Utgitt av Oslo grafiske fagforening
Nummer 3  September 2017  102. årgang

Leder

INNHOLD  Nr. 1 - 2017

Vi tapte men vant
Den mørkeblå regjeringen er svekket, men vant likevel valget. Det har vært
en valgkamp med lite innhold fra politikernes side. En spesiell diskusjon
gikk mellom de to største partiene. Arbeiderpartiet mente at det handlet
om å enten satse på skole og eldre, eller skattekutt. Høyre mente det
handlet om å modernisere eller reversere? Skal vi satse på skole, arbeid og
helse eller økt skatt med Ap?
En rask oppsummering viser at alle de borgerlige partiene gikk tilbake.
På tross av det klarte ikke Arbeiderpartiet å vokse, og partiet ble valgets
store taper over hele landet. Høyresiden fikk 48,3 prosent av stemmene
og venstresiden fikk 49,4 prosent. Dette er et tydelig signal om at Norge
fremdeles ønsker en borgerlig regjering, sier Erna Solberg. Signalet er ikke
så tydelig, ettersom venstresiden tross alt fikk størst oppslutning. Det vil
bli svært vanskelig for den sittende regjeringen å manøvrere seg frem til en
politikk de kan enes om.
Det verste med hele valgkampen var alt sinnet, aggresjonen, rasismen,
hatet, svartmalingen og ikke minst krenkingen som en tøff valgkamp førte
med seg. Dette ble spesielt synlig i sosiale medier. Alt det hatet og truslene
AUF-leder Mani Hussaini ble utsatt for var direkte avskyelig. Et dypdykk
i diverse kommentarfelt og meningsfora var en mørk depresjon. Det er
kanskje å ta i å kalle dette en «skitten» valgkamp, men å hevde at den har
manglet en god del anstendighet er vel ikke og ta for hardt i. Vi får håpe at
ved neste valg vil vi få politikere som i større grad behandler velgerne som
oppegående og tenkende individer.
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Angrep på sykelønnsordningen, pensjoner og arbeidstid. Det er noe av
det Fellesforbundets leder Jørn Eggum venter seg av en fortsatt blåblå
regjering. – Da Høyre og Frp inntok regjeringskontorene for fire år siden,
snakket de mye om modernisering, justeringer og fornyelse. Og hva fikk
vi? Angrep på arbeidsfolks rettigheter av et sjeldent kaliber. Derfor er det
spennende å se hva de kommer til å prøve på nå som de er tilbake med
forsterket selvtillit og kraft, slo Eggum fast.
Vi ønsket en ny regjering, det fikk vi ikke.
Kristin Mulleng Sezer
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for havnearbeiderne
I desember 2016 avga
Høyesterett en dom som ikke
bare fratok havnearbeiderne
deres kollektive kamprett,
men ulovliggjorde tariffavtalen. Dommen underordnet
ILO-konvensjonen som sikret
havnearbeiderne fortrinnsretten, under EØS-avtalen som
trumfet faglige rettigheter
arbeidsfolk så på som sjølsagte
her i landet. Det skreiv jeg om
i TGM 1-2017.
Tekst: Vegard Holm
Foto: Roy Ervin Solstad
Høyesterettsdommen fra desember førte
til at Transportarbeiderforbundet i januar
avviklet boikotten av Risavika terminal
(Stavanger) og sympatistreikene i Tromsø
og Mosjøen. Havnearbeiderne i disse tre
byene står uten jobb den dag i dag.
I Oslo er havnearbeiderne også utestengt fra det meste av jobben sin. De
kjemper nå en kamp for å få operatørene/
bedriftene på havna, som fortsatt nekter å
bruke dem, til å respektere ILO-konvensjon 137 som gir dem fortrinnsrett til lossing og lasting av skip. Fortsatt er Yilport,
som drifter konteinerhavna i Oslo, under
boikott av Transportarbeiderforbundet
fordi de nekter å gå med på en tariffavtale.
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Kampen fortsetter

ITF forhåndsgodkjente før sommeren at
Oslo havn kan erklæres som en bekvemmelighetshavn (Port of convenience –
POC) dersom de norske fagforbundene
mener det er nødvendig. Å få et slikt stempel vil være noe norske politikere vil være
lite happy for. Hva det vil bety å bli erklært
som en bekvemmelighetshavn ligger ikke
i dagen, men det vil være et kraftig signal
om at noe er galt i Oslo havn.
I sommer har havnearbeiderne, gjennom videoopptak, dokumentert at sjøfolk
på skip med bekvemmelighetsflagg jamnlig
har lossa og lasta gods på havna. Og for å få
framgang i strevet for å få tilbake jobbene
sine, gjennomførte havnearbeiderne en

Fredag 1. september heiste havnearbeiderne sjørøverflagget i Oslo havn.
symbolsk heising av et sjørøverflagg i sjørøverhavna Oslo 1. september. Håpet var å
legge økt press på byrådet i Oslo, slik at de
tar nødvendige grep overfor bedriftene i
havna som fortsatt bruker andre enn registrerte havnearbeidere til å losse og laste
skipene. Oslos havnearbeidere står altså på
og mobiliserer for jobbene sine, respekten
for faglige rettigheter og ikke minst ordna
forhold på havna i hovedstaden.
31. august, dagen før havnearbeiderne
hei31. august, dagen før havnearbeiderne
heiste sjørøverflagget, ble det avholdt et
møte i Oslo Rådhus der lederne i både
Transportarbeiderforbundet og Sjømannsforbundet var tilstede sammen
med blant andre LO-leder Hans Christian
Gabrielsen, byrådsleder Raymond Johansen og byråd Geir Lippestad. Det hindret
ikke gjennomføringen av aksjonen på
kaia, men etter møtet sendte kommunen
ut en pressemelding der det slås fast at
ILO-konvensjon 137 gir registrerte havnearbeidere fortrinnsrett til å losse og laste
skip, og at disse reglene skal følges. Sjøfolk

skal heller ikke brukes til lossing og lasting
av skip, sosial dumping vil ikke bli tolerert.
Alle aktører i Oslo Havn skal inviteres for å
tydeliggjøre byrådets standpunkt.
Til Transportarbeideren sier byråd Geir
Lippestad at han forventer at operatørene
vil følge opp. Kanskje særlig fordi det nå er
forhandlet fram en ny tariffavtale for bruk
langs hele norskekysten.

Lys i tunnelen

– Jeg er glad for at partene er blitt enige,
og at vi har slått fast at ILO 137 skal følges.
Det er vi veldig tydelige på, sier også Geir
Lippestad til Transportarbeideren.
Det er nå et lys i tunnelen for havnearbeiderne, i hvert fall i Oslo. Men… jobber
og faglige rettigheter vil verken dale ned
fra himmelen eller komme rekende på ei
fjøl. Det er mye hardt faglig og politisk
arbeid som gjenstår, og det kan ikke tas
lange pauser i mobiliseringa. Støttespillere
i Oslo og resten av landet må gi en hjelpende hand som trengs, og vise sin solidariske vilje.
TGM – September 2017 – NR. 3
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Stortingsvalget 2017

Forberedelser og utdeling av materiell

Skjermbilde av video. Nestleder i klubben på Schibsted Trykk i Nydalen var med i filmen som ble laget til valgkampen.

