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Forord
Årets Årbok for Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus har skiftet trykkeri si-
den sist. Derfor har også layout blitt noe endret, og antall fargebilder vesentlig flere. 
Det er vår overbevisning at historien – også arbeiderbevegelsens – ikke bare fortelles 
i ord, men også i bilder. Og sjøl om det kanskje tilsynelatende ser mer «historisk» 
ut med gamle, slitte svart-hvitt-bilder, så lever vi jo i en verden av farger. Valget av 
fargebilder i årboka faller dermed naturlig.

Det er også en ambisjon for årbokkomiteen å presentere historisk stoff og materiale 
fra så mange deler av fylket som mulig. Vi har ikke helt lykkes med å være like mye 
både i sør, vest, nord og øst denne gangen, men lover å jobbe iherdig med saken i de 
kommende år.

Når så vel jubileumsseminaret som den årlige Øyerendagen arrangeres på Fetsund 
Lenser, blir det naturlig nok et visst fokus på lensene også i årboka. Herfra har vi 
hentet stoff tidligere også, og vi har med en del denne gangen. Hva framtida bringer 
er det få forunt å vite, men siste ord fra lensene er neppe sagt med dette. For både 
Lensemuseet og Lenseteateret eksisterer jo i beste velgående.

I denne årboka møter vi Thomas Støvind Berg som har skrevet en bredt anlagt bok 
om fløtingas historie i Fet og har planer å grave fram mer. At fagfolk og andre kom-
petente interesserer seg for lokalhistoriske emner og presenterer sine funn i bok-
form, er svært viktig for å holde liv i den historiske tradisjonen. Et annet glimrende 
eksempel på dette er praktboka som Skedsmo kommune nylig har fått overlevert fra 
historiker Hilde Gunn Slottemo og Spartacus forlag. Det gjemmer seg alltid mye 
arbeiderhistorie i et så stort anlagt verk om en kommunes historie.

Vi håper Årbok 2012 vil være til inspirasjon for mange av historielagets medlem-
mer. Og skulle dette også slå ut i et behov for og ønske om å skrive en tekst som 
passer inn i kommende årbøker, må ingen nøle med å ta kontakt.

Jan-Erik Østlie
Årbokredaktør
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K A P I T T E L  1

Fred i sjela
– Dette er i grunn en fin måte å feire 62 årsdagen på, sier Trond 
Granlund og synger videre på Arne Paasche Aasens «De nære 

ting», akkompagnert av en ukulele. 

 ■ Nina Hanssen, (tekst) Jan-Erik Østlie, (foto) 

«Ditt sinn monne flyve så vide omkring.  
Det er som du glemmer de nære ting.  
Det er som du aldri en time har fred.  
Du lengter bestandig et annet sted», 

synger den folkekjære karen med den rustne stemmen, den særegne hatten og det 
intense blåe blikket.  Han speider utover Langvannet i Lørenskog, bare et steinkast 
fra huset han har bodd i siden 1968.

Norges Rod Stewart 
– Har du bursdag i dag?

– Jeg har alltid bursdag på Olsok. Men jeg feirer ikke så mye lenger, repliserer den 
folkekjære artisten og synger videre på andre verset av De nære ting, en sang han 
har lært av sine foreldre Rolf Victor og Else Synnøve Granlund. 

Trond ble født på Torshov i Oslo 29. juli 1950 og er oppvokst på østkanten. Han 
begynte å spille i band allerede i 7.klasse på skolen og har i grunnen spilt hele tiden 
etterpå. Han ga ut sin første plate i 1973 etter deltakelse på en Elvis Presley-festival.  
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Av pressen ble Trond kalt Norges Rod Stewart da han lå på Europatoppen med 
sangen Girl 16. I 1981 ble han kåret til årets vokalist av bladet Det Nye, og han har 
også fått Spellemannsprisen. I løpet av 8 år ga han ut 8 plater på CBS. 

Historisk Granlund-galla
28. november er Trond hovedpersonen på en festaften i Lørenskog hus. Da blir det 
Trond Granlund-galla med Trond, Bjelleklang, Lørenskog Mannskor og Romerike 
Symfoniorkester. Musikken hans er nemlig for første gang blitt arrangert for et helt 
symfoniorkester.

Hovedpersonen selv gleder seg stort til denne konserten. For han liker å spille 
med lokale artister, han er glad i Lørenskog. Det sies om Trond at han er en sanger 
full av røtter og sjel langt nede i arbeiderklassen. Dessuten har han en egen evne til 
å treffe folk midt i hjertet og skape en helt særegen stemning på konserter. Også når 
han tolker andres låter, blir de spesielle. Til neste år kan han feire hele førti år som 
artist. Forfatter og De Derre-vokalist Jo Nesbø har sagt følgende om Trond: «Han 
foretrekker det enkle og opprinnelige fremfor det tekniske briljante». 

Trond på Fetsund Lenser sammen med Lørenskog Mannskor. 
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Gløden er tilbake
Og det er nettopp det som også 
særpreger en samtale under en 
skogstur med Trond. Han hilser på 
folk som passerer, han forteller om 
sin oppvekst ved Langvannet og 
synger med innlevelse.

«Du syns dine dager er usle og grå,  
hva er det du søker, hva venter du på?  
Når aldri du unner deg rast eller ro,  
kan ingen ting vokse og intet gro». 

Noen betegner han som en ekte 
crooner. Crooning er en spesiell 
sangstil, som kjennetegnes av myk, 
sentimental stemmebruk og crooner 
brukes oftest på mannlige sangere 
som synger ballader på en smektende 
måte. «Himmelvogna», en av de mest 
populære låtene hans, spilte Bjel-
leklang og Trond inn i 1997, og de 
har ofte opptrådt sammen. Trond har 
fått tilbake gløden nå og trives som utøvende musiker. 

– Jeg var egentlig lei av musikk da jeg var på topp mellom 1981-1983 og ville 
helst bare spille fotball fordi musikken føltes som en jobb. Dette var nok en utfor-
dring for mine managere, men jeg fulgte hjertet. Fotball og familie kommer alltid 
først, sier han.  Artisten Marianne Krogness sier om Trond: «Jeg husker Trond som 
en liten kjempeglad fyr som hadde utrolig drag på damene». 

Trond innrømmer at turnélivet på 80-tallet til tider kunne bli ganske hardt.
– Joda, det var nok litt utagerende festing på den tiden. I dag setter jeg pris på 

helt andre ting. Og jeg vil understreke at jeg fortsatt er gift med Wenche som 
jeg har fire barn med. Hun er et flott menneske, sier han.  

Synger om turstier
«Det er som du aldri en time har fred.  
Du lengter bestandig et annet sted»,

synger han. Flere ganger har Trond vært på norsktoppen, og hele to ganger har han 
vært på topp med en sang om en turvei i Lørenskog, Losbylinna.  Første gang med 
dagens justisminister Grete Faremo som var vokalist i bandet. Den andre gangen 

Trond sammen med det siste barnebarnet Anine. 
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han tronet Norsktoppen i 2008 med sangen som Finn Evensen har laget, hadde han 
med seg Lørenskog Mannskor. 

Trond skuer tilbake, oppsøker gjengrodde stier, lar tankene vandre og hjerte banke 
for både den tiden og de omgivelsene som skapte ham til den han er, som menneske, 
låtskriver, musiker og artist. Det han kanskje liker aller best med å bo i Lørenskog er 
at en stor del av kommunen ligger i Østmarka som er lett tilgjengelig. Minst to gan-
ger i uka oppsøker han marka og prøver ut nye turløyper. Han er glad i Losbyområdet, 
men liker også å teste turstier han aldri har prøvd. På vinteren tar han korte skiturer. 

