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Audun Pollen, 
kranfører og 
tillitsvalgt. Jim Roger 
Fredriksen, sveiser 
og platearbeider. 
De to klæbyggene 
i "Trondheim Verft 
AS" er fornøyde med 
boka. Men sliter med 
å være arbeidsledige. 
– Det var en alvorlig 
feilkalkulasjon, sier de 
om konkursen.

Av Åke Nord

De har levd med og for verftet i de 
svingninger som er uunngåelige 
med de usikre vilkår bransjen har 
på mange hold i Norge og ellers. 
Ved to tilfeller de siste årene 
har akkordoppgjør reddet 
virksomheten på Dora1. Det 
tredje tilfellet klarte ikke 
kombinasjonen av finanskrise og 
håpløs anbudskalkyle. 1. mai gikk 
den svære døren ned for siste gang, 
og 29 fast ansatte ble utestengt fra 
både verftet og arbeidsmarkedet. 

Stolte av jobben 
Audun og Jim Roger forteller at 
de var glade i jobbene sine, selv 
om hverdagen ikke ga den lange 
horisont av utviklingsmuligheter, 
verken for dem selv eller verftet.
De forteller om flotte jobber helt 
til det siste, da de hadde parallelle 
prosjekter; en lastebåt ble avkortet 
20 meter, en fiskebåt ble forlenget 
og fikk bedre fremtidsutsikter 
med større lasterom for sild og 
makrell.
I boka presenteres Audun og Jim 
Roger i nærbilder, på hver sin 
side.
Jim Roger forteller om sin 
kjærlighet til stål fremfor 
tre, presisjonsjobben ved 
skjærebordet, og om sine 
drømmer om å bli dataoperatør. 
Han forteller om arbeidet med å 
få dataprogrammene til å fungere, 
de som skulle overføre tegninger 
til skjærebordet. Noe som ville 
ha forenklet prosessen, og gitt 
verdifulle tidsgevinster. Han 
snekret en bu for datautstyret. Han 
var ikke klar for omskolering fordi 
han trivdes så godt på verftet. 
- Nå skulle jeg gjerne jobbe med 
hva som helst innen industri og 
produksjon. Det er et helvete å 
være arbeidsledig. Men det er 
utrolig lite jobb å få, sier han.
Audun forteller om sin oppgave 
som tillitsvalgt, lysten til å 
engasjere seg, og balansegangen 
mellom rettferdige krav til 
arbeidsforhold og det harde 
arbeidspresset under de stadige 

gjentatte toppene i produksjonen. 
Han sier han skjønner at det ikke 
alltid går å presse gjennom de 
ansattes krav, men aksepterer 
aldri sosial dumping. Alle skal 
ha norsk lønn. Og fikk det på 
verftet. Samtidig tar han ansvar 
for den faste arbeidsstokken, 
da arbeidsgiveren dobler 
arbeidsstyrken med innleide 
arbeidere for å klare anbudene. 
- Verftet skulle ha ligget i 
Hommelvika. Det var for bynært 
til å utføre arbeidsmomenter som 
sandblåsing og sprøytemaling. 
Plutselig hadde vi lakkert 50 biler, 
og fikk erstatningskrav, forteller 
han.

Har bred kompetanse
Både Jim Roger og Audun flyttet 
til Klæbu i 2000. Årsakene var 
de samme. I Jim Rogers fall heter 
hun Ingjerd. Og for Audun var det 
Katrine. De hadde neppe kunnet 
forestille seg å bli arbeidsledige. 
Audun forteller at det skjedde for 
bare et år siden, at han hadde folk 
oppe i kranen som spurte om han 
ikke ville komme og jobbe hos 
dem i stedet. Og Jim Roger hadde 
sikkert hatt valgmuligheter. I dag 
er situasjonen dramatisk forandret. 
Alle vet at det kommer en opptur. 
Og de vet at de kommer til å få 
jobb. Det er akkurat nå til liten 
trøst. Det pressende spørsmålet 
er når jobben er der. De er i en 
alder der de har fått erfaringer, 

bred kompetanse fra arbeidslivet, 
og stabilitet. Her finnes i tillegg 
kunnskaper om snekkering, 
sveising og annet. Og brenner for 
å få bruke sine evner. 
- Akkurat nå tar jeg hva som helst 
av jobb. Det er ikke viktig å kjøre 
kran, det kan godt være jobb som 
vaktmester, snekker og lignende, 
sier Audun.
Arbeidskameraten i ”Trondheim 
Verft AS” sier seg enig:
- Ja, jeg tar hva som helst, helst 
om det har med produksjon eller 
industri å gjøre, det ideelle hadde 
vært å få jobb i Klæbu, mener Jim 
Roger.

Fin bok 
De er i hvert fall en dokumentert 
del av verftshistorien. Til å 
begynne med var vel ikke 
alle verftsarbeiderne i Dora1 
innforståtte med hva Elin 
Andreassens ville gjøre, og 
hvorfor det var så interessant med 
verftet. Etter hvert innså nok alle 
at de var en betydelig del av en 
verdifull epoke. 
- Boka ble bra og interessant, den 
gir et godt bilde av verftet og oss 
som jobbet der, synes Audun og 
Jim Roger.
Like lite som kultureliten skjønte 
at det fantes et virksomt verftsliv 
i Nyhavna de planerte vekk i sine 
diskusjoner, var verftsarbeiderne 
opptatt av debatten. De var jo en 
del av den pågående tiden. 

Har to av hovedrollene i verftsboka:

- Den passet jo veldig godt

Hovedroller. Klæbyggene Audun Pollen og Jim Roger Fredriksen spiller to av hovedrollene i den dokumentaren som billedkunstner Elin 
Andreassen har laget i bokform, og i en utstilling om "Trondheim Verft AS" som nå stilles ut på Seminarplassen. 

Stålmannen. Jim Roger forteller i 
boka om sin forkjærlighet for stål 
fremfor tre, og om ambisjonen 
om å få til et dataprogram 
som overfører tegninger til 
skjærebordet.

Tillitsmannen. Audun viser 
sitt engasjement for rettferdige 
arbeidsforhold, og det å være 
tillitsvalgt i en tøff verftsbransje, 
men hevder at han hadde fokus 
på jobben som kranfører. 