Det var ikke innsatsen til de
tillitsvalgte og medlemmene
som førte til at vi tapte valget.
Tekst: Kristin Mulleng Sezer
Jeg vil takke for innsatsen til alle de tusener av tillitsvalgte og medlemmer som har
stått på dag og natt i denne valgkampen.
De har vært ute og snakket med folk på
kollektivknutepunkter, på gata og vært ute
på arbeidsplassene og fortalt hva som har
stått på spill ved dette valget. LO i Oslo
gjorde en formidabel jobb med å organisere utdelingsaksjoner, der folk fra alle
LO-forbund stilte opp i og utenfor Oslo.

Velg side – bruk stemmeretten!

Dette var budskapet vi hadde til medlemmene i Fellesforbundets avdelinger i Oslo
og Akershus. Det ble laget film og brosjyre,
og vi samarbeidet tett om innholdet.
De siste fire årene har det blitt mindre makt til fagbevegelsen. Valget var vår
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sjanse til å kreve den tilbake. Den mørkeblå regjeringa har svekket arbeidsfolks
rettigheter gjennom omfattende endringer
i arbeidslivets grunnlov, Arbeidsmiljøloven. Resultatet har blitt flere midlertidige ansettelser, utvidet arbeidsdag, mer
kveldsarbeid og mer sosial dumping.

Faste ansettelser

Er hovedregelen og tidligere var arbeidsformidling en offentlig oppgave. I dag er
bemanningsbransjen i ferd med å undergrave det organiserte arbeidslivet. Bemanningsbyråene vokser på bekostning av
faste ansettelser. Dette gjør det vanskeligere å organisere arbeidstakere. Ansatte i
et bemanningsbyrå har ikke noe stillingsvern. I tillegg mangler man den tryggheten en fast jobb med forutsigbar lønn gir.
Muligheten til å få boliglån og retten til en
anstendig pensjon forsvinner. Hvis faste
ansettelser fortsatt skal være normen i
norsk arbeidsliv, trenger vi politikere som
tør å stille krav, og som er klare på at inn-

leie av arbeidskraft som hovedregel ikke
skal være tillatt.
2 av 3 nordmenn mener det er en viktig
oppgave for myndighetene å redusere de
økonomiske forskjellene. Likevel fortsetter
forskjellene å øke. Angrepene på det organiserte arbeidslivet har gitt arbeidsgiverne
større makt på bekostning av arbeidsfolk.
Det er med på å øke forskjellene. Den viktigste arenaen for sosial utjevning er arbeidslivet. Det betinger trygge jobber med faste
ansettelser og en sterk fagbevegelse. Fire
nye år med en mørkeblå regjering vil gjøre
dette arbeidet vanskeligere. Det stortingsflertallet vi har fått nå vil fortsette å bruke
fellesskapets midler til skattelettelser til de
rike og ikke på offentlig velferd.

Gå mot venstre

Arbeiderpartiet må gå til venstre i politikken og ikke ha omtrent samme politikk
som Høyre. De må ta arbeidsfolk på alvor.
Først når de gjør dette kan vi få et nytt
politisk flertall på Stortinget.

Noen av våre tillitsvalgte som deltok: Fra venstre Adolf Larsen, Eva-Lill Bekkevad og Terje Fjellum. 

Foto: LO i Oslo

En pakkers betraktninger
Valget er over og det blir ikke
lett, verken for de som skal
danne ny regjering, eller oss
som må jobbe mot dem.
Tekst: Anne Rønningsbakk
Vi kan imidlertid konstatere at det har
vært en skitten og uverdig valgkamp med
beskyldninger i alle retninger, og lite bruk
av taletid og spalteplass på hva vi faktisk
kan gjøre bedre framover og hva vi må
endre.
Livet, i pakkeriet og utenfor, går videre,
uavhengig av regjering, i hvert fall inntil
konsernene finner mer lønnsomme måter
å få ut sin journalistikk på. Vi kan jo bare
spekulere på hva det blir. Bedre blir de i
hvert fall ikke, de alternativene, sett fra vår
side.

Vi, og da mener jeg fagbevegelsen, har
havnet i en blindgate, hvor nesten alle
kamper består i å tviholde på ordninger vi
har, eller reversere endringer som er gjort
uten vår velsignelse. Der har vi befunnet
oss det meste av tiden etter tusenårsskiftet.
Noen nyvinninger er det blitt, men stort
sett blir universelle ordninger, spesielt de
som initieres og støttes av myndighetene,
dårligere.
Viktige elementer som medbestemmelse, faste stillinger med ordnede
arbeidsforhold og anstendige støtteordninger for de som faller utenfor, har ikke
rike Norge råd til lengre. Disse ordningene ble til i en tid der landet vårt var et
fattig land, riktignok på veg mot velstand.
Denne velstanden ville man at hele landet
skulle ta del i. Nå er vi blitt så rike at det
har vi ikke råd til. Hva er vitsen med velstand liksom, hvis den skal være for alle?

Med dette som bakteppe, undrer vi oss
over hvorfor rekrutteringen til fagbevegelsen er dårlig? Hvorfor tror ungdommen at
det ikke er noen vits i å være organisert?
Jeg sier ikke at vi skal slutte å kjempe for
faste stillinger og ordnede forhold, men vi
trenger å komme videre.
I en tid der antall timer i døgnet/uka/
året er den største mangelvare for oss som
er så heldige at vi har et arbeid, mener
jeg at vi må sette trykk på kampen for
sekstimersdagen. Vi er produktive nok,
vi trenger flere i arbeid, og vi kan slippe
å slite oss ut lenge før tida, spesielt siden
det er meningen at vi i framtida skal være i
arbeid til vi blir 75 år, minst.
Det ville i tillegg vært en nyvinning
som kunne gi de unge trua på oss igjen.
Og nå kommer snart vinteren. Fuglene
samler seg i v-flokk og flyr sørover, og vi
må ha vinterveden klar.
TGM – September 2017 – NR. 3
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Rekrutteringsverksted

Deltakerne på konferansen: Riitta Koskinen, TEAM, Finland og kursleder, Kjetil Larsen, Fellesforbundet, Norge og kursleder, Ellinor
Drougge, GS-fäcket, Sverige og kursleder, Kenneth Jönsson, GS-fäcket, Sverige, Kristin Mulleng Sezer, Fellesforbundet avd. 850, Norge, Georg
Christensen, HK/Privat Sydjylland, Danmark, Benedikte Fiskbæk Roed, HK/Privat Midtvest, Danmark, Bo Madsen, HK/Privat Østjylland,
GS-fäcket, Sverige, Peter Jaques Jensen, HK/Privat, Danmark og kursleder.