– Jeg er glad i naturen. Sjela mi har godt av stillheten. Jeg har jo alltid vært en 
rastløs fyr, sier han. Men i dag har han det ikke travelt. Solen skinner, Granlund 
forteller og synger underveis og tiden går raskt. 

Urinnvåner og aktivist
Familien hans flyttet til Lørenskog i 1968 etter at naboene hadde klaget på at 
Granlund-sønnene hadde høylytte fester i blokka på Manglerud.  

– Da vi flyttet hit, bodde det rundt 5000 innbyggere i kommunen. I dag er det 
nesten 35.000 her. Det har skjedd en rivende utvikling, og jeg føler meg nesten som 
en ur-innvåner, sier han. 

Men da kommunestyret bestemte seg for å bygge Postens Østlandsterminal i 
hans nabolag på Kjenn, gikk både Trond og hans mor Else ut i ordkrigen og kjem-
pet høylytt imot. Trond synes fortsatt det er trist at de tapte denne kampen, men 
innrømmer at det ikke er så mye bråk fra terminalen som fryktet.  

Han har også opptrådt frivillig flere ganger på Kjennfestivalen som er en konsert 
mot rasisme. 

En annen politisk sak som opptok ham var saken om den unge gutten Ashok 
som ble sendt tilbake til Sri Lanka etter at Lørenskog kommune tapte saken mot 
staten. Trond sang da inn en støtte-låt sammen med en skoleklasse og opptrådte på 
Rock for Ashok. Han fikk trusler etterpå, men for Trond var dette en viktig politisk 
sak å markere. Da fikk trusler være trusler.

Familiekjær
Trubaduren legger ikke skjul på at foreldrene bestandig har påvirket og betydd 
enormt mye for ham.

– Jeg har nok arvet pappas egenskaper som underholder og mammas klisterhjer-
ne. Mora mi vokste opp i østkantslummen i Oslo. Ikke rart hun ble tøff. Hun holdt 
familien samlet og preger meg nok fortsatt i dag selv om hun ikke lenger lever, sier 
han.  Trond har aldri vært redd for å vise følelser. Han har gjennom et langt artistliv 
sunget Elvis, vært rockeartist og popstjerne kronet med Spellemannpris. Men det er 
i albumene «Sanger jeg lærte av faren min» og «Bror min og jeg» han virkelig gir alt 
av seg selv. Han ba faren synge inn sanger da han bodde på Rolvsrudhjemmet slik at 
de ble bevart for ettertiden. 
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En guttunge
Selv etter at foreldrene døde rører stemmen deres hjertet hans. Som da han spiller 
båndet med farens sanger eller når han ser videoen fra 80-årsdagen til moren da hun 
spontant entret scenen og sang «Jeg hadde tenkt» sammen med Lørenskog-ordfører 
Åge Tovan på Losby Gods.

– Jeg har vel alltid vært en guttunge. Men er nok blitt mer voksen etter at mora 
og faren min døde. Beinbruddet jeg fikk da jeg spilte fotball førte til at jeg gikk inn 
og ut av sjukehus i tre år. Dette har også endret meg. Jeg er nok flinkere til å sette 
pris på de nære ting og det å leve i øyeblikket ja, sier han. Og tar enda et vers av 
sangen.

«Gå inn i din stue, hvor liten den er,  
så rommer den noe ditt hjerte har kjær.  
På ropet i skogen skal ingen få svar,  
finn veien tilbake til det du har.»

Noen forbipasserende turgåere nikker og smiler til Trond som nå har tatt plass i 
trappa ved unnarennet til den gamle hoppbakken ved Langvannet. Han synger en 
stubb med den rustne, velkjente stemmen sin. Trond ble aldri noen skihopper, men 
kan skilte med et 25-30 meters hopp i en av Bekkelagsbakkene. Det var det skian-
legget som var Tronds arena i gutteårene.

– Er du Norges eldste guttunge, slik artisten Henning Kvitnes har sagt? 
– Ja, jeg har jo aldri bodd noe annet sted enn hos mora mi. Først på gutterommet. 

I 1974, da broren min bygde huset ved siden av, flyttet jeg opp en etasje, giftet meg 
med Wenche og fikk fire unger. Mora mi bodde her helt til hun døde. Da flyttet vi 
ned, mens en av sønnene mine flyttet opp. Nå har vi et helt familietun her på Kjenn, 
og storfamilien hjelper hverandre, forteller han. 

To ganger Tommy
I solen utenfor huset treffer vi kona Wenche, datteren Lisa, Tobias (8), Anine (7 
måneder) og Tommy (36). 

– Sønnen min Tommy er mitt viktigste band-medlem. Hans følsomme, stem-
ningsskapende gitarspill er rene magien, skryter han. 

Far og sønn deler også fotballinteressen. Trond er en ihuga LSK-patriot og har 
årsabonnement på Åråsen selv om han ikke lenger er en tribunesliter. Han var stor 
fan av Tom Lund, på folkemunne bare Tommy, og i perioden 1969-1982 gikk ikke 
Granlund glipp av en kamp på Åråsen. Han spilte også fotball selv, men synes det 
var trist at det ikke fantes et lokalt fotball-lag på Kjenn. Så etter at han hadde spilt 
bedriftsfotball for NRK i mange år, startet Trond selv opp et fotball-lag på Kjenn.

– Jeg fikk med min bror fordi vi skulle kalle laget «Flaming Star» etter Elvis 
Presley, men det navnet fikk vi aldri igjennom. I dag heter fanklubben som broren 

10  Arbeiderbevegelsens historielAg i Akershus



min driver «Flaming Star», forteller han. 
Drømmene, utfordringene, sorgene og gledene gjennom 40 år som artist har vært 

mange, men tryggheten fant han alltid i de nære ting - familie, venner, fotballen 
og musikken. Det er ingenting som gjør han mer glad enn når mennesker sier at 
sangene hans betyr noe for dem, forteller han.

Glad i naturen
– Jeg går mange turer i marka hver uke. Det er en fin måte å finne ro i sjela og hente 
energi til andre gjøremål, sier han.

Det er også en fin måte å komme tett på Trond, tenker vi. Vi hadde planlagt en 
piknik, men alt Trond vil ha med er en saftflaske. Kaffe drikker han ikke. Han vil 
heller ikke ha tursjokolade. Men bringebærene langs turstien får ikke henge i fred 
for musikeren.

– Det er så mange flotte turstier i Lørenskog. Det er noe av det beste med bygda 
her, sier han mens vi vandrer videre på stien langs Langvannet. 

Liker å skrive
Snart har vi lagt ut på en spennende reise i Tronds liv. Han platedebuterte allerede 
i 1973 og ga ut sin første soloplate i 1976. Fra slutten av 80-tallet utviklet han seg i 
retning av rootsmusikk og satset på norske tekster.

Siden 1995 har Trond latt de hese stemmebåndene fornorske seg helt. Det ble 

Smilet sitter løst hos Trond Granlund. 
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mye nostalgi på norsk, og dette ga gjenklang i hele landet. Til ære for hans trofaste 
publikum har han også utgitt tre selvbiografier. De er ikke noen store litterære verk, 
men nesten som en dagbok med utklipp fra aviser og med bilder og fortellinger fra 
et langt artistliv. Han liker selv å lese biografier, og i den siste boken sin har han 
også skrevet mye om sin mor. Da Lørenskog bibliotek åpnet for ett år siden, stilte 
Trond opp og urframførte låta «Du må ha ei bok», en tittel han står hundre prosent 
inne for. 

Følsom
– Er du en sårbar person? 

