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et begynner å bli en stund siden Ola Yri, daglig leder
i Yri Maskin AS mottok et prøveeksemplar av det
kulørte abonnementsbladet «Vi over 60.»
- Ja, det er vel ti år siden og vel så det. Noen må ha
funnet ut der inne i Oslo at jeg ble 60 år og ville ha
meg som ny abonnent. Jeg lot det bli med prøveeksemplaret, men er nå litt spent på om det deiser ned

Men det er muligens ikke noe blad som heter det?
Som stor aktør innen utleie av anleggsmaskiner er han viden kjent
over hele landet blant de store riksentreprenørene, utleieselskapene
og et stort utvalg maskinentreprenører. P mobiltelefonene har han
visstnok 1.300 navn på kontaktlista. Derfor trenger han ikke gjøre så
mye mer ut av selskapet rent visuelt enn han gjør. Logoen i rødt, hvitt
og blått er å se bakpå maskiner både her og der, og svært få andre enn
bransjen selv vet hva Yri Maskin AS står for.
Og Ola Yri tenker ikke akkurat på alder når han skal holde orden på
de godt over 40 maskinene og utstyrsenhetene på maskinlista, fra 700
kilos vibroplater til 30 tonns bulldosere. Alt tas hånd om fra eiendommen på Dal i Eidsvoll kommune.
- Nei, alder har jeg ikke tid til å gruble på. Det er alt for mye annet å
holde styr på, og arebeidslysten synes jeg er bedre nå enn noen sinne.

Navn I Ola Yri
Alder I 70
Bosted I Dal i Akershus
Stilling I Daglig leder
Aktuell I Klar for ti nye år

tomta og mengder av innsats som må til med service og bistand ute på
anleggsplassene der maskinene er i arbeid. Og klargjøring og reparasjoner av maskinene som returneres hit etter utleieperiodene. Det er nå
og da såpass mye at det til og med kan gå litt i surr med hvem som har
hvilken maskin i leie. Men med god hjelp av medarbeiderne kommer
jeg nesten alltid i mål hvis et og annet formelt avvik skulle oppstå.
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er stadig under utvidelser og modernisering. Ola Yri setter alltid pris
på besøk enda så mye annet besøk det vanligvis er hver eneste dag,
og det er mye som skal gjøres unna.
Utleieveteranen oppsummerer veldig kort utviklingen i selskapet
fram til dagens drift.
papirer, dokumenter og regnskaper. Vi hadde lenge en fast ansatt
- Yri-slekta har opprinnelse i Olden i Nordfjord. Min bestefar Rasmaskinfører, men han valgte å gå av med pensjon som 62-åring.
mus Yri kjøpte nabogården Sundby i 1905, og min tomt er en del av
Nå og da leier jeg derfor inn ekstrahjelp på timebasis ved behov.
denne. Faren min var nest eldste sønn, og måtte prøve seg i mange
Så alder her på bruket, nei det er ikke noe tema. Alternativet er å
yrker før han kjøpte sin første 12 tonns Hanomag bulldoser i 1952.
innta plass på benken utafor Coop-butikken, men jeg kan ikke se
noen fornuftig framtid i det så lenge både helsa og innsiden av hodet Han holdt på både med nydyrking, skogsveibygging og forskjellig
anleggsarbeider. Jeg får bare gjøre en lang historie kort.
henger godt med.
Vi prøver oss med en blødme:
Som ung hjalp han til med det meste av forefallende oppgaver, og
- Selv om du feiret 70 år den 4. juli, ser du ikke ut som du er én dag
husker godt en hektisk og lærerik periode nede i Aurskog for eksempel, og skogsveibygging der med fjellsprengning og opplasting på
lastebiler med en Cat 955 belteshowel far kjøpte senere.
- Da jeg dro i militæret i 1962 kom jeg meg inn på motor- og masning Sonja fyller år samme dag, og USA feirer nasjonaldagen. Og
kinførerskolen på Hvalsmoen. Dermed var yrkesvalget beseglet.
Etter militærtjenesten begynte jeg med bakkeplanering med en
gammel Caterpillar D7C bulldoser. Senere kjøpte jeg en wireoperert
Ola Yri dukker opp i porten til verkstedet med en gang vi parCat D9D fra Grønland, så det ble mye reparasjoner og vedlikehold
kerer bilen foran den private dobbeltgarasjen. Den inneholder to
Mercedes’er; en toseters SLK og en stor 4x4 SUV med grønne skilPå det meste hadde Yri Maskin AS 18 fast ansatte inklusiv Ola Yri
ter.
selv, og oppdragene var mange med en stadig større maskinpark som
- Varevogna er servicebilen min. Den har mer enn nok av plass til
resultat. Oppdragsmengden toppet seg med utbyggingen av hovedverktøy og reservedeler, og tar seg fram overalt hvor det enn måtte
være. SLK’en er en gave jeg har gitt til meg selv fra kona og ungene. Såpass må man kunne unne seg i min alder. Den har metalltak satt Yri igjen med en maskinpark han verken hadde oppdrag til eller
råd til å holde bemannet. Innskrenkninger var uunngåelig, og utleie
som blir borte nedi bagasjerommet når sola skinner. Vi hadde en
av maskinene ble eneste fornuftige måte å forrente verdiene på.
kjempe supertur på Vestlandet med den i sommer, men kona kjørte
Slik ble Yri Maskin AS over relativt kort tid omorganisert fra en ren
hele tida. Opplevelsen er komplett når du kjører åpent i Norge.
maskinentreprenørbedrift til en ren utleiebedrift.
- Er den gule Stiga-klipperen på utleie også?
- Vi hadde over 10 bulldosere på det meste, men eide 26 anleggs- Nei, den brukes kun når graset blir for langt. Men den er uten tak