Linnea Spro, Fellesforbundet ADK Øst, Norge, Mattias Lindberg, GS-fäcket, Sverige, Runar Landsverk, Fellesforbundet avd.6, Norge, Magnus
Páll Skúlason, GRAFÍA, Stéttarfélag í prent- og miðlunargreinum, Island, Durið Eyðbjørnsdóttir, Grafiska Yrkisfelagið, Færøyene, Dennis
Danmark, Carsten Jedig Steenberg, HK it, medie og industri Hovedstaden, Danmark, Emmeli Persson, GS-fäcket, Sverige, Louice Hallberg,

Organiseringsoffensiv i Norden
17 ivrige deltakere var samlet
på Klinten Konferansensenter
sør på Sjælland i Danmark.
Det var tre hyggelige og interessante dager
hvor man satte fokus på rekruttering og
organisering. Denne konforansen er bygget på et samarbeid mellom de nordiske
landene i regi av Nordisk Grafisk Union.
Vi hadde med oss fire eminente kursledere: Kjetil Larsen fra Fellesforbundet og
Norge, Magnus Drougge fra GS-fäcket og
Sverige, Peter Jaques Jensen fra HK/Privat
og Danmark og Riitta Koskinen fra TEAM
og Finland.

men andre avdelinger som organiserer på
det grafiske feltet er også velkomne.
Grafisk bransje er, og har vært, i endring.
Det er ikke lenger de store heat-set-trykkeriene og forlagshusene som setter standard for lønns- og arbeidsforhold, og som
resten av bransjen følger, men en vrimmel
av små og mellomstore bedrifter. Medlemstallet er synkende over hele landet.
Den delen av bransjen der man kan
forvente vekst, er innenfor områder der vi
tradisjonelt ikke har hatt mange medlemmer og klubber. Vi snakker om designbyråer, tekstiltrykkerier, digitaltrykkerier,
skiltprodusenter, produsenter av bildekor
og messesystemer. Disse bedriftene finnes
i størst antall i og rundt de store byene.

Print og dekor

Lag din egen meningsmåling

Tekst og foto: Kristin Mulleng Sezer

Fellesforbundet vil samordne innsatsen
mot «Print og dekor»-delen av den grafiske bransjen, sammen med de avdelingene som er interessert i å sette av tid
og ressurser til prosjektet. I første rekke
vil satsingen rette seg mot de fire største
byene der vi har egne grafiske avdelinger,
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Man går inn på en bedrift med det
utgangspunkt at de som jobber der trives på arbeidsplassen. Start med å snakke
om produktene og hvordan det går med
bedriften. Så kan man avslutte med å
spørre om det er noen problemer.
Få personene du snakker med til å

nevne tre ting bedriften er god på og tre
ting som kan bli bedre. Trives du på jobben? De fleste svarer ja til dette, derfor er
det viktig å ha en god samtale.

Lære av hverandre

Hovedmålsettingen med workshopen var
at deltagerne skulle lære av hverandre, og
sammen finne fram til metoder og innfallsvinkler som fungerer. Kanskje man
har ulike strategier i ulike bedrifter/situasjoner?
Deltagerne måtte stille forberedt og fortelle om sine erfaringer med organisering
og rekruttering. Det ble lagt særlig vekt på
å kunne fortelle om det mest vellykkede
rekrutteringsframstøtet man hadde vært
med på, og de mest vanlige innvendingene
man møter mot fagforeningsmedlemskap
og hvordan dere svarer på disse.
Det å dele erfaringer og metoder over
landegrensene var fint, for det viser seg at
vi har de samme utfordringene. Man blir
inspirert, både av å høre på hva man kan
gjøre annerledes og av at andre faktisk gjør
akkurat det samme som deg.

HK/Privat hadde en fin illustrasjon på hvordan
man kan gå frem i rekrutteringsarbeidet.
TGM – September 2017 – NR. 3
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Fremtid for ungdom
i grafisk bransje
Flere yrkesfaglærere fra
videregående skoler, grafiske
bedriftsledere og representanter fra opplæringskontorer ser
gode muligheter for det nye
faget Vg3 grafisk produksjonsteknikk i årene som kommer.
Faget erstatter Vg3 trykkerfaget, bokbinderfaget og
grafisk emballasjefaget.

Per Otto Sletten viser det nye digitale papiret som nå trykkes
i 140.000 skolebøker.

Kundene kommer
langveisfra til Flisa

Tekst og foto: Paal Stensaas,
Grafisk bransjeforening
Grafisk bransjeforening, Grafisk Utdanningsfond og Opplæringssenteret for visuell
kommunikasjon inviterte til informasjonsmøte 28. august i Næringslivets Hus i Oslo.
Flere bedrifter har allerede vist interesse for
å motta lærlinger i faget, og noen elever er
allerede i gang med dette utdanningsløpet.

Vil rekruttere

Faget skal fremover markedsføres på skolene i samarbeid med blant annet aktuelle
grafiske bedrifter og Opplæringssenteret.
Bransjesjef Magnus Thorkildsen i Grafisk
bransjeforening sa at det er viktig med et
tett samarbeid med skolene.
– Vi ser for oss arrangerte bedriftsbesøk, slik at eleven kan se hvor spennende
det er med en karriere i vår bransje. Vi
vil gjerne ha gode ideer og innspill til tiltak som kan fremme det nye faget grafisk
produksjonsteknikker, sa Thorkildsen på
informasjonsmøtet.
– Lærlinger som har tegnet lærekontrakt i fagene trykker, bokbinder og grafisk
emballasje, fullfører løpet etter disse læreplanene. Siste mulighet til å ta fag- eller
svenneprøve i disse tre fagene er høsten
2019. Men lærlinger som starter opplæring etter 1. august 2017, tegner lærekontrakt i grafisk produksjonsteknikk. Første
mulighet til å ta fagprøve i grafisk produksjonsteknikk er da våren 2019, sa Rolf
Wesenberg fra Opplæringssenteret for
visuell kommunikasjon.
Praksiskandidatordningen, med mulig-
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Anny Møllerud og Pernille Ø. Gresmo er full sving
i trykkeriavdelingen.

Magnus Thorkildsen (foran til venstre), Rolf Wesenberg og Knut Strøm talte varmt om det
nye grafiske faget.
het til å ta fagbrev med 5 års relevant praksis, blir videreført. De første oppgavene for
tverrfaglig teorieksamen blir laget i høst.
Utdanningsdirektoratet har til vurdering
om praksiskandidater kan ta fagprøven fra
våren 2018.

Dekker hele verdikjeden

Utdannelsen til grafisk produksjonsteknikker skal dekke hele verdikjeden fra
Pdf til ferdig distribuert produkt. Oppfatningen er at det nye faget er attraktivt
for bedriftene fordi det dekker et rekrutterings- og kompetansebehov, samtidig som
det er en attraktiv, moderne og fremtidsrettet utdannelse for elevene.
Faget bør dekke områdene siviltrykk,
avistrykk, grafisk emballasje, digitaltrykk,
maskinell innbinding, ferdiggjøring, pakkeri og distribusjon. Dessuten bør det
være mulig å rekruttere fra flere videregående studieprogram (kryssløp), eksempelvis IKT-servicefag og design og håndverk
i tillegg til TIP.
Niels Killi fra Fellesforbundet og Grafisk Utdanningsfond filosoferte over de
store endringene bransjen og fagene har
gjennomgått i de siste 20-30 årene.

Knut Strøm fra 07 Media, som har
vært med på å utforme det nye faget, sa
at i hans bedrift er man opptatt av at alle
som produserer har fagkompetanse. – Det
har vi bruk for hver dag for at produktene
skal holde høy kvalitet, sa Knut Strøm. 07
Media har i en årrekke tatt inn lærlinger og
har gode erfaringer med det.