– Ja, jeg er nok et følelsesmenneske. Akkurat som Elvis som vaklet mellom enorm 
selvtillit og usikkerhet. Det har vært opp og nedturer. Karisma får du fra folk rundt 
deg når det går bra. Jeg hadde så mye selvtillit på 1980-tallet at det nesten var plag-
somt. Senere, da jeg ble lille meg igjen og bare var en liten dritt, føltes det nesten 
deilig. Artistlivet er en emosjonell karusell, innrømmer han.

Hvis han skulle trekke frem andre artister enn Elvis Presley som har betydd 
mye for han, kommer på løpende bånd navn som Ray Charles, Cornelis Vreeswjik, 
Muddy Waters, Hank Williams, James Taylor og en rekke andre i tilnærmet samme 
sjanger. 

– Dette er artister som viser og viste ekte entusiasme for det de driver med, sier 
han. 

– Hva med de store amerikanske protestsangerne som Woody Guthrie og Pete Seeger – 
hva med «This Land is Your Land» og «We Shall Overcome»?

– Jeg har jo hørt en del på dem også, men jeg er ikke noe blodfan av verken 
Guthrie eller Seeger, forteller Trond.

Og etter to timer i marka med den kortvokste mannen fra Lørenskog, kan vi også 
slå fast: Trond Granlund er en ekte, jordnær artist, men også en sart, følsom sjel som 
likevel, eller nettopp derfor, har sunget seg langt inn i den norske folkesjela. 

Vi er på slutten av vandreturen, vi krysser ei bru over en liten bekk med Postter-
minalen i bakgrunnen, og Trond tar tak i sin ukulele og synger siste vers av sangen 
han lærte av sine foreldre: 

«Den lykken du søker bak blånende fjell,  
kan hende du alltid har eiet den selv.  
Du skal ikke jage i hvileløs ring,  
men lær deg å elske de nære ting.» 

Og kanskje sitter sosialdemokraten Arne Paasche Aasen, tekstens opphavsmann, på 
ei sky og smiler. 

12  Arbeiderbevegelsens historielAg i Akershus



K A P I T T E L  2

Den glemte kongen
Om vi en sjelden gang skulle havne i lokaler som har malerier av 
våre konger, så vil det normalt være majestetene Haakon, Olav og 

Harald. 

 ■ Kjell Engebretsen, bearbeidet av Nils Waag

For det er de tre egentlige kongene i Norge – alle andre konger siden slutten på 
1300-tallet har vært unionskonger. De har ikke bare vært konger i Norge, men også 
i Sverige eller Danmark – og i perioder i alle tre landene. 

– Litt tidligere i høst var jeg invitert til Stortinget for å ta i mot Kalifen for 
Ahmadijamuslimene, forteller Kjell Engebretsen, og en av våre meget dyktige stor-
tingsrepresentanter ga en kort gjennomgang av vår nære historie.

– Korrekt og strålende på alle måter, men med den samme feilen alle begår. Han 
pekte på maleriene av Haakon, Olav og Harald og forklarte at dette var de tre kon-
gene i et selvstendig og uavhengig Norge.

Glemt konge
Han sa at selv Christian Michelsen, begikk samme feil i 1905 da han hilser landets 
nye konge velkommen: «Du er den første rene norske konge siden 1380».

Men det finnes en fjerde konge i et selvstendig Norge – Christian Fredrik. Og 
selv om han ikke var konge lenger enn et snaut halvår – har han hatt en enorm 
betydning for vår historiske utvikling. Derfor er det merkelig at han faktisk talt er 
glemt.
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– Det er få historiske øyeblikk som er planlagt – de kommer som en konsekvens 
av en mengde hendelser som gjennom tilfeldighetenes spill stråler sammen et gitt 
tidspunkt. Slik også med 1814 og vår grunnlov som ble skapt her i Akershus. En 
bragd av dimensjoner, men for å forstå hvor stor denne bragden var, må vi også se 
hvilken situasjon vi var i når det skjedde, sa han og fortsatte:

– Norge hadde vært en dansk provins. Det er de som hevder at Norge var i union 
med Danmark, men unionen opphørte med et pennestrøk på 1500-tallet. Etter det 
var vi en provins – et lydrike under Danmark.

Et nordisk spill
Sverige hadde tidligere mistet Finland til Russland, og rykket nedover på den inter-
nasjonale rangstigen. Dette var tungt å bære for Sverige – eller i det minste for den 
svenske adelen – og de kastet sine øyne på Norge. Det hadde de i og for seg gjort 
lenge, men etter tapet av Finland, ble det mer aktuelt enn noen gang. Hvis de kunne 
erobre Norge fra Danmark, ville Sverige igjen bli et land av en viss betydning.

Engebretsen fortalte at svenskekongen – Karl 13 ikke bare var en pussig skrue 
– han var også barnløs og svenskene hadde ingen tronarving. De valgte prins 
Christian august av Augustenborg som sin kronprins. Han var både feltmarskalk 
og stattholder i Norge når dette skjedde og var høyt elsket her i landet. Han døde 
imidlertid like etter dette – og Sverige var igjen uten tronarving.

– Hvis ikke dette hadde skjedd, ville ikke bare Norges, men også Sveriges og 
Danmarks historie blitt annerledes enn den ble, mener Engebretsen.

«Den franske revolusjon»
Den franske revolusjonen hadde fått fram en del spesielle figurer, men ingen så 
spesiell som Napoleon Bonaparte. I hans umiddelbare nærhet fantes en annen av 
revolusjonens sønner – Jean Baptiste Bernadotte. Napoleons kriger som de er blitt 
kalt, raste rundt om i Europa. Bernadotte blir tilbudt rollen som Kronprins i Sverige 
– og tar navnet Karl Johan. Hans overordnede mål i alt han foretar seg fra dette 
øyeblikk er at Norge skal underlegges Sverige, altså bli en del av Sverige.

Han forsøker å få Napoleon med på dette, men får blankt avslag.
Engebretsen forteller at allianser og avtaler inngås og brytes i et bankende renn, 

men til slutt er stormaktene på Englands side – også Sverige, mens Danmark og 
dermed Norge, er på Napoleons. Karl Johan avtaler med stormaktene at han skal få 
Norge for sin deltagelse i krigen mot sin gamle sjef – Napoleon.

– Engelskmennene blokkerte forbindelsene mellom Danmark og Norge, og vi 
fikk store vanskeligheter med å få eksportert det vi hadde å eksportere – særlig 
plank, og vi fikk vanskeligheter med å importere det vi måtte ha – særlig korn. Selv 
i helt vanlige år ville en slik blokade rammet oss sterkt, men nå var det i tillegg flere 
uår på rad.

– Det fantes ikke korn – og det var mange som med ulike små fartøyer forsøkte å 
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snike seg forbi de engelske 
vaktskipene for å hente 
korn i Danmark. Henrik 
Ibsen beskriver dette i sitt 
dikt «Terje Vigen» 50 år 
senere, et dikt som Enge-
bretsen mente at de fleste 
husker fra sin skoletid.

Fattige og sultne 
– Norge hadde altså i 434 
år vært styrt fra Køben-
havn, hvorav de siste 300 
som et rent lydrike. Vi had-
de ingen egne institusjoner 
eller styringssystemer. 
Nabolandet Sverige, hadde 
i lang tid ønsket å få slått 
kloa i oss – og hadde nå, 
de førende stormaktene på 
sin side i dette spørsmålet. 
Napoleons kriger nærmet 
seg sin avslutning, og vi 
ville være på den tapende 
parts side. Vi var fattige og 
sultne. 

I denne situasjonen 
er det Fredrik den sjette 
bestemmer seg for å sende 
den danske kronprinsen til 
Norge. Vi er nå i mai 1813. 
Bare det å komme seg fra 
Danmark til Norge var en betydelig risiko. Han kunne bli oppbrakt av engelskmen-
nene på veien over og hadde derfor ingen ting som kunne avsløre hvem han var og 
han var kledd som matros.

