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– Det er trist, irriter
ende og meningsløs 
oppførsel. Her for
søker vi å ta vare på 
gammelt togmateriell 
og så er det noen som 
stjeler det vi tar vare 
på for ettertida, for 
verdensarven og for å 
ha materiell klart når 
Tinnosbanen blir klar. 
Jens Marius HaMMer 
jens.marius.hammer@telen.no

Frank Sørensen og Knut Ivar 
Jansson tar turen til Notodden 
jevnlig fra Tønsberg for å skru 
og vedlikeholde tog. Det sam
me gjør Simen Aasheim fra 
Oslo, alle tre medlemmer av 
Norsk Jernbaneklubb. De kjen
ner adrenalinet koke når de 
opplever slikt de opplevde lør
dagsformiddag da de kom til 
Notodden. 

Plukket pent ut
– Vi er nesten helt sikre på at 
det er toginteresserte mennes
ker som har tatt seg inn i motor
vogna fra 1960 – for øvrig en 
svært godt bevart vogn og au
tentisk slik den var i 1960. Det 
er bare så rent for galt at noen i 
det hele tatt tar seg inn i vogna 
som var sperret med «Ram
bukker» for å holde folk ute, 
sier Aasheim. 

– Tre ruter i tre dører er for
siktig plukket ut, satt til side. 
Først inngangsdøra, så døra 
mellom de to kupeene for så å 
ta den tredje utgangsdøra. De 
har visst hvordan det skulle 

gjøres – og det er ikke Hverman
senkunnskap, sier Sørensen. 

røyking forbudt borte
– Og vi blir ikke mindre sikre på 
at det er folk som er jernbane
interesserte når vi ser hva de 
har stjålet. Åtte røyking forbudt 
skilt av den gamle, gode sorten 
som hang oppe over dørene i 
slike vogner er skrudd pent ned 
og fjernet, sier Jansson – opp
rørt over at viktige skilt er søkk 
borte. Skiltene er historie slik 
de var skrudd opp. NSB var jo 
langt i forkant av røykeloven...

– La det være sagt – klart og 
tydelig – vi anmelder alt som 
skjer av tyverier og hærverk. Vi 
forsøker etter beste evne å ta 
vare på gammelt, flott togmate
riell. Vi har mye som er klart og 
som vil bli klart til den dagen 
Tinnosbanen kan åpnes igjen, 
sier Aasheim. 

– Og når vi er inne på Tinnos
banen. Hvorfor fokusere på 300 
millioner og total istandset
ting? Hadde det ikke vært bedre 
å få noen millioner slik at svill
ene i første omgang kunne skif
tes opp til Lisleherad slik at vi 
kommer i gang, sier Sørensen – 
med bønn til regjeringa som nå 
syr sitt statsbudsjett for 2023. 

Baner vei for andre
– Vi er faktisk «livredde» for at 
noe alvorlig hærverk skal skje 
når noen åpner vogner slik dis
se tyvene har gjort. Det kan 
føre til at nydelige seter og hele 
vogner kan bli herpa om det 
kommer ungdom med spray
bokser og kniver – og som ikke 
forstår den togtekniske verdien 
slike vogner har, sier Aasheim 

og viser oss en mannskaps og 
boligvogn fra 1913 som jern
baneentusiastene bor i når de 
jobber dugnad på Notodden. 

Trenger hjelp
– Vi er seks stykker som driver 
dette fram, men vi skulle gjer
ne vært flere. Vi har Christian 
Medalen som vaktmester, men 
det er også den eneste lokale 
som er med på laget. Vi skulle 
gjerne sett at flere fra Notodden 
med så lang jernbanehistorie 
og mange tidligere ansatte had
de meldt seg til tjeneste, sier 
Sørensen. 

– Bare ring, vi er lutter øre, 
sier trekløveret som ikke er 
redd for å få litt olje på henda...

Jernbaneentusiaster møtt av innbrudd:

Skilt stjålet fra 
gammel jernbanevogn

rePArASJOn: – Det er ikke hyggelig å måtte reparere det tyvene ødela, saken er anmeldt, sier Frank 
Sørensen, jernbaneentusiast på sin hals. 

nØler IKKe: – Vi anmelder alle angrep på det historiske 
materiellet, sier Knut Ivar Jansson (t.v.), Simen Aasheim og Frank 
Sørensen – som synes det er trist at autentiske, historiske skilt er stjålet 
fra motorvogna som var pakket inn i presenning og «forskanset». 

Anne Svarstad (19) skal 
studere journalistikk i Oslo 
til høsten. I sommer 
debuterer hun som journa-
list i Aust-Agder Blad. 

Martine Heggekroken Haugan
martine.heggekroken.haugan@telen.no

Familiehytta på Tvedestrand er 
Anne Svarstads (19) nye hjem 
for sommeren. Hun har fått 
sommerjobb i AustAgder Blad 
og pendler fram og tilbake mel
lom hytta og redaksjonen i Ri
sør.

– Det er spennende å kunne 
lære om byens historie og møte 
helt nye folk, forteller den fer
ske journalisten.

Tilværelsen i Tvedestrand er 
en perfekt øving for Anne som 
til høsten skal flytte til Oslo for 
seg selv for å studere journali
stikk på OsloMet.

– Det er veldig greit å tjene litt 
penger før studiestart, ler 
Anne. 

erfaring gull verdt
– Mamma hadde en løs prat 
med redaktør Torfinn Skåttet 
som jo er fra Notodden om hva 
jeg skulle studere til høsten. Da 
fortalte hun at jeg skulle stude
re journalistikk. Dagen etter 
ringte han meg opp og spurte 
om jeg ville jobbe i avisa i som
mer. Jeg tenkte det var perfekt 
med litt erfaring før studiet og 
takket ja, forteller 19åringen.

Notoddenjenta liker seg godt 
i jobben og trives med å skrive. 

– Jeg syntes prosessen fra jeg 
snakker med folk til jeg kom
mer inn på pulten og starter å 
skrive og til slutt ender opp 
med et ferdig produkt jeg har 
jobbet med, er veldig gøy, sier 
Anne.

Den unge journalisten fortell
er at det var det skummelt å 
ringe og stoppe folk på gata i 
starten. 

– Nå syntes jeg det bare er gøy 
å intervjue folk, forteller hun 
videre. 

Hun syntes fremdeles at det 
kan være en litt krevende jobb, 
siden alt er så nytt. 

– Det vanskeligste er kanskje 
å finne fengende overskrifter, 
forteller Anne. 

ny start, ny by og  
nye muligheter
– Det blir gøy å komme i gang 
med studiene, sier hun. 

– Jeg gleder meg til å komme 
til en ny by med andre miljøer 
også håper jeg på at jeg får meg 
venner, ler Anne.

Selv om hun liker seg veldig 
godt i AustAgder Blad, er hun 
ikke sikker på hva hun drøm

mer om å ende opp med.
– Jeg vet ikke om jeg kommer 

til å ønske å jobbe i avis eller om 
jeg vil bruke journalistikken til 

noe annet. Jeg får ta det litt som 
det kommer og se hva som 
skjer, sier Anne.

Sommerjobb med penn og foto

SØrlAnDSIDyll: Anne Svarstad fra Notodden har sommerjobb 
i Aust-Agder Blad og får litt erfaring før hun starter på studier i 
journalistikk i Oslo. 