Tilpasse fagprøven

– Alle bedrifter som har utstyr for både
trykk og innbinding/ferdiggjøring vil
dekke læreplanen, sa Rolf Wesenberg.
Bedrifter som bare har trykk, eller
bare innbinding/ferdiggjøring, må inngå
samarbeid med andre for å dekke læreplanen. Det er et poeng at bedriftene bør
definerer egne spesialiseringsområder
etter de behov bedriften har i en egen
opplæringsplan. Det blir gjort i samarbeid med lærlingen og andre berørte
parter. Denne type opplæringsplaner må
godkjennes av fagopplæringen i fylket.
Det er også slik at fagprøven må tilpasses lærlingens arbeidsoppgaver i bedriften, men som et minimumskrav skal den
inneholde oppgaver både innen trykk og
innbinding/ferdiggjøring.

De har bevist at den unike
kundeopplevelsen trumfer
det meste. Med et nyutviklet
digitalt papir skal de nå
skape enda et eventyr i den
lille landsbyen.
Tekst og foto: Ingvild Bergersen,
NHO Innlandet

– Du må sitte fremst i bussen og være
nysgjerrig på hvor den skal hen, sier Per
Otto Sletten engasjert. Han er daglig leder
i Flisa Trykkeri.
Trykkeribransjen har hatt en tøff
periode med mye omstilling de siste 20
årene. Digital teknologi, hjemmeprintere
og priskonkurranse fra Baltikum har presset flere norske trykkerier ut av bransjen.
Men slik er det ikke her på Flisa. Per Otto
og hans ansatte tråkker gassen i bunn. På
syv år har de doblet omsetningen.
Vi er på besøk i hyggelige lokaler, midt
i sentrum av landsbyen Flisa. I første etasje
popper trykksaker ut fra store, moderne
maskiner. I andre etasje sitter grafikere

og illustratører, og utfører tjenester for
trykkeriets stadig voksende kundemasse.
Da Per Otto Sletten og Ole Peder
Berggren tok over driften for 17 år siden
hadde trykkeriet elleve ansatte. I dag er
antallet steget til femti, fordelt over flere
nye forretningsområder og fire søsterbedrifter.
Ifølge Per Otto bygger suksessen på gode
investeringer i moderne utstyr, en fremoverlent kultur og en særegen profilering.
Vi gir kunden en uhøytidelig opplevelse.

«Itte akkurat urbant»

– Vi er uhøytidelige og har valgt å profilere oss med utgangspunkt i den plassen vi
kommer fra, forklarer Per Otto. Flisa ligger
i Norges største potetdistrikt og kan ikke
sies å være en urban plass. Eller, «itte akkurat urbant», som slagordet lyder.
– Vi gir kunden en uhøytidelig opplevelse, litt humor og grunn til å smile.
Og det ser ut til å virke. Kundene kommer i dag helt fra Oslo. De siste 17 årene
har omsetningen økt fra 6 til 80 millioner
kroner!
I trykkeriavdelingen går produksjonen

for full maskin. I løpet av høsten skal
140.000 skolebøker med Digitalt papir
sendes til et par tusen norske skoler.
Det Digitale papiret er en nyvinning
fra Flisa Trykkeri, basert på AR-teknologi,
utviklet av trykkeriets søsterbedrift Spire
web&design. Per Otto viser oss hvordan
filmsnutter og 3D-figurer nærmest hopper
ut av boka foran oss, ved hjelp av en app
på smarttelefonen som «snakker» med det
digitale papiret.
Dette er imponerende saker, og heldigvis har noen allerede oppdaget verdien av
teknologien. Sammen med MatPrat og
Matopedia leverer Flisa Trykkeri nå kokebøker til tusenvis av norske elever.
– Det mest geniale med dette er at det er
enkelt, og at teknologien tar utgangspunkt
i smarttelefonen, forklarer Per Otto.
Kanskje får verdensledende hi-techselskaper nå konkurranse fra et trykkeri
på Flisa? Om ikke annet håper Per Otto
at budskapet om det digitale papiret kan
nå ut til flere. Bruksområdene er mange,
mener han: Bruksanvisninger, annonser
i aviser og tidsskrift, reiselivsbrosjyrer og
reklameplakater er noen av dem.

UTGIVELSER 2017:
Nr. 4: Frist 17. november. Trykk 21. november. Posten uke 48.
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Forhandlinger på amerikansk
Pittsburgh/New York: I USA
er det ikke tariffavtaler, men
forhandlinger på hver enkelt
arbeidsplass. De må gjennomføres uten støtte fra lovgivning, og med stor motstand
fra arbeidsgivere og politikere.
Hvordan får de det til?
Tekst og foto: Kjetil Larsen
Amerikanske arbeidere er ikke dekket
av nasjonale kollektive tariffavtaler slik
vi kjenner det fra Norge. På hver enkelt
arbeidsplass må de forhandle alt det vi
normalt har i en tariffavtale; arbeidstidens
lengde, ferie (om det skal være noen overhodet), etterutdanning, rett til permisjoner osv. I tillegg kommer forhandlinger
om lønn, selvfølgelig. En slik «kontrakt»
kan vare fra ett til flere år. Hver gang det
skal forhandles om en ny, risikerer man å
miste retten til en avtale. Ledelsen prøver
ofte å få noen av arbeiderene til å kreve at
de ikke skal være en organisert arbeidsplass (Unionised), og da må det stemmes
over etter en komplisert prosedyre.
I USA er det en egen bransje innen konsulentvirksomhet som har spesialisert seg
på å ødelegge klubber og forhindre tariffavtaler.

Arbeiderfiendtlig

Arbeidslivslovgivningen i USA er ikke helt
lik i alle delstater, men er gjennomgående
fagforeningsfiendtlig. Hvis klubben og
bedriften ikke blir enige i forhandlinger, og
arbeiderne går til streik, kan det settes inn
streikebrytere. De kan ansettes fast, slik at
når streiken avsluttes så må det forhandles
om de streikende skal få komme tilbake til
jobben de hadde. Dette gjør at man ikke
går til streik før man absolutt ikke har noe
annet valg. Det fører også til at arbeidskonfliktene ofte blir lange og bitre.

Lockout

Arbeidsgiverne har også rett til å gå til
lockout. Det vil si å nekte arbeiderne
adgang til bedriften fordi man ikke har
blitt enige i forhandlinger. Dette har vi ikke
sett i Norge siden arbeidsgiverne kjørte en
nasjonal lockout i 1986, og tapte så det
suste (arbeidsgiverforeningen måtte bytte
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Støtte fra lokalmiljøet og familie.
navn fra NAF til NHO etterpå, for ikke å
bli forbundet med det sviende nederlaget).
I USA, derimot, blir det brukt hyppig. Sett
fra et fagforeningsperspektiv er det bedre
å bli «lockouta» enn å gå til streik mange
ganger, fordi da har arbeidsgiver kun rett
til å ansette streikebrytere midlertidig. Så
strategien til mange klubber er å forsøke å
manøvrere arbeidsgiver inn i en posisjon
hvor de går til lockout. Det er også lettere
å få sympati fra resten av samfunnet når
man er utsatt for lockout.

