
9SarpSborg arbeiderblad meningerFredag 21. november 2014

Østfolds arbeidsarv

SÆregenT: Tømmerfløterne ved Glennetanghen representerer et særegent arbeidsmiljø, og verdifull Østfold-historie, skriver 
kronikkforfatteren.  arKiVFoTo

spennende undervisning i flere 
fag. Og de unge får innsikt i ar-
beidsverdener som de verken 
har besøkt, eller kommer til å 
arbeide i selv, men som helt til 
nylig har vært hverdagen for 
deres foreldre og besteforeldre. 

Her er en smakebit fra en av 
de arbeidsplassene museet i 
Moss samler inn minner fra, Il-
O-Van. Det er fortalt av Bjørg 
Christell Nilsen: Jeg emaljerte 
kasseroller og stekepanner i en 
periode og sprøytet Teflon inn-
vendig i produktene. Bjørg 
Bøgle og jeg ble lært opp til og 

dekorere emaljekjelene for 
hand. Det var en serie som het 
Gourmet Weekend som vi 
håndmalte en rosa og en lyse 
blå stripe på. Det var en gøy, 
men krevende jobb. Vi utførte 
også silketrykk på enkelte pro-
dukter som hadde en brun far-
ge utvendig.

og deTTe har Turid Simensen 
fortalt om miljøet rundt Glass-
verket: Du vet det at, det var jo 
et samfunn for seg selv, glass-
verket. Det var jo det med de 
fem arbeiderboligene som lå 
rundt en stor have som lå på 

midten … atrium på en måte, 
hvor det var lysthus, og der fikk 
ikke vi barna lov til å gå inn, i 
det lysthuset, men jeg skjønner 
ikke hvorfor, for det at det var 
så mørkt og trist der, for disse 
trærne ble jo aldri klippet.

SliKe minner som finnes i 
alle arbeidsmiljøer, og som le-
ver videre lenge etter at ar-
beidsplassen er borte, kan sam-
les inn og formidles til senere 
generasjoner, som ikke selv 
kommer til å verken se eller er-
fare det arbeidet som foregikk i 
de gamle arbeidsmiljøene. Den 

dugnaden som drives i Østfold 
for å ta vare på dette, er helt 
spesiell. Ingen steder i landet 
foregår dette i dag med større 
entusiasme og kreativitet. Her 
kan Moss by- og industrimuse-
um stå som forbilde for alle som 
vil gjøre noe lignende, enten de 
arbeider ved museer eller med 
historie i skolen, eller er med i 
en fagforening som forstår at 
medlemmenes arbeid og dag-
ligliv har ei historie verdt å ta 
vare på.

Sarpsborg arbeiderblads grunnsyn 
bygger på arbeiderbevegelsens ideer 
om frihet, demokrati og likeverd.
Avisen skal drive saklig og uavhengig 
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Tekstreklameplakaten og etiske normer 
for pressen, Vær Varsom-Plakaten.
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Jeg Har har følgende kom-
mentar til konseptvalgut-
redning for tverrforbindelse 
over Oslofjorden som ble 
overlevert fra Statens vegve-
sen til statsråd Ketil Solvik-
Olsen onsdag.

de anbeFalTe løsningene 
med oppgradering av RV23 
og fergeerstatning for RV19 
er i tråd med næringslivets 
behov og tar inn over seg det 
viktige hensynet til region-
forsterkning langs Ytre Oslo-
fjord og Skagerrak. KVU-rap-
porten viser at løsninger for 
RV19 ikke er enkelt, og at 
viktige miljø- og kostnads-
hensyn gjør at man ikke kon-
kluderer på bru eller tunnel 
mellom Moss og Horten. 

begge deler er løsninger 
som vil fungere godt for næ-
ringslivet og som avlastning 
for Osloregionen. Bru eller 
tunnel på RV19 åpner for god 
og effektiv transport mellom 
viktige deler av vestlandet 
og sørlandet til og fra Sverige 
og Baltikum. Med en bru el-
ler tunell mellom Moss og 
Horten blir Skandinavia bre-
dere på midten og samfer-
delssystemet i blir mer ro-
bust der det bor flest men-
nesker og fraktes flest varer. 

UTredningene om bru el-
ler tunnel må komme fort. 
For utviklingen i Moss er det 
viktigste nå at man kan be-
gynne å tro på en fremtid 
uten ferge og uten lammen-
de kø gjennom sentrum.
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