Det var en 26 år gammel kar, helt uten politisk eller militær erfaring som skulle 
lede Norge i den akutte situasjonen vi befant oss i. Det sies at den Gud gir et em-
bete gir han også forstand. Kjell Engebretsen var ikke så sikker på at dette stemte i 
alle tilfeller, men når det gjaldt Christian Fredrik kan det se ut for at det har noe for 
seg. 

Kong Christian Fredrik.
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Sjarmerende kar
En svært arbeidsom og sjarmerende kar som tok de fleste han kom i kontakt med, 
med storm. Det å være sjarmerende var ganske uvanlig for hans slekt, men så var 
han da heller ikke sønn av sin far, men av sin fars adjutant Fredrik von Blücher. 
Dette er ikke en pikant avsløring, men noe som var kjent i Danmark på den tiden. 
Ikke bare Christian Fredrik, men også hans tre søsken var barn av von Blücher.

Han hadde i flere år – sterkt påvirket av sin gode venn Carsten Anker – bedt 
kongen om å få reise til Norge, men hver gang fått avslag. Han hadde også gjentatte 
ganger bedt kongen om å fjerne seg fra Napoleon – han så tidlig hvor det hele bar 
av sted. Men kongen hørte ikke på dette – ikke før det var for sent – så når han 
sendte folk til London for å søke fred med England, så var posisjonene fastlåst.

Vide fullmakter
Christian Fredrik kom til et land som slet på mange fronter. Matmangel, truet av 
stormaktene, et næringsliv som sto i stampe og helt uten statlige institusjoner. Hans 
fullmakter var omfattende – uten begrensninger av betydning. Han hev seg ut i 
arbeidet med en intensitet som forbløffet. 

Han skaffet korn, etablerte styringssystemer og satte i gang det kompliserte ar-
beid med å skaffe landet en bank og tegnet seg selv for det første beløpet. Han byg-
get opp særnorske forvaltningsorganer som assuransekomitè, rettsapparat, revisjon 
og etter hvert en regjeringskommisjon. I tillegg til alt dette reiste han mye rundt i 
landet – og sa aldri nei til en fest. Men det var ute i verden den største trusselen mot 
Norge lå. Faren for å bli oppslukt av svenskene var overhengende.

Kielertraktaten
Allerede 6. desember i 1813 hadde Fredrik 6 tilbudt svenskene å overta Trondheims 
len, noe som var blitt bryskt avvist av Carl Johan. Han krevde hele Norge – som 
stormaktene hadde lovet han for hans deltagelse i sluttkampene mot Napoleon. 14 
januar 1814 var dette en realitet, i alle fall på papiret. Da inngås det vi i ettertiden 
kjenner som Kielertraktaten - og hvor Kongen i København avsto «for seg og sin 
slekt» Norge til Sverige. Norge skulle forsvinne inn i Sverige.

Kielertraktaten definerte ikke Norge som en egen stat (og det hadde vi da heller 
ikke vært siden 1500 tallet) – slik at det var en del av Danmark som skulle avgis til 
Sverige. En del av Danmark som hette Norge.

Dette bekreftes av det faktum at det kun dreier seg om fastlands-Norge. Om vi 
går tilbake til 1380 og Kalmarunionens fødsel, besto Norge i tillegg til fastlandet, 
også av Island, Grønland og Færøyene. Disse øyene ble igjen i Danmark. 

Opprør mot overmakten
Det var nå opprøret mot svenskene, mot stormaktene og egentlig også mot Dan-
mark startet. 15. februar innkaller Christian Fredrik 21 av landets fremste menn til 
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møte dagen etter (16 februar) på Eidsvoll.
– Det er dette møtet historikerne omtaler som «Notabelmøtet» eller «Stormanns-

møtet», forteller Engebretsen. 
– Det er ingen tvil om at Christian Fredrik her hadde til hensikt å starte et 

arbeide mot å utrope seg selv som konge av Norge i kraft av sin arverett.
Han var kronprins til både Norge og Danmark.
Det var separate samtaler med en del av deltagerne, ikke minst med professor 

Georg Sverdrup. Sverdrup overbeviste prinsen om at han ikke hadde noen arverett 
til Norge. Kongen hadde avsagt seg alle rettigheter til Norge «for seg og sin slekt».

Utnevnt til Regent
Men Norges Regent kunne han være, mente de 21 menn – og slik ble det. De be-
stemte også at Regenten skulle innkalle til en grunnlovgivende forsamling. Det var 
naturligvis ikke noe apparat som sto klart til å velge utsendinger til denne forsam-
lingen – og det var heller ingen erfaring med hvordan dette skulle skje. Men Prinsen 
organiserte og ordnet, ga bestemmelser om hvordan valget skulle foregå i kirkene 
– og 10. april var 112 utsendinger på plass i Eidsvoll.

Nordland og Finnmark var ikke representert – de lå for langt unna til å rekke det 
hele. Disse 5 – 6 ukene på Eidsvoll kjenner vi alle godt – men vi bør da også være 
klar over at uten Christian Fredrik hadde dette aldri skjedd. Han var den eneste 
folket kunne samle seg rundt i denne tiden – og den eneste som hadde gjennomfø-
ringskraft.

Valgt til konge 17. mai 1814
På Eidsvoll ble den mest moderne grunnloven i Europa skapt – hvor maktforde-
lingsprinsippet lå stabilt i bunnen. De skapte ikke bare en grunnlov på Eidsvoll, 
men et parlament (Stortinget), og de valgte Christian Fredrik til konge 17. mai 
1814, samme dag som Grunnloven ble undertegnet.

Nå finnes det de som hevder at Norge ikke var et selvstendig og uavhengig rike 
når dette skjedde, men at vi var forpliktet av Kielertraktaten, etter de systemer 
som den gangen fantes. At stormaktene og ikke minst svenskene hadde rett når de 
mente at det som skjedde på Eidsvoll var en opprørsk handling. At vi ikke hadde 
noen rett til å velge en konge. Engebretsen mener dette er feil.

– Det måtte i så tilfelle bety at vi heller ikke hadde rett til å etablere noen Grunn-
lov, men den ble stående gjennom de turbulente månedene som fulgte – og fram til 
i dag. Christian Fredrik var landets konge. Ikke av Guds nåde, men valgt av folket, 
mente Engebretsen og fortsatte:

– Men det kunne ikke gå. Vi hadde ingen venner, selv om det fantes betydelig 
sympati for vår sak. Halmstrået Christian Fredrik og hans nærmeste klamret seg til 
var at sympatien i England skulle vokse seg så stor at den tippet over i vår favør. Det 
skjedde ikke. Men Norge sto på sitt – noen union med Sverige kom ikke på tale.
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Hysterisk sint Karl Johan
Karl Johan reagerte som han pleide når noe gikk han imot – med nærmest hysterisk 
sinne. Her ville det bli krig.

Engebretsen sa at Christian Fredrik hadde et halmstrå til, at utviklingen i Frank-
rike skulle føre til at Karl Johan ble tilbudt tronen der. Det var krefter som arbeidet 
i den retning og om det hadde skjedd, er det liten tvil om at Karl Johan hadde 
akseptert. Dette ble det imidlertid ingen ting av, og mot slutten av mai kom han 
tilbake til Sverige med sin hær.

Stemningen i store deler av befolkningen, og antakelig også blant visse militære 
ledere, var preget av den entusiasme som fulgte etter begivenhetene på Eidsvoll, 
blandet med sinne mot svenskene og kanskje en del skuffelse mot danskene.

Ingen av de som mer kjølig vurderte situasjonen – heller ikke Christian Fredrik 
– trodde seier var mulig. Karl Johans større og kamptrenede styrker ga liten tvil om 
resultatet av en krig.