Makta kommer fra «gølvet»

Når man skal forhandle fra en posisjon
hvor det er lite støtte å få fra lovgivningen,
hyrer arbeidsgiverne inn konsulenter som
er spesialister i å knekke fagforeninger.
Det finnes til og med firmaer som har som
spesialitet å stille med en full bemanning
av streikebrytere, i tillegg er det liten hjelp
å hente hos politikerne så fagbevegelsen
må finne styrke andre steder.
Mobilisering og deltakelse av alle
klubbens medlemmer blir svaret. Også
i USA ønsker arbeidsgiverne at produksjonen skal gå sin gang. Det er tross alt
det de tjener penger på. Strategien blir
å vise arbeidsgiverne at ting går tregere
når arbeiderne er misfornøyde, og at det
kanskje er mer å hente på å forsøke å bli
enige enn på konfrontasjon. Men dette er

en kunst. Blir man tatt for å forhindre eller
sabotere produksjonen, kan det få alvorlige konsekvenser både for den enkelte
arbeider og for klubben. En av metodene
som benyttes er «working strictly to the
rules». Når man skal følge alle prosedyrer,
rutiner og pålegg meget pertentlig går ofte
tempoet betraktelig ned, men uten at det
kan kalles sabotasje.
Den aller viktigste metoden er å sørge
for at alle veit hva man ønsker å oppnå i
forhandlingene, og at man er enige om å
stå sammen om kravene. Det er også viktig
å forberede seg på hva arbeidsgiver kommer til å sette i gang, slik at det ikke kommer som et sjokk.

Samfunnet rundt

Det er også viktig å informere samfunnet rundt om hva man slåss for. Mange
industribedrifter er viktige for en rekke
underleverandører i lokalsamfunnet. Det
er arbeiderene på fabrikken som er kunder i butikkene i nærheten. Hvis man får
lokalt næringsliv, naboer og offentlige
ansatte i kommunen til å sympatisere med
klubben, så står man mye sterkere. I de
arbeidskampene man faktisk vinner i USA
(jo, det skjer), så er dette med støtte lokalt
og nasjonalt vært viktig.
Når det gjelder mobilisering av medlemmene, og å engasjere lokalsamfunnet,

Arbeidere rammet av Lockout.
har kanskje norske fagforeninger noe å
lære fra USA!

Helseforsikring

Hvis du skal få forsvarlig behandling i
helsevesenet i USA, må du ha forsikring.
For de fleste kommer denne som en del
av betingelsene dine på jobben. Det er
arbeidsgiver som betaler helt eller delvis.
Dette er også en grunn til at så mange
arbeidskonflikter i USA blir så lange og
bitre. Det dreier seg ikke bare om noen
kroner fra eller til på lønna. Det dreier seg,
i verste fall, om du er i stand til å gi dine

barn og din partner den behandlingen de
trenger. Det kan stå om liv og død.
Derfor er helseforsikring det viktigste i
alle forhandlinger om ny «kontrakt». Det
gjør også at mange andre krav som lønn,
arbeidstid og ferie blir satt litt til side, så
lenge man får en god avtale om helseforsikring.

En røverhistorie

Tom Conway, visepresident i United Steelworkers, er en av de mest erfarne forhandlerne i amerikansk fagbevegelse. Han
kan fortelle en historie som viser at det
ikke alltid går så dårlig i forhandlingene:

Etter en lang konflikt rundt en ny kontrakt på et stålverk, var arbeidsgiverne
ivrige etter å få produksjonen i gang og
kontrakten underskrevet. Til slutt var det
bare et punkt igjen, som klubben ville ha
løst. To arbeidere var anklaget for å ha tatt
et fat bensin fra verket under konflikten, og
de var anmeldt for tyveri. Direktøren var
utålmodig og sa – «hvor mye kan et sånt fat
være verdt?» svaret var 200 dollar. Da ble
det skrevet inn i kontrakten at alle arbeidere
hadde rett til å stjele for inntil 200 dollar i
kontraktsperioden uten å bli anmeldt!
Det er også forhandlinger på amerikansk.
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Tradisjonell kubbestol i utradisjonell drakt
Kubbestolen jeg dekorerte
i 2010 skal på en liten reise
som deltaker i særutstillingen
«Ein kubbe til å stole på»
under Husflidsutstillingen
på Dyrsku’n 8.-10. september
2017 og til utstillingen på
Gullbring Kulturanlegg i uke
37. God tur, stolen min!
Tekst og foto: Darija Sapozenkova
Jeg fikk telefon fra en kvinne som hadde
funnet den dekorerte kubbestolen min på
nettet og ønsket å låne den til utstillingen
under Dyrsku’n. Den spesielle kubbestolen i Telemarkstil som jeg dekorerte i 2010,
passer perfekt til årets særutstilling som er
«Ein kubbe til å stole på». Jeg tenkte tilbake
til perioden da jeg drev med kunstprosjekter og ønsket meg mer eksponering. Nå
jobber jeg dedikert med brukeropplevelse
i IT-bransjen og kubbestolen står på soverommet og brukes hver kveld til å plassere
klærne til i morgen. Funksjonelt og samtidig vakkert.

Kubbestol i fokus på varemesse

Dyrsku’n arrangeres i Telemark 8.-10. september i år og forventer 90.000 besøkende.
Norges Husflidslag ønsker økt fokus på
kubbestol som håndverk, og varemessen
har derfor en særutstilling i år. Dyrsku’n
skriver «Me håpar at me slik kan vera med
både kan stimulere til auka kunnskap og
til at kubbestolen fremdeles vil kunne ha ei
framtid i norske heimar.»

essant å kombinere en tradisjonell fasong
med utradisjonell grafikk. I tillegg er det
gøy å male og male noe som er ditt.

Om «krusedulltegning»
– min grafiske stil

Jeg har alltid likt å tegne. I lang tid har jeg
drodlet på A4-ark med enkel sort eller
blå penn. Det var ikke en kunstprosess
for meg – kun avslapping. Tegningene
var vanligvis abstrakte. Det samlet seg en
god bunke fra 2004 og jeg kalte dem «Pen
series». For noen år siden så en tysk gallerist kopiene på en varemesse og ønsket å
kjøpe alle originalene, men jeg takket nei.
Jeg vet ikke om det var en god ide å takke
nei, men det er noe med det å snu på papiret og se på notatene om hva jeg tenkte på
da jeg tegnet krusedullen.
Krusedullkonseptet er mitt kjennetegn og jeg er lidenskapelig opptatt av
stilen. Flere objekter hjemme er dekorert
med sort-gult-hvit-kombinasjoner. Jeg
synes det er gøy å ha en penn eller pensel
i hånden og jobbe mot et vakkert resultat som føles personlig. Det hadde vært
kult å se krusedullene mine i større skala
en dag. Om et par år ringer kanskje noen
og ønsker en stor vegg dekorert. Inntil
da nyter jeg kubbestolen og andre objekter i hverdagen, og gleder meg til stolen
kommer tilbake fra sin reise og inntar sin
hedersplass i soverommet igjen.
Jeg håper du som leser også føler deg
inspirert til å kombinere klassisk husflid
og moderne kreativ stil.

Kubbestolen var stilt ut på Art Oslo Varemesse i Oslo Spektrum og på Galleri Jan Graff i
Oslo 2010. Bak stolen henger et maleri og skissene som jeg bruker for å planlegge motiver
til mine verk. Ta en titt på neste side og se flere bilder.

Hvorfor dekorere en kubbestol?

