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BEGYNTE I 1969: Roger Neumann hadde bare hørt om Porsgrunds Porselænsfabrik og Hydro før han kom til Porsgrunn spm 16-åring en novemberdag i 1969. – Jeg 
ble tatt godt i mot i Porsgrunns Dagblad. Det kan høres ut som en klisjé, men vi ble som en familie, forteller fotografen.  Foto:  Jan Petter Lynau

– Min lykke var å  
komme til Porsgrunn
1. november 1969 gikk Roger 

Neumann inn døra til PD-

huset i konirmasjonsdressen.

Charlotte Nagell
93066056
charlotte.nagell@pd.no

Oslogutten var invitert til Porsgrunn av 
PD-redaktør Karl Robert Ertsaas. De to 
hadde blitt kjent i VG, og redaktøren 
ønsket å ansette 16-åringen som 
fotoassistent. Roger fikk rom på Hotell 
Vic og spiste rekesmørbrød for aller før-
ste gang. 

Han var ikke gamle karen, og forel-
drene var skeptiske til å sende ham til 
porselensbyen på egenhånd, men Ertsaas 
reiste hjem til dem og lovet å ta ansvar 
for gutten. To uker seinere var Roger 
innlosjert i egen to-roms leilighet i PD-
huset og klar for første oppdrag. 

–Jeg skulle være med en journalist ut 
til Oklungen på et idrettsarrangement i 
regi av rektor Jan Erik Lunde. Vi kjørte 
innover, og jeg lurte på hva i all verden 
det var som foregikk der ute. Det var 

langt, altså! forteller Neumann.
– Jeg hadde med meg et toøyd Rollei-

flex-kamera, som var vanlig på 50-tallet. 
Det er et bokskamera hvor du ser ned i 
søkeren og sveiver istedenfor å trekke 
fram. Det ble et helt greit bilde. Det ble 
bilder av det hvert fall, ler han. 

Være best
Fotografen fikk 1500 kroner i måne-

den og ble umiddelbart tatt godt i mot. 
Folk var hyggelige, og de eldre kollega-
ene hjalp ham med det ene og det andre. 
Det var heller ingen ulempe at han hadde 
leilighet i sentrum. 

– Jeg ble trigga når det skjedde noe i 
vårt område, og vi var bedre enn fyl-
kesavisene. Det skjedde flere ganger og 
var svært tilfredsstillende. 

Selvfølgelig hendte det også at de ble 
slått. Da var det skjerpings, og de stilte 
seg  spørsmålet: Hvorfor? 

– Det var en ståpå-mentalitet som 
grenset opp mot dugnadsånd. Vi jobba 
ikke først og fremst for å tjene penger, 
men for å utføre jobben. Det kan høres 
ut som en klisjé, men vi var en liten 
gjeng og ble nesten som en familie. Det 

syntes jeg var hyggelig. 

Godt kjent
Neumann ble 19 år i PD og godt kjent 

med Porsgrunn, Bamble og menneskene 
som bodde her. Og bor her fortsatt. 

– For noen år siden satt jeg i badstua i 
Porsgrunnshallen. Så kom det en svær 
kar inn: Hei! Er ikke du PD-Roger a? Jo, 
det stemmer det, sa jeg. Husker du meg 
igjen, eller? Der sto han splitter naken, 
og jeg kunne ikke si at jeg dro kjensel på 
han. Jeg er jo han blåveisgutten fra 
Myrane! 

Det var ikke bare den første blåveisen 
fotografen tok bilde av. Neumann var 
fast innslag på idrettsarrangementer og 
veien til å få ansiktet på trykk for unge 
håpefulle. Hans bilder dokumenterer to 
kommuners historie og menneskers liv. 
Det har vært morsomme saker, men også 
historier som har gjort inntrykk, og hen-
delser som har satt dype spor.

For dramatisk
Bruddet med PD kom med Trygve 

Hegnar.
– Da Hegnar tok over i ´85, fikk vi 

to-tre måneder til å bevise at avisa hadde 
livets rett. Vi sto på noe inn i gran-
skauen, og det ga resultater. 

Noen år passerte. Så innkalte Hegnar 
til møte. 