I løpet av juli hadde Christian Fredrik etablert sitt hovedkvarter i Moss, nært 
opp til frontene som nå bygget seg opp. Stormaktene sendte sine forhandlere for å 
bidra til en løsning, men Karl Johan avviste alle former for kompromisser og skjelte 
utsendingene ut på den måten han hadde for vane. Han ville ha krig – og Norge 
skulle bli svensk i henhold til hva som var avtalt i Kiel.

Mossekonvensjonen
Han var fullstendig klar over at det ville bli en lett krig å vinne, men samtidig hadde 
det nå utviklet seg en situasjon hvor en slik krig ikke ville bli sett på med blide øyne 
av stormaktene, heller ikke av Russland. Men den svenske Kronprinsen hadde også 
et annet hensyn å ta – opinionen i Sverige. Det var skuffelse og sinne i Sverige over 
at Norge ennå ikke var erobret – noe som raskt kunne føre til mishag mot ham selv. 

Etter en del kamper, kommer det et fredstilbud fra Karl Johan 13. august. Etter 
litt rot med ordre om en ny storoffensiv mot svenskene – tilbaketrekking av denne 
ordren og meningsforskjeller mellom Christian Fredrik og folk i så vel den militære 
som den sivile ledelsen – ble tilbudet akseptert. I sitt tilbud krevde nå Karl Johan 
at Stortinget skulle kalles sammen, og at Christian Fredrik skulle legge sin krone i 
deres hender og deretter forlate landet.  
Han ville anerkjenne vår Grunnlov (bare med de formelle endringene som måtte 
til for å gå i union med Sverige). Dette var det samme som utsendingene noen uker 
tidligere hadde foreslått for han, og som han hadde avvist på det sterkeste. Mos-
sekonvensjonen var en realitet dagen etter. Stortinget behandlet situasjonen på en 
usedvanlig klok måte, og Christian Fredrik abdiserte og forlot landet i begynnelsen 
av oktober. Ikke som noen helt. Snarere tvert i mot, selv om mange gråt når han 
leverte sin abdikasjonserklæring. Skuffelsen over nederlaget ble rettet mot ham.
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Undervurdert betydning
Om vi nå – 200 år senere ser på hans virksomhet i Norge, så kan det ikke være tvil 
om hans betydning. For det første er det overveiende sannsynlig at uten han ville 
vi gått i union med Sverige på de vilkår som dikteres i Kielertraktaten. Vi ville ikke 
hatt vår Grunnlov, og vi ville ikke hatt vårt Storting.

– For det andre – og det er kanskje vel så imponerende – er det at når han ser at 
nederlaget må komme, så legger han alle personlige ambisjoner til side og kjemper 
en relativt ensom kamp for at Norge skal få så gode vilkår som mulig i en union 
med Sverige. Jeg vil påstå at uten han ville vi ikke fått etablert vår Grunnlov og vårt 
Storting – og uten han ville verken Grunnloven eller Stortinget overlevd høsten 
1814.

Kjell Engebretsen mener at det er noe forunderlig at Christian Fredrik ikke har 
en mer fremtredende plass i vår historie. At han nesten er glemt og at det er svært 
få som har forsøkt å få dette på plass. En av de som har forsøkt og som kanskje er i 
ferd med å lykkes er Lars Roar Langslet. Få – om noen – kjenner Christian Fredriks 
virksomhet bedre. Nå kan det endelig se ut for at vår første folkevalgte konge skal 
få sin statue i hovedstaden, forhåpentligvis i nærheten av Stortinget. Lars Roar 
Langslet skal nok ha sin del av æren for det. 

Senere i historien finner vi igjen Christian Fredrik som konge av Danmark.
Kanskje den siste eneveldige konge i Europa, men det er en annen historie.

Kjell Engebretsen har representert Akershus på Stortinget for Arbeider-
partiet i flere perioder. Han har hatt en rekke verv på kommune- og fylkes-
plan og betydelige oppgaver i rikspolitikken: I tillegg har Engebretsen vært 
flittig brukt i internasjonale oppdrag. Han har mange interesser, en av dem 
er historie. Denne interessen favner vidt og har for så vidt ingen grenser, 
men han er spesielt interessert i arbeiderhistorie og arbeiderkultur. Han 
var leder for styret i AHA i flere år og er nå sekretær i det samme styret. 
Norsk historie og kanskje særlig kategorien: «Glemt historie» har interes-
sert Kjell sterkt. Et foredrag han har holdt, også på et AHA-arrangement, 
var historien om «Den glemte kongen». Årbokkomiteen har fått oversendt 
manuskriptet og har fått tillatelse fra Kjell til å omarbeide stoffet til en 
artikkel i årboka.

Arbeiderbevegelsens historielAg i Akershus  19



K A P I T T E L  3

En vellykket innvandrer
I 28 år har Hans Marius Johnsen sittet i kommunestyret i Sørum. I 
16 av disse årene har han vært ordfører. Ved kommunevalget i 2011 

takket han nei til nok en gang å stå øverst på 
Arbeiderpartiets liste.  

 ■ Svein Sandnes

Begrepet epoke er brukt om mindre ting enn dette. Derfor ba Årboka til Arbei-
derbevegelsens Historielag i Akershus om et oppsummerende intervju med den 
person som den siste generasjon kanskje har hatt størst innflytelse på utviklingen av 
lokalmiljøet i Sørum. 

Kom til verden på en søndag
Ordføreren tar imot oss på sitt kontor. Vi blir tilbudt en kopp kaffe i pappkrus fra 
automaten på gangen, og intervjuet kan starte.

– Dersom jeg skulle bli oppfordret til å skrive min selvbiografi, sier Hans Marius 
Johnsen lett inviterende, ville jeg startet med å beskrive min høygravide mor, som ble 
fraktet med skyssbåten fra Grytøya til Harstad 10. juli 1948.  
Hun hadde gjort denne turen to ganger tidligere, med Harstad sykehus som mål. 
Tredjemann, som senere skulle døpes Hans Marius, kom til verden dagen etter, 11. 
juli 1948. Det var naturligvis en søndag. 
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Til Oslo
Det burde ikke forundre noen at vår ordfører gjennom 16 år er et søndagsbarn. De 
første grunnleggende 15 årene av sitt liv tilbrakte Hans Marius på småbruket på 
Grytøya. Dialekten er kanskje etter vært blitt mer avslepet, men han er fortsatt stolt 
av den.

– Min far var odelsgutt og skulle arve et småbruk, men i sitt hjerte var han mu-
siker. Det var det han ville bli. Han reiste til Oslo for å studere musikk, mens resten 
av familien – kone og tre barn – ble igjen i Nord Norge. Under studiene ble det 
sabbatsår hvor han blant annet var organist i Trondenes kirke i Harstad og Trefol-
dighetskirken i Arendal – og familien fulgte med. I 1963 skilte mine foreldre seg. Jeg 
stod foran starten på en utdannelse og flyttet sammen med min søster etter min far 
til Oslo. Der bodde vi på hybel, jeg 15 år og min søster knappe 17. I de første årene 
gikk vi på Holtet Høyere Skole på Bekkelagshøgda. Etter en tid flyttet min far med 
sin nye kone til Brumunddal der han levde som musiker til han ble pensjonist. Der 
var han blant annet med på å etablere Ringsakeroperaen, som fortsatt lever i beste 
velgående. Etter at min søster hadde gjort seg ferdig med gymnaset, begynte det å 
skrante med motivasjonen til skolearbeid, og karakterene ble deretter. Jeg ble derfor 
beordret til Brumunddal, hvor jeg i mellomtiden hadde fått to små halvsøsken. På 
Brumunddal Realskole og Gymnas gikk jeg de to siste årene før jeg tok examen 
artium.  