Kubbestol dekorasjon, 2010. «Jeg liker kontrast og eleganse, og har valgt farger som
fremhever det grafiske: Hvit bakgrunn, sorte linjer og gule elementer.»
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På en biltur til Telemark besøkte jeg bondegården til en venn. Farfaren hans var i sin
tid en hendig mann, og en av tingene han
likte å lage var kubbestoler fra hele tømmerstokker. Gårdeier gravde frem en støvete stol fra roterommet på låven og jeg ble
umiddelbart fascinerte av dette eventyraktige møbelet. Stolen var umalt og jeg tenkte
det hadde vært gøy å male på den. Kubbestolen gir mye plass til grafisk kreativitet.
Jeg fikk stolen i gave fra gårdeieren og
etter noen runder med sandpapir og to
runder med hvitmaling begynte det den
kreative delen – vi kan kalle det «Darijas
krusedullmaling». I stedet for tradisjonell
rosemaling tenkte jeg det ville være inter-

I 2010 dekorerte jeg kubbestolen som mitt første møbel.
Etter det lagde jeg flere møbler. Her er en IKEA-krakk, malt
med oljebasert maling i 2011.

Denne tegningen ble brukt som underlag for kubbestolen.
Det er en spennende prosess å ta noe todimensjonalt
og omforme det til et tredimensjonalt objekt.
TGM – September 2017 – NR. 3
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«Pen
series»,
penn
på papir

Darija bruker papirtegningen som inspirasjon og tegner motivet med blyant på hvit oljebasert maling. Etterpå maler hun med sort og
gul farge, og finpusser med sort der det er behov. Til tross for tegningen på papiret krever det teknikk og tålmodighet å tilpasse et abstrakt
motiv til objektet.

I 2008 begynte jeg å lage
store utgaver av tegninger
i form av olje på lerret med
en strek som var inspirert av
«Pen series», serien
heter «Simply human»
(Menneskelig – ganske
enkelt). Man kan lett
gjenkjenne motivet fra
tegningene til lerretet.
Noen av maleriene er til
salgs, se bildeteksten
nederst på siden.

Tegning fra serie «Pen series», penn, A4.

Krakk, oljebasert maling, 2010, Darija Sapozenkova. Den øverste delen av
setet er hvitt, mens undersiden er dekorert. Med dette ønsket kunstneren å
si at det skjulte kan være vakrere enn det synlige.
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Silkesjal dekorert av Darija. Dukke i samme stil, laget av
Bozena Poplavskaja.

«Hodet», Olje på lerret, 2009, 100 x 70 cm.

Malerier til salgs: Industrilandskap, 2009, olje på lerret, 92 x 73 cm. Vikingskip, 2009,
olje på lerret, 92 x 73 cm. Sterke strømmer, 2009, olje på lerret, 100 x 100 cm.
Flere malerier finner du på www.darijasart.com.
TGM – September 2017 – NR. 3
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Magnus Hillestad.

Jonn,Thomas,Rolf og Freddie fra venstre og de andre trykkerne under foredragene på lørdag.

Hvert år blir det arrangert
Landstrykkerstevne, i år ble
det arrangert i Oslo fra 1. til 3.
september. Thon Hotel Opera
var basen denne gang som sist
vi var i Oslo.

for trykkerne. Rolf og de fleste deltakerne
på konferansen mente at dette er rett vei og
gå for å få opp rekrutteringen til faget. Nå
blir det nye navnet Fagoperatør i grafisk
produksjonsteknikk.
Så var det klart for trykker Johannes
Stendahl fra Luth Gruppen. Som vanlig
hadde Johannes et glimrende foredrag
som engasjerte forsamlingen.

Landstrykkerstevne i Oslo
Tekst: Ivar Baardsen
Foto: Lars Svensson
Konferansen startet fredag klokken 18.00,
da sto taxiene klare for å kjøre oss til Oslo
grafiske fagforenings lokaler i Sagveien.
Der ble det ølkåseri og sosialt samvær.
Magnus Hillestad engasjerte trykkerne
med ølprat og ølsmaking. Det ble en meget
vellykket aften med lapskaus og det som
hører med. Taxiene tok oss med tilbake til
hotellet klokken 23.30, og det sosiale samværet fortsatte i baren der.

Ønsket velkommen

LThomas Evensen, leder i Oslo Grafiske
Trykkerklubb, ønsket velkommen til
trykkerstevnet, og Freddie Lørendal, som
er æresmedlem i Oslo Grafiske Trykkerklubb, var ordstyrer hele dagen.
Rolf Wesenberg fra Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon var første
mann ut som innleder. Han hadde en fin
innledning om det nye faget som kommer
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Trykkervenner

Klokka 13.00 var det klart for lunsj og
hyggelig prat blant trykkervenner.
Etter lunsj var det Terje Fjellum fra Oslo
grafiske fagforening som var foredragsholder. Terje Fjellum tok opp det nye faget og
de nye utfordringene som kommer her.
For å få til denne opplæringen er det helt
nødvendig at flere bedrifter samarbeider
for å få frem gode lærlinger. Til sist snakket han litt om stortingsvalget og viktigheten av å stemme.

Festmiddag

Etter noen timer fri og en sigarett eller tre
i det flott været, var det klart for festmiddag i restauranten på hotellet. Jonn Gulbrandsen ønsket velkommen og Freddie
Lørendal var toastmaster og ledet det hele
med flotte vitser. Trykkernes skål ble sunget flere ganger. Olle Winqvist fra Malmø
takket for maten

Etter en fin festmiddag var det samling
i baren for sosialt samvær og praten gikk
livlig til det stengte klokka 02.00.
Søndag morgen var vi klare igjen etter
en god frokost. Klokken 10.30 var det
samling foran hotellet for en guidet tur i
Kvadraturen. Vi gikk til Universitetet for å
møte vår guide Henrik Husby som skulle
lede oss rundt.
Deretter var det lunsj klokken 13.00
med mye god mat. Ivar Baardsen takket
for et flott stevne og ønsket velkommen til
Fredrikstad neste år.

Johannes Stendahl fra Luth Gruppen.

Neste Landsttrykkerstevne

Landstrykkerstevnet 2018 blir arrangert
i Norges mest attraktive by, Fredrikstad,
fredag 31. august til søndag 2. september, i
samarbeid med Østfold Grafiske Trykkerklubb. I forkant av Landstrykkerstevnet
blir det Landskonferanse.
Trykkernes
Landssammenslutning
i Norge feirer også 100 år i 2018. Landssammenslutningen ble stiftet i 1917, men
hadde sin oppstart først i 1918.

Henrik Husby tok oss med
på en flott guidet tur
i Kvadraturen.

Terje Fjellum fra Ogf.
TGM – September 2017 – NR. 3
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Tur til Fredrikstad og Hvaler
Helleristninger fra oldtiden på Hunn.

Like etter Mosseporten ble det tid til liten
en teknisk stopp.
Det er viktig og få i seg litt næring, her får vi servert fiskesuppe med mye godt i og nogot attått.

Guidet tur i gamlebyen i Fredrikstad. Her
møtte vi vår guide Line.

Guidet tur i gamlebyen i Fredrikstad.
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Oslo grafiske pensjonistforenig var på tur til Hvaler
og Fredrikstad i juni. Det var
31 påmeldte, og det var mye
kultur og historie på turen.

