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FIN GJENG: – Mange av oss har vært her i mange år, og sammen utgjør vi en kjempefin gjeng, sier Elisabet Kristiansen om kollegene i Kraftex AS.

En lojal og dyktig medarbeider
22. desember mottok Elisabet
Kristiansen Norges Vel Medalje
for lang og tro tjeneste. I 30 år har
hun arbeidet ved mossebedriften
Kraftex AS, og der omtales hun som
en svært lojal og dyktig medarbeider.
ARNE KR. L. STELLANDER tekst og foto
Det var ordfører Hanne Tollerud
som sto for overrekkelsen av
medaljen, og Elisabets sjef,
Kristian Wiborg syntes den var
vel fortjent.
– Elisabet har jobbet trofast her
i 30 år. Hun ble ansatt i reproavdelingen, og utarbeidet der
filmer til produksjon av skilter.
Gjennom årene har hun jobbet
ved flere av bedriftens avdelinger.
Elisabet er en svært lojal og dyktig
medarbeider, som alltid er blid.
Markeringen 22. desember var
veldig hyggelig for både ansatte, våre pensjonister og ledelsen,
uttaler daglig leder i Kraftex AS
Kristian Wiborg.
Kraftex er i dag en av Norges
ledende skiltprodusenter, og produserer alt fra de minste plastlapper til store informasjonstavler og fasadeskilter til bedrifter.
Bedriften er også Skandinavias
største produsent av våpenskjold.

Trapper ned
Kristian Wiborg tar imot
Byavisa, og viser vei til avdelingen hvor Elisabet Kristiansen
står og renplukker folier etter
kutting.
– Jeg gikk fra reproavdelingen

til ekspedisjonen. I fjor begynte
jeg å trappe ned litt, og gikk da
over til folie-avdelingen, så nå
står jeg her og plukker folie,
eller strippe folie som vi gjerne
kaller det. Jeg avslutter altså
arbeidslivet mitt som stripperske, spøker hun og ler godt.
Vi setter oss i et imponerende rom, kalt Våpenrommet,
dekorert med nesten samtlige
norske kommunevåpen, pluss
en mengde våpenskjold fra
Forsvaret. Kraftex har støpt og
håndmalt dem samtlige.
– Jeg begynte å jobbe her
1. juni 1987, og er i dag eldst
i bedriften. En dame, Tina
Runhovde Svendsen, har vært
ansatt to år mer enn meg, men
jeg har da jobbet her lengre enn
ledelsen, ler Elisabet. Egentlig
skulle hun gått av med pensjon,
men Elisabet har ikke lyst til å
slutte riktig enda.
– Jeg jobber nå tre dager i
uka, forteller hun.
Før Kristiansen kom til
Kraftex, var hun åtte år ved
Helly Hansen.
– Der satt jeg og sydde på
husmorskift. Da jeg kom hit,
begynte jeg i reproavdelingen
på en tid da alt foregikk veldig
annerledes enn det gjør i dag.
Jeg jobbet med film og negativer blant annet. Alt var mye mer
fysisk den gang enn i dagens
dataverden.

Fin familie
Elisabet fikk jobben på Kraftex
litt mot alle odds.
– Det var andre tider den gang.

TROFAST TJENESTE: Ordfører Hanne
Tollerud overrakte Elisabet Kristiansen
Norges Vel Medalje for lang og tro
FOTO: PRIVAT
tjeneste.
Det er ikke mange i dag som
søker på en jobb, og sier at
de ikke kan jobben, men får
den allikevel. Jeg stortrives her.
Kollegene mine er en fin «familie» å jobbe med. Og så er det
veldig fascinerende ting som
foregår her, så det er ikke rart
jeg har trivdes.
Mossejenta
Elisabet
Kristiansen er gift, har to voksne barn, fem barnebarn og et
oldebarn på vei. Hun omtaler
seg selv som et hobbymenneske som blant annet har laget
en mengde dukker og strikket
enda mer. Hun er oppvokst
på Krapfoss. Da hun begynte sin tid i Kraftex, var det
Erik Wiborg som var sjefen
på huset. I dag er det sønnen
Kristian som styrer skuta.
– Mange av oss har vært her
i mange år, og sammen utgjør
vi en kjempefin gjeng, avslutter
Elisabet.
aks@byavisamoss.no

STRIPPERSKE: Jeg avslutter arbeidslivet mitt som stripperske, ler Elisabet og
forklarer hvordan hun stripper, eller renplukker, folier til skilter.