Meningsmålingene går opp og ned. Her i 2002 så det ut som Sørum var den eneste røde bastionen 
på Romerike. Foto: Privat.

Arbeiderbevegelsens historielAg i Akershus  21



Bankfunksjonær
Gjennom programmet «Klassefesten» på NRK Fjernsynet vet vi at han der gikk i 
klasse med Arthur Buckhardt.

– Brumunddal var et svært klassedelt samfunn. Det var avgjørende på hvilken side 
av elva Brumunda du bodde. Vi bodde på samme side som arbeiderne ved trelast-
bedriften Berger Langmoen. I klassen under gikk Sigbjørn Johnsen, den senere 
finansminister. Jeg hadde mange interesser utenfor skolen, spilte blant annet i skole- 
og ungdomskorps. Det var tuba, baryton og althorn som var mine instrumenter. Som 
attenåring skammet jeg meg over eksamensresultatene til artium, men siden har jeg 
oppdaget at de slett ikke var så verst. Problemet var at mange av mine beste kamera-
ter var preseterister. 

– Men hvordan kunne det ha seg at du etter examen artium havnet i bankvesenet?
– Det begynte med at jeg i sommerferiene jobbet som ferievikar, som assistent i 

valutakassa i Bøndernes Bank på Egertorvet i Oslo. Etter artium jobbet jeg også der 
fram til jeg skulle ut i førstegangstjeneste i Flyvåpenet. Jeg hadde egentlig lyst til å bli 
flyger, men så viste det seg at hørselen på det venstre øret var blitt svekket, trolig på 
grunn av hornmusikken. Derfor fikk jeg 15 måneders bakketjeneste på Gardermoen 
og Andøya. 2. januar 1970 var jeg imidlertid tilbake i banken.

– Bankfunksjonærer regnes kanskje ikke som den mest barrikadestormende yrkesgruppe?
– Jeg fikk videreutdanning i banken. Tok de nødvendige kursene i Bankakademiet 

som korrespondanse. Og ble valgt til hovedtillitsvalgt for Norske Bankfunksjonærers 

Som leder tok Hans Marius med seg en delegasjon til Brussel. Foto: Privat. 
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Forbund i Bøndernes Bank. Selv da jeg i 1976 ble utnevnt til inkassosjef i banken, 
fortsatte jeg som tillitsvalgt. Jeg ble også valgt inn i Forbundets hovedstyre etter 
benkeforslag. Jeg var naturligvis representant for Oslo og Akershus, og hadde derfor 
deres støtte. Men samtidig hadde jeg jo i mine innlegg fra talerstolen snakket nord-
lending, så jeg fikk også støtte fra alle representantene fra Nord-Norge. Da jeg i 1987 
ble utnevnt til personalsjef i Bøndernes Bank, måtte jeg imidlertid si fra meg mine 
verv som fagforeningstillitsmann. Jeg kunne jo ikke sitte på begge sider av bordet å 
forhandle.

Hørte hjemme i Arbeiderpartiet
I mellomtida hadde Hans Marius imidlertid truffet søstera til en venn av seg, Bryn-
hild. Søt musikk oppstod, og de giftet seg i 1974. I 1976 ble Eskil født, og de følte at 
blokkleiligheten på Linderud kanskje var i ferd med å bli i trangeste laget. I påsken 
1977 kjøpte de hus i Strandvegen på Fynsfeltet på Sørumsand, hvor de har bodd 
siden. Med aner i Blaker i hvert fall tilbake til 1800, spør jeg interessert hvordan det 
var å være innvandrer til Sørum i 1977.

– Det gikk veldig greit. Det var to andre passe radikale par som også hadde flyttet 
inn på Fynsfeltet omtrent samtidig, og vi fikk god kontakt med dem. Ellers ble det 
jo en tradisjonell pendlertilværelse for meg. Jeg gikk hjemmefra og til stasjonen hver 
morgen, og samme vei tilbake om kvelden. På stasjonen traff jeg Tor Erling Hansen, 
tidligere redaktør av Romerikes Blad, som på den tida redigerte medlemsbladet 
til Skattebetalerforeningen. Hans petiter om medpassasjeren på toget inn til Oslo, 
var neppe om meg, men han hadde en utrolig evne til å snappe opp replikker fra 
mennesker rundt seg og formidle dem på en både underholdende og tankevekkende 
måte. Brynhild tok utdanning som formingslærer på Blaker Skanse.

– Men du måtte vel ha foretatt deg noe for å havne på Sørum Arbeiderpartis valgliste i 
1983?

– Mitt første tillitsverv i Sørum var som sekretær i Fyn antennelag. Rundt 1984 
begynte Eskil å spille fotball i Sørumsand IF, og de manglet trener. Dermed ble jeg 
trener for laget hans en fem-seks år. Jeg var også revisor i SIF et par år, og husker 
at det var utrolig mange bilag å gå gjennom. Jeg var ikke partipolitisk engasjert. Jeg 
deltok imidlertid i noen studiesirkler som SV arrangerte. Stor var derfor forbauselsen 
min da Ragnhild Børrud stod på dørterskelen og ville innkassere kontingenten til 
Sørum Arbeiderparti. Det var Åge Kleven, som jeg hadde jobbet sammen med både 
i Bøndernes Bank og Bankfunksjonærenes Forbund, som hadde sagt at «han er en av 
våre». For meg var ikke dette noe stort problem. Jeg visste at det var i Arbeiderpartiet 
jeg hørte hjemme, og jeg begynte å gå på medlemsmøtene. Det første jeg var til stede 
på ble holdt på Festiviteten, og der holdt jeg nok et innlegg som ble oppfattet som 
litt radikalt. I hvert fall kom tidligere varaordfører Henrik Hellerud bort til meg etter 
møtet og gjorde meg oppmerksom på at jeg hadde kommet til Sørum nå. Av nomi-
nasjonskomiteen var jeg blitt satt opp på 37. plass. På nominasjonsmøtet ble jeg etter 

Arbeiderbevegelsens historielAg i Akershus  23



benkeforslag flyttet opp til 33. plass, men stor var forundringen etter valget da jeg 
kom inn i kommunestyret på en 7. plass, med flest kumuleringer etter de forhånds-
kumulerte. For meg, som bare trodde at jeg var listefyll, var det overraskende. Det var 
nok blant annet gjennom styrevervet i barnehagen at jeg hadde markert meg.

Fraksjonsleder
– Hvordan var det politiske miljøet da du kom inn i i Sørum kommunestyre i 1983?

– Arbeiderpartiet fikk sammen med SV flertall, og Arne Helgestad ble valgt til 
ordfører. Jeg ble valgt til leder av helse- og sosialstyret. De store sakene vi behandlet 
der i denne perioden var først og fremst at vi overtok driften av sykehjemmet på 
Sørumsand fra fylket. Det andre var at ordningen med distriktslege ble erstattet av en 
kommunelege, som stod mye nærmere kommunens administrasjon. Den første kom-
munelegen var Tore Mogens Årnes. På hjemmebanen fikk vi Tiril i 1986. Valget i 
1987 tapte vi knepent. Einar Rundgren overtok igjen som ordfører. Jeg ble fraksjons-
leder for Arbeiderpartiet i skolestyret. Det var et utvalg av en helt annen karakter 
enn i dag. Jeg tror det var 17 representanter på møtene, og både rektorene og lærerne 
var representerte ved siden av de politiske partiene. Egil Foss var leder av skolestyret, 
og vi stod blant annet for den formelle ansettelsen av alle lærere. Jeg husker også at 
vi hadde en voldsom diskusjon om hva slags gulvbelegg som skulle brukes på den 
nye Haugtunskolen. Slike spørsmål blir ikke våre politikere plaget med i dag, det 
er spørsmål som er delegert til administrasjonen. Når det gjaldt vaktmesterne på 
skolene, tror jeg at det til å begynne med var kommunestyret som hadde ansettel-
sesmyndighet. Noe som vi brukte mye tid på, var en konflikt mellom rådmann Kai 
Thoresen og skolesjef Eldar Dybvik. Det ble nedsatt en tremannskomité, som jeg ble 
medlem av, for å løse konflikten. Det var lærerikt. I 1987 fusjonerte Bøndernes Bank 
med Buskerudbanken, Forretningsbanken og Vestlandsbanken til Fokus Bank. De 
skulle naturligvis ha en felles personaladministrasjon, og jeg ble ikke personalsjef. Jeg 
ble i stedet tilbudt jobben som soussjef med ansvar for hovedekspedisjonen i Oslo.