En nydelig middag ble servert på hotellet og etter middagen gikk noen ut i byen,
noen møttes i baren og andre gikk kanskje
på rommet. Vi hadde hatt en fin dag med
mange inntrykk. Vi sov godt og forberedte
oss på mer kultur og kunnskap dagen etter.

Tekst og foto: Reier Dahl

Dag 2

Vi kjørte felles buss fra Oslo til Fredrikstad. Like etter Mosseporten måtte vi ha en
teknisk stopp, og jammen smakte det godt.

Dag 1

Vi ankom hotell Quality Fredrikstad, satte
fra oss koffertene og så gikk ferden videre
til Gamlebyen i Fredrikstad. Her møtte vi
vår guide, Line.
Vi ble fortalte om vollane, bastioner og
krigføringen. Vi fikk høre historien om de
forskjellige husene i Gamlebyen, vi spiste
på Gamlebyen Cafè og Catering og fikk
servert en nydelig ertesuppe med salt kjøtt.
Turen gikk videre på Oldtidsveien,
med stopp på de mystiske steinringene på
Hunn og helleristninger fra oldtiden. Merkelige greier.
Bussen kjørte oss til Roald Amundsens
fødested «Tomta», hvor vi fikk servert
vafler og kaffe og historien om Amundsenfamilien og deres rederivirksomhet i Østfold. Roald hadde bodd her i 3 måneder, og
de månedene hadde de gjort mye ut av.

Etter en god frokost og utsjekking, gikk
bussen til Isegran på Kråkerøy. Her ble
Anno (NRK-program) tatt opp, men det
meste av kulissene var borte nå. Det er et
aktivt trebåtmiljø på Isegran og vi fikk se
verdens første båt som lå til restaurering.
Det regnet litt denne dagen, men alle var i
like godt humør.
Turen gikk videre til Hvalerøyene med
bruer og veier som binder alle sammen.
Vi dro til Utgårdskilen, Norges største fiskerihavn øst for Lindesnes. Mange kjøpte
fiskekaker og annet godt i butikken.
Hvaler middelalderkirke var neste
stopp. En utrolig historie ble fortalt oss
om kirken som hadde et fall fra alter til
utgangsdøren på 40 cm.
Etter besøket der var det tid for litt mat
igjen, og vi fikk servert fiskesuppe med
mye godt i og nogo attåt.
Turen hjem gikk rolig for seg. Tror alle
hadde fått mye ut av disse to dagene. Det ble
kultur og kunnskap, god mat og hygge. Som
alltid var vi en gjeng med glade medlemmer
i Oslo grafiske pensjonistforening på tur.

Fiskesuppe med mye godt i.

Isegran på Kråkerøy, her ble Anno tatt opp.
Kulissene var nå fjernet.

Line viser oss de mystiske steinringene fra
oldtiden på Hunn.

Verdens første båt ligger til restaurering.

Utgårdskilen, Norges største fiskerihavn øst for Lindesnes.
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Historie

Nytt fra bransjen

Heftige investeringer i digitaltrykk
For mange i grafisk bransje er
sommeren en rolig tid. Men
hos Ricoh har de hatt nok å
henge fingrene i.
I sommermånedene installerte Ricoh
større produksjonsmaskiner hos TPD,
Skatteetaten (2stk), HGM, CopyCat,
Allkopi (3stk), BK Grafisk og Moss Kommune.
Kurt Bye, leder for Commercial and
Industrial Print i Norge, er storfornøyd og hadde i Juni besøk av Direktør
for Commercial and Industrial Print i

Ricoh Europa, Eef De Ridder. De Ridder
uttrykte stor glede over suksessen avdelingen har i Norge.
Ricoh er ikke de eneste som har noe å
feire i sommer. Kurt Bye, gleder seg også
på vegne av kunde og samarbeidspartner
Printing AS, som i 2017 har blitt medlem
av det Bye omtaler som «millionklubben».
Printing AS feirer i disse dager at de har
hatt over 1 million trykk i måneden på
hver av sine tre Ricoh-maskiner første
halvår av 2017. En slik anledning krever
selvfølgelig kake! Partner og forretningsutvikler i Printing AS, Lars Halvorsen

synes det er gøy at de klarer å holde så
høye produksjonstall over tid, og skryter
samtidig av samarbeidspartner Ricoh.
– Dette er veldig gøy! Stabiliteten på
maskinene spiller selvfølgelig, i tillegg til
ordreinngangen, en viktig rolle for at vi
kan holde så høy produksjon, sier Halvorsen. Det kan nevnes at i tillegg til Printing
AS kan også Allkopi og HG Media vente
seg kakevelkomst i millionklubben i løpet
av høsten.
Artikkelen er skrevet av Roger Stormo,
Sign og Print, red. anm.

Kraftig steg opp for Asker Print
Med Xerox Versant 2100 Press
i eget hus har Asker Print tatt
et kraftig steg oppover.
– I praksis betyr det dobbel produksjonskapasitet og flere oppdrag i eget hus, sier
en fornøyd daglig leder Kjell Solheim.

På offensiven i Asker

Asker Print er definitivt på offensiven.
Etter fusjonen med Haakon Arnesen AS
tidligere i år, er alle aktiviteter nå lokalisert i Asker. Derfra tilbyr Asker Print
ulike typer grafiske oppdrag og kreative
tjenester. Med den kraftige produksjonsmaskinen Xerox Versant 2100 Press på
plass, ser Kjell Solheim for seg høyere
verdiskapning i eget hus.
– Den nye digitaltrykkmaskinen

produserer med høy hastighet på alle
papirtykkelser, og er utstyrt med to store
papirmagasiner. Det gir en helt annen
produksjonskapasitet i eget hus enn
tidligere, og med høyvolums-stacker blir
maskinen langt mindre operatørkrevende
enn den tidligere maskinen. Automatisk
kalibrering og nøyaktig pasning mellom
for- og bakside var egenskaper vi likte ved
maskinen. I praksis er det en kapasitetsdobling, og da frigjør vi faktisk operatørtid. Derfor er dette en investering det blir
god lønnsomhet av, sier lederen av Asker
Print.

Alle typer trykksaker

Asker Print produserer alle typer trykksaker, fra nummererte serier og trykte
konvolutter til forretningstrykksaker,

reklame og rollups. Kjell Solheim og
kollegene hans opplever at kundene er
kravstore til service og leveringstid, det
kan Asker-bedriften nå tilby i enda større
grad enn tidligere.
Den nye digitalpressen hos Asker
Print er utstyrt med inline ferdiggjøring
inkludert fals, stift, trimming og firkantrygg. Det passer godt for en liten bedrift
med tre medarbeidere på heltid og et par
frilansere på grafisk design. – Versant
2100 er en perfekt trykkmaskin for oss,
med høy kapasitet og kvalitet i et kompakt
design. Vi ønsker mest mulig verdiskapning i eget hus, og har store forventninger
til den nye maskinen, avslutter Kjell
Solheim.
Artikkelen er skrevet av Roger Stormo,
Sign og Print og er kuttet noe, red. anm.

