, Trygve Liesplass 3 1051
OSLO

15.07. Vatn Gunnar Colletts gate 52,
ST.Hanshaugen Omsorgsbolig 456
OSLO

06.12. Johansen Frank Steen Øvre
Ullern Terrasse 3C 380 OSLO

Oslo Grafiske Fagforenings
Pensjonistforening

Møtedager 2013 i Oppsal Samfunnshus,
Vetlandsveien 99 - 101

Her kan du treffe gamle kjente/kolleger og bli kjent med nye. Vi
tar opp aktuelle saker og har f.eks. sang/musikk, kåserier, lotteri
og andre aktiviteter. Det arrangeres også dagsturer og
lengre turer.

Alle er hjertlig velkommen!

STYRET i OGF’s pensjonistforening

20. mars
17. april
22. mai
12. juni

28. august
18. september
16. oktober
27. november
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Til alle medlemmer
Torsdag 30. mai blir det anledning
til å oppleve både historie og hygge
på Sagene.

Vi starter på Storo t-banestasjon klokken 16.00
med en vandring i tidligere industristrøk ned til
avdelingens hus i Sagveien 24.

Der blir det grillmat med mineralvann, øl og vin.
Vi setter opp telt på tomta, hvis det mot formodning
skulle bli regn.

Det blir en egenandel på 200 kroner.
Antallet er begrenset til 50 deltakere.

Meld deg på til Ogf på 22 80 98 70
eller aller helst avd850@fellesforbundet.org

Påmelding er registrert
da du har betalt til konto: 9001 06 06 151
– merket 30. mai.

Hilsen

1 06 06 151