HVPU-reformen
– Så blir du foran kommunevalget i 1991 satt øverst på Arbeiderpartiets liste. Hva var det 
som hadde skjedd?

– Egentlig hadde jeg tenkt å trekke meg ut av politikken før valget i 1991. Det så 
dårlig ut for norsk bankvesen, og jeg ville satse på en trygg jobb. Fokus Bank ble jo 
også overtatt av staten under bankkrisen høsten 1991. Så ringte Tom Berntsen, som 
var leder av nominasjonskomitéen, og spurte om jeg ville stå øverst på lista til Ar-
beiderpartiet. Komitéen var splittet, tre ville ha Ellen Fonneløp på topp og fire ville 
ha meg. På nominasjonsmøtet fikk jeg rundt 20 stemmer og Ellen ca. 10. Vi fikk 38 
prosent av stemmene, og sammen med SV fikk vi flertall i kommunestyret. Åse Aam 
ble valgt til varaordfører, mens Ellen ble vår gruppeleder. En meget dyktig sådan.

– Jeg var 43 år i 1991 og representerte vel et friskt pust. Vi vedtok en helt ny 
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utvalgsstruktur, og vi omorganiserte og rasjonaliserte administrasjonen. Det var i 
denne perioden vi etablerte den omdiskuterte jobbgarantien i Sørum. Hensikten var 
naturligvis å gjøre de ansatte mindre engstelige for de nødvendige omorganiserin-
gene. Jeg tror fortsatt det er svært viktig for enhver arbeidsgiver å ha de ansatte med 
seg på laget i slike prosesser. I 1992 fikk vi en ny, moderne kommunelov som stilte 
helt nye krav til økonomisk styring. Og den såkalte HVPU-reformen som skulle 
iverksettes fra 1. januar 1991 ga kommunene nye utfordringer med å integrere elever 
som tidligere hadde gått på statlige spesialskoler i den ordinære undervisningen. 

Gullklokka i Fokus Bank
– Som ordfører får du en rekke underlige henvendelser. En av dem jeg husker best er 
fra sommeren 1993. Da skulle det populære hardrock- og heavymetal-bandet Guns 
N’Roses fra California holde konsert i Oslo, og den norsk-ættede trommeslageren 
Matt Sorum ville gjerne avlegge det han trodde var bestefarens hjemsted et besøk. 
Vi tok naturligvis imot et så selebert besøk, og inviterte til og med på middag i Verts-
huset, som den gang fortsatt eksisterte. Jeg bestilte biff og pils, men følte meg nok litt 
dum når Matt og hans vakre skuespillervenninne valgte salat og Farris. Jeg var ikke 
på konserten, men kjøpte ei plate med dem.

– Jeg regner med at du var godt i gang og gjerne ville fortsette som ordfører i 1995?
– Ja, og det ble et svært spennende valg. Arbeiderpartiet gjorde det godt med 43,8 

prosent av stemmene, men SV fikk bare 6 prosent, og sammen tapte vi valget med 

Hans Marius Johnsen sammen med tidligere ordfører i Skedsmo Andreas Hamnes. Venner for livet. 
Foto: Privat. 
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en margin på bare 11 stemmer. Senterpartiet hadde vind i seilene etter folkeavstem-
ningen om norsk EU-medlemskap i 1994 og ble størst av de borgerlige partiene. Ivar 
Egeberg ble ordfører med Lars-Ole Jørgensen fra Høyre som varaordfører. Det ble 
fire nye år i opposisjon. Etter valget ble jeg spurt om å ta en tre måneders ryddejobb 
på kontoret til Akershus Arbeiderparti, og det takket jeg ja til før jeg gikk tilbake til 
jobben i Fokus Bank. Der rakk jeg akkurat å få gullklokka for 25 års ansettelse, før 
jeg ble spurt om å ta jobben som kontorleder for stortingsgruppa til Arbeiderpartiet. 
Da sa jeg opp stillingen i banken. Ikke lenge etter ble jeg spurt om å ta jobben som 
kommunalpolitisk rådgiver på partikontoret. Det er kanskje den mest interessante 
jobben jeg har hatt, med mye reisevirksomhet rundt omkring i landet.

Belastning for partiet?
– Men så kommer vi til 1. mai 1998, og du holder talen for dagen i Rælingen. Hva skjedde 
egentlig?

– Det er en dag jeg husker godt. «Kjennskap gir vennskap» var hovedparolen for 
dagen, og det handlet naturligvis om integrering. Jeg nevnte i en bisetning at stor-
tingsrepresentant Jan Simonsen fra Fremskrittspartiet visstnok skulle ha en mannlig 
pakistansk samboer. Dette var det vel knapt noen som reagerte på. Men talen min ble 
lagt ut som nr. 23 av en lang rekke 1. mai-taler på Arbeiderpartiets hjemmeside på 
Internett, og der var det en journalist i Dagbladet som bet seg merke i bisetningen, 
og den ble slått stort opp i avisa. Egentlig var det Grete Berget som informasjonssjef 

På tur med Tertitten. Kongen har selskap av Fylkesmann, politimester, leder i Tertitten og ordfører. 
Bildet er fra 2003. Foto: Privat. 
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og ansvarlig redaktør for nettsiden som stod som hovedansvarlig, men jeg var jo den 
som hadde framsatt påstanden. Det endte med et forlik der Arbeiderpartiet måtte 
betale Jan Simonsen 100.000 kroner. Jeg spurte partisekretæren om jeg var en belast-
ning, og resultatet ble at jeg søkte og fikk jobben som daglig leder i firmaet Kommu-
nal kompetanse, som Fagforbundet er en av hovedaksjonærene i. Jeg begynte der 1. 
august 1998, og formelt er det den jobben jeg har hatt permisjon fra de tolv årene jeg 
nå har vært ordfører i Sørum.

Rød-grønt samarbeid
– Ja, for etter valget i 1999 ble det en radikal forandring i den politiske grupperingen av 