Kontakt oss hvis det er noe du lurer på
Leder:
Terje Fjellum
Mobil: 916 74 227
terje.fjellum@fellesforbundet.org

Nestleder:
Kristin Mulleng Sezer
Mobil: 913 44 677
kms@fellesforbundet.org
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Sekretær:
Ingunn Berger
Telefon: 22 80 98 70
avd850@fellesforbundet.org

Fellesforbundet avd. 850, Oslo grafiske fagforening,
Sagveien 24, 0459 Oslo – Telefon: 22 80 98 70
E-post: avd850@fellesforbundet.org
www.fellesforbundet.no/avd.850

Marcus Thrane
Den 14. oktober i år er det 200 år siden Marcus Thrane
ble født. Han huskes fremdeles fordi han var den første leder
av arbeiderbevegelsen i vårt land. Han var den som startet den
første arbeiderbevegelsen – De norske arbeiderforeninger
– eller Thranebevegelsen som det gjerne blir kalt.
Tekst: Niels Edvard Killi
I løpet av to og et halvt år fra stiftelsen av
den første foreningen i Drammen tredje
juledag 1848 til han ble fengslet av myndighetene 7. juli 1851 vokste bevegelsen
fra en håndfull arbeidere i Drammen til
en massebevegelse med 20-30 000 medlemmer i rundt 300 lokalforeninger i store
deler av landet. Thrane startet bevegelsens
avis – Arbeider-Foreningernes Blad –
som kom ut ukentlig fra 1849 til 1856.
Arbeiderforeningene avholdt to landsmøter, i 1850 og i 1851.
Arbeiderforeningernes Blad var
moderne, med tittelhode som hadde
illustrasjon og en ganske utstrakt bruk av
illustrasjoner i bladet. De fleste illustrasjonene er trolig tegnet av Thrane selv.
På det meste var bladets opplag trolig
mellom 5 og 6 tusen, et betydelig opplag
for sin tid.
For første gang i landets historie
organiserte arbeidere, husmenn og andre
«småfolk» seg for å oppnå innflytelse og
forbedringer i det daglige livet. Thranebe-

vegelsen var en politisk bevegelse, Thrane
selv var radikal for sin samtid. Bare det å
organisere «underklassen» var en radikal
handling. For bevegelsen å stille krav til
myndighetene var en uhyrlighet.
Kravene ble fremmet i en «petisjon», et
bønneskrift til kongen. Det første kravet
var alminnelig stemmerett, øvrige krav
var bedre utdannelse gjennom skoler
og biblioteker, lavere priser på de mest
nødvendige varene gjennom lavere toll
og endringer i vilkårene for handelen,
bedring i kårene for husmenn, mer
rettferdig fordeling av byrdene for landets
forsvar gjennom alminnelig verneplikt og
bedring av rettsstillingen til vanlige folk
gjennom lovarbeid.
Gjennomslag eller i det hele tatt gehør
for kravene fikk arbeiderforeningene ikke,
men det var startet et organisasjonsarbeid
som skulle bære frukter i senere generasjoner.
For Thrane og de andre ledende
mennene i arbeiderforeningene ble det
en hard landing. Myndighetene arrestert
Thrane og nærmere 200 andre medlem-

Portrett av Marcus Thrane til visittkort.
Chicago cirka 1875.

Foto: Nasjonalbiblioteket
mer. De ble sittende fengslet i mange år,
Thrane selv slapp først ut i juli 1858 etter
7 år i fengsel.
For Thrane personlig var det en tung
tid; for familien, Josefine og barna, trolig
enda verre. Da Josefine døde i 1862
emigrerte Marcus med barna til Amerika
der han døde 30. april 1890 – betegnende
nok dagen før den nye arbeiderbevegelsen
markerte første mai for aller første gang.
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28.10. Øystein Eidsem, Askergata 2,
0475 OSLO
05.11. Birgit Aarstad, Frysjav. 21 A,
0883 OSLO
06.11. Tore Tandberg, Vardeheimv. 12,
1088 OSLO
21.11. Roald Eng, Plogv. 17, 0679 OSLO
06.12. Rolf Flatner, c/o Gro Ekelund,
Bølerskrenten 4 A, 0691 OSLO
20.12. Edgar Lindboe, Landskronav.
78, 2013 SKJETTEN
29.12. Knut Kristian Kristiansen,
Plogv. 12, 0679 OSLO
31.12. Ragnar Mathiesen, Grevlinglia
15, 1270 OSLO

90 år:
01.10. Hans Oskar Tors Magnusson,
Nybråtv. 33, 1832 ASKIM
06.10. Gerd Johanne Tvinnereim,
Nedre Bjergg. 13 A, 3181 HORTEN
21.10. Aagne Walderhaug, Vollsv. 72,
1358 JAR
05.11. Odd Vernan, Mekanikerv. 10,
0683 OSLO
08.11. Gerd Oppåsen, Åkerv. 11 A,
3024 DRAMMEN
12.11. Kjell Jullum, Johan Hirsh Vei
18, 0678 OSLO
18.11. Esther Helene Hermansen,
Pærehagan 12, 1349 RYKKINN

03.12. Roald Kjellsen, Bankveien 14,
1383 ASKER
23.12. Odd Reidar Bergersen,
K M Nordangers V 10, 2003
LILLESTRØM

29.12. Erling Rolf Nystrøm, v /
Solborg Bo- og Aktivitetssenter,
Eikjolveien 1, 1400 SKI

95 år

20.12. Kirsten Simensen, c/o Arve
Jonny Simensen, Stillverksveien 10,
2004 LILLESTRØM

Si ifra hvor du er!
Til alle medlemmer: Send
inn ditt mobiltelefonnummer og din e-post adresse.

– Vi er avhengig av å kunne nå
medlemmene på flere plattformer. Derfor er det viktig at vi har
registrert ditt mobiltelefonnummer og din e-post adresse. Mange

skifter ut disse, og vi må ha oppdatert informasjon fra dere. Meld
fra hvis du har byttet mobilnummer eller e-postadresse, eller om
du er usikker på om det er registrert hos oss. I tillegg er det svært
viktig at du melder ifra om du
flytter og melder adresseendring,

slik at innboforsikringen din blir
registrert på riktig adresse. Flere
av våre medlemmer bytter jobb i
løpet av sitt medlemskap. Vi minner om at det er din plikt å sende
oss informasjon om dette. Da blir
riktig arbeidssted registrert, og
bruttolønnen likeså.

Oslo grafiske fagforenings
pensjonistforening

Møtedager 2017
Onsdager, kl. 12.00-14.00 i Oppsal
samfunnshus, Vetlandsveien 99-101
20. september
18. oktober
22. november

20. desember
(julemøte)

Alle er velkommen!
Styret i Ogfs pensjonistforening.

Her kan du treffe gamle kjente/kolleger og bli kjent med nye.
Vi tar opp aktuelle saker og har f.eks. sang/musikk, kåserier
og lotteri. Det arrangeres også dags- og lengre turer.
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Halvårsmøte 2017
Oslo grafiske fagforening
avholder halvårsmøte torsdag
26. oktober klokken 17.00
i kjelleren i Sagveien 24.
Forslag til dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Muntlig beretning
4. Innkomne forslag
6. Valg av valgkomité

Forslagsfrist er
torsdag 5. oktober.
I forkant av den ordinære
dagsorden blir det
en innledning.
Det vil bli matservering.
Med hilsen
Styret i Oslo grafiske fagforening

Påmelding innen fredag 20. oktober:
Telefon 22 80 98 70, eller avd850@fellesforbundet.org