– Der sa han: ´88 skal gå i pluss, hvis 
ikke trekker jeg ut proppen! Det syntes 
jeg hørtes brutalt ut. At verden kan være 
så enkel for noen at man bare kan trekke 
ut en propp. Det fikk jeg ikke til å 
stemme. Med to barn og hus under 
restaurering i Langesund ble det for dra-
matisk, og jeg ringte TA som hadde en 
ledig stilling, forteller Neumann. 

Riktig valg
Det ble et kort opphold i TA, før rin-

gen ble slutta da han gikk tilbake til VG 
i ´92. Sist fredag gikk 62-åringen av med 
pensjon etter 22 år i VG-redaksjonen. 

– Jeg har følt meg privilegert i den 
jobben jeg har hatt i PD og VG. I TA 
også for så vidt. Det har vært en lang 
reise. Og en fin reise. Hvis jeg var 20 år 
i dag, hadde jeg valgt akkurat det 
samme. Da føler du at du har vært heldig 
med valg av jobb. 



PD 31PD 100 ÅR

GIFT I 47 ÅR: Liv og Bjørn-Einar Halvorsen traff hverandre på jobb i Porsgrunns Dagblad. De har mange gode minner fra sin tidligere arbeidsplass.  

Liv og Bjørn fant 
kjærligheten i PD
Liv jobba med annonser, 

og Bjørn-Einar var på 

støperiet. På en jobbtur fra 

Larvik til Frederikshavn 

oppstod det varme følelser.

Charlotte Nagell
93066056
charlotte.nagell@pd.no

– Vi gifta oss før jeg hadde fylt 
21 år. Så vi måtte ha underskrift 
av faren min, ler Liv Halvorsen. 
– Og nå har vi vært gift i 47 år, 
smiler Bjørn-Einar Halvorsen. 

Fulgte med
Da Liv Mathisen på 18 år 

begynte som annonsesekretær i 
PD i 1964, hadde Bjørn-Einar 
allerede gått læretida si i avisa.

– Jeg fikk jobben fordi faren 
min var Venstre-mann og satt i 
bystyret. Du kan tenke deg at de 
vokta meg med argusøyne for å 
sjekke om jeg var kompetent, 
smiler Liv. 

– Men det var en alle tiders 
arbeidsplass, og det skyldtes 

menneskene. Alle jobba 
sammen for å få avisa i trykken 
til rett tid, tilføyer hun. 

Full rulle
Og det var en omfattende pro-

sess. Fra journalistene leverte 
manus, til 10.000 eksemplarer 
av Porsgrunns Dagblad kom 
rykende ferske ut av pressa, 
hadde den gått gjennom en 
rekke arbeidsoperasjoner.

– Det var veldig hektisk, og 
blodpumpa gikk i 200, ler 
Bjørn- Einar.

– Etterpå senka vi skuldrene 
og pusta ut, tilføyer Liv. 

Kom tilbake
Da samkjøringa om annonser 

med Varden opphørte, fikk Liv 
bange anelser. Jobben ville ikke 
lenger bli som den hadde vært, 
og hun takket ja til å jobbe med 
annonser for TA og Varden. 
Det ble en tårevåt avskjedsfest 
med kaker og gaver.

– Men jeg angra sånn!
– Og du angra veldig raskt! 

ler Bjørn-Einar.
Liv greide ikke sitte der og se 

på alle de store annonsene som 
kom inn til fylkesavisene. Hun 
var for glad i PD.

– Så jeg reiste ut til disponent 
Per Warhuus en kveld og ba 
pent om å få komme tilbake. 
Han var nok litt sur først, men 
så ønska han meg hjertelig vel-
kommen. Det var vel bare gått 
tre-fire dager, forteller hun. 

Men i 1985, etter 20 år i 

lokalavisa, var det slutt for 
godt. Bjørn-Einar hadde alle-
rede skifta beite, og nå skulle 
avisa legges ned. Liv ble tilbudt 
jobb i reisebyrå.

For godt
Så kom Trygve Hegnar  inn i 

bildet, og Liv ble bedt om å 
komme tilbake. Men da var det-
for seint. 

– Jeg hadde allerede vært på 
en studietur og fått smaken på 
reiselivet. Selv om det var en 
fantastisk arbeidsplass, hvor vi 
bakka hverandre opp, var det på 
tide å si takk for seg. Men jeg 
kan fortsatt sitte og tenke på 
minnene fra tida i PD. De er 
mange og gode, smiler Liv.
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