Medarbeiderne er kona og svigersønnen.
- De gjør en kjempejobb, og har gjort det fra dag én. Dagen etter
at vi giftet oss var en diger bunke papirer det første kona mi Karin

Både praten og Ola Yri går mens vi blir vist rundt på anlegget. Det

30

utleie framfor å skaffe nye oppdrag i et veldig tørt anleggsmarked på
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den tida i dette området. Og det gikk så bra etter hvert at vi klarte å
utvikle driften til det vi har her i dag.
I dag er Yri Maskin AS helt gjeldfri og Ola Yri fullstendig fri til å
handle nye maskiner eller avhende gamle akkurat som han vil. Og det
gjør han til gagns. Fra 2007 til 2011 hadde selskapet hans AA-rating i
kredittvurdering, og den økte til AAA-nivå i 2012.
Ola Yri peker mot en håndfull gravemaskiner av ymse størrelser som
står parkert foran verkstedet.
- Grunnstammen vår er store og tunge maskiner som de andre utleieselskapene ikke har full dekning på. Derfor kommer også riksentreprenører til oss og vil leie. AS Veidekke for eksempel, er stor kunde
er der det skal være, nemlig ute i arbeid. Jeg snakker da om åtte bulldosere fra D5M til D7H fra ni til 30 tonn, og seks D6 LGP. Noen med
ripper og noen med laserstyring. Gravemaskinstørrelsen spenner fra
Hydrema et dominerende dumpermerke, etter at Yri kjøpte inn de to
første av den typen i 2005.
- I dag har vi åtte stykker i utleiestallen, og de er veldig populære i
leiemarkedet og sjelden innom her hos oss.
Ola Yri har gått til anskaffelse av mobiltelefon med handsfree betjening og plugg/mikrofon i øret. Slik er han i stand til å drive med
praktisk arbeid samtidig som kontakten med utleiemarkedet går som
vanlig.
- Jeg har rundt 1.300 kontakter på telefonlista mi, og det ringer jevnt
og trutt. For å få gjort noe annet samtidig er handsfree-systemet helt
topp. Du vil vel ikke tro det, men for ikke lenge siden opplevde jeg 16
og ordnet forretningene, humrer Ola Yri.
I takt med økende omsetning og utleievirksomhet har Ola Yri sett seg
nødt til å utvide og modernisere verkstedkapasiteten. Det er stort sett
gjort i egen regi, og gjerne ved hjelp av rimelige løsninger han selv
har utviklet, samt nære venner og samarbeidspartnere.

- I stedet for å ta i bruk kostbare forskalingssystemer til det 270 kvadratmeter store nybygget vårt utviklet jeg mitt eget gjenbrukssystem
med små, hjemmelagde trelemmer, presist avkappende 20 mm PE
vannrør og ditto gjengstål. Det hele kom totalt på 15.000 kroner.
si bare den siste gulvstøpen igjen. De ekstra arealene skal brukes til
serviceverksted, vaskehall og utvidet lagerplass til deler og utstyr.
Vi server og reparerer som sagt mange av maskinene selv, men som
utleieselskap har vi også faste serviceavtaler med leverandørene slik
at leietakere ikke risikerer driftsstans hvis noe skjer og vi ikke har
kapasitet til å rykke ut akkurat der og da.
I løpet av alle årene som maskinentreprenør og senere maskinutleier,
har Ola Yri opplevd mye rart. Og skummelt. Fordi mye av innsatsen
i det daglige er utført med egne krefter og etter eget initiativ, har det
nå og da oppstått situasjoner han i dag ser tilbake på med skrekk og
gru, men selvfølgelig også med en god porsjon humor. Det skulle bare
mangle så lenge det likevel gikk bra. Ola Yri gjengir én av opplevelsene omtrent slik:
- Den eldste verksteddelen var nesten ferdig i 1990, og jeg skulle lakkere traverskrana seks meter oppunder taket. Da jeg sto helt øverst på
trappestillaset glapp festet mot underlaget og jeg deiset baklengs ned
i betonggulvet. Skamslått, halvt i ørska og nesten uten å kunne røre

- Bekkenet var knust, lårhalsen brukket og venstre albue så ut som
en skål med sukkerbiter på røntgenbildet. Da kirurgen var ferdig, var
mange av disse bitene til overs. Men merkelig nok er albuen som ny
igjen, og boltene de skrudde sammen lårbenet med ligger borti en
av hyllene her. Så hvis noen skulle være i tvil: Gode, gamle Ola Yri
består fortsatt bare av originaldeler.
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