Sørum kommunestyre. Fortell hva som hendte.
– Ivar Egeberg hadde hatt vanskeligheter med å kombinere jobbene som general-

sekretær henholdsvis i Fotballforbundet og Norges Idrettsforbund med ordførerver-
vet, og hadde overlatt til varaordføreren å styre kommunen. Det knirket imidlertid i 
samarbeidet med Fremskrittspartiet, som gikk ut i mediene med andre synspunkter 
enn det de tre samarbeidende partiene var enige om. Det var under et seminar vi 
hadde i vennskapskommunen Hagfors at det banket på døra til hotellrommet mitt i 
pausen før middagen, og der stod Ivar med en sixpack øl i hånda og ville prate. Den 
samtalen la grunnlaget for et rød-grønt samarbeid i Sørum som også inkluderte 
Kristelig Folkeparti, og som nå har vart i tolv år. Ivar har vært varaordfører like lenge. 
I hele perioden fra 1999 fram til i dag har Berit Kjeldseth Arntsen vært gruppeleder 
for Sørum Arbeiderparti. Selv om en er ordfører for alle partier i kommunen, er 
det ikke til å komme bort fra at det nærmeste og beste samarbeidet må en ha med 
gruppelederen for det partiet en selv kommer fra. Jeg har hatt et utmerket samarbeid 
med Berit og før henne Ellen Fonneløp. Selv om det ikke alltid kommer fram i of-
fentlighetens lys, er det hos meg ingen tvil om at disse to har bidratt sterkt til å forme 
Sørumsamfunnet til det som det er blitt i dag. Den store politiske saken i kommunen 
var byggingen av en flerbrukshall på Sørumsand. Akershus fylke skulle bygge en ny, 
stor bygning til Sørumsand videregående skole, og i stedet for at de skulle bygge sin 
egen gymnastikksal, ble de med på finansieringen av Bingsfosshallen. Det ble også 
vedtatt bygget tilbygg på Sørum og Sørumsand barneskoler. Ellers ble det i 2003 
feiret et slags 100-års-jubileum for Sørumsand i og med at det var 100 år siden 
Sørumsand mekaniske verksted var blitt etablert, og det var 100 år siden Tertitten 
ble forlenget fra Bingsfoss til Sørumsand, slik at omlastingen mellom smalsporet og 
bredsporet jernbanetransport kunne skje her. I den anledning fikk vi offisielt besøk 
av kong Harald, som både kjørte Tertitten og ble servert av elevene på restaurant- og 
matfaglinja på den videregående skolen. Det ble en gild dag og en flott opplevelse.

 
Eiendomsskatt
– Men det var ikke bare gode dager i det rød-grønne samarbeidet i Sørum?

– Nei, det er naturligvis fire forskjellige partier med til dels ulike politiske priorite-
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ringer i sine politiske programmer. Som ordfører 
for en slik koalisjon er det viktig å kunne lytte 
og være villig til å søke kompromisser. Nokså 
midt i perioden var nok frustrasjonen over stadig 
å måtte inngå slike kompromisser blitt svært 
stor i SV, og de ønsket å bryte ut av koalisjonen 
for å kunne stemme fritt i kommunestyret. Det 
kan for så vidt et parti i et slikt samarbeid gjøre 
uansett, dersom ikke den saken det dreier seg 
om er en del av det politiske grunnlaget for 
koalisjonen slik den blir utformet etter valget. I 
de andre partiene mente vi imidlertid at SV da 
også burde gi fra seg de politiske posisjonene de 
hadde fått, blant annet i innstillingsutvalg og sty-
rer. Det nektet de, og dermed ble SV heller ikke 
med da de samarbeidende partiene skulle lage 

et felles program for neste kommunestyreperiode. Igjen gjorde vi et godt valg i 2003. 
Bortsett fra en opphisset debatt om bygging av såkalte «høyhus» på Sørumsand, 
var det fortsatt stor enighet mellom SV og de samarbeidende partiene. Det store 
stridsspørsmålet oppstod imidlertid da administrasjonen i det første budsjettforslaget 
etter valget la fram et forslag om at Fjuk og Vesterskaun skoler burde legges ned for å 
skape budsjettbalanse. Elevtilgangen var for liten, og klassene ble små og urasjonelle 
rent økonomisk, het det i budsjettinnstillingen. Vi avholdt folkemøter om spørsmålet, 
og på Fjuk ble det fra salen foreslått å innføre en eiendomsskatt for å løse proble-
met. Innføring av eiendomsskatt hadde ikke vært noen sak for noen andre enn SV i 
forkant av valget. De hadde gått aktivt inn for denne finansieringsformen. Vi andre 
hadde ikke noe i valgprogrammene våre om det. Jeg hadde imidlertid på direkte 
spørsmål på et valgmøte vært så uforsiktig å si at det ikke ville bli innført eiendoms-
skatt i Sørum så lenge jeg satt som ordfører. Jeg var derfor naturlig nok ikke særlig 
interessert i å bite i det sure eplet og innføre en slik skatt. Men når da både et klart 
flertall i de andre partiene og flertallet på et medlemsmøte i Arbeiderpartiet gikk inn 
for denne løsningen for å kunne beholde de to skolene, måtte jeg bare gi meg. Selv 
om jeg følte det som en stor belastning å bryte et valgløfte jeg personlig hadde gitt på 
et valgmøte.

Befolkningsvekst
– Men når vi har sett utviklingen etter 2004, så må en kanskje tillate seg å si at det var et 
underlig forslag i hvert fall å nedlegge Vesterskaun skole? Der skyter det jo stadig opp nye 
midlertidige undervisningspaviljonger på grunn av stor elevtilstrømning.

– Ja, i ettertid må vi nok kunne si at forslagene fra administrasjonen om nedleg-
ging av skoler var basert på feilregning. De hadde rett og slett ikke tatt hensyn til 

Hans Marius Johnsen nyvalgt 
ordfører i 1991. Foto: Privat.
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de nye store utbyggingsprosjektene, særlig på Lundermoen, men også ved Hellne. 
Likevel vil jeg nok si at uten eiendomsskatten ville vi neppe ha vært i stand til å sette 
i gang det investeringsprogrammet på 250 millioner kroner som førte til bygging av 
det nye Sørvald bo- og behandlingssenter eller de nye kommunale barnehagene i 
Idrettsparken på Sørumsand og på Nordli i Lørenfallet. Vi lå blant de tre kommu-
nene i landet med størst prosentvis befolkningsvekst, og hadde behov for ekstraor-
dinære tiltak for å sikre full barnehagedekning og et tilfredsstillende tilbud for de 
eldre som ønsket å flytte på institusjon – midlertidig en periode eller for godt. Det 
alle ikke skjønner er at en relativt liten eiendomsskatt som gir oss rundt 20 millioner 
i årlig inntekt, eller i gjennomsnitt ca. 4000 kroner per husstand årlig, på dagens 
lånemarked gir oss mulighet til å betjene en gjeld på 400 millioner kroner. Derfor er 
det frustrerende å høre enkelte partier i kommunestyret som i voldsomme ordelag 
går ut mot eiendomsskatten, men som på utgiftssiden aksepterer disse pengene i 
sine forslag. De vil få seg en overraskelse om de skulle komme i posisjon. Her må 
jeg faktisk komplimentere Fremskrittspartiet med en ryddig budsjettpolitikk. Deres 
tryllekunster i budsjettdebattene er at de ved å privatisere barnehager, eldreomsorg og 
skoler raskt vil spare 10 prosent av alle kostnader til disse virksomhetene. Den såkalte 
Adecco-saken har vel med all mulig tydelighet vist oss hvordan dette eventuelt må 
gjøres, og en slik politikk ønsker ikke de rød-grønne i Sørum å stå bak. 

Barnehagen å Nordli
– Det store fokuset på eien-
domsskatt som opposisjonspar-
tiene hadde kunne vel neppe 
gjøre det enkelt å gå inn i 
valgkampen i 2007? 

– Nei, det var klart at vi 
nå skulle straffes. De tre 
borgerlige partiene i op-
posisjon gjorde alt de kunne 
for å framstille eiendoms-
skatten som en usosial skatt. 
Høyre var frimodige nok til 
å si at fjerning av eiendoms-
skatten ikke ville få noen 
konsekvenser for kommu-
nens økonomi. Ellers var 
det to spørsmål det var stor 
diskusjon om. Det ene var 
å få vann i bassenget på det 
bevaringsverdige Kuske- Statsminister Jens Stoltenberg på besøk i 2001. Foto: Privat. 
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rudnebben bad på Sørumsand, som jeg 
fikk Arbeiderpartiet med meg på. Det 
andre var hvor den nye barnehagen på 
Nordli skulle plasseres. Det skulle vise 
seg politisk vanskelig å finne en egnet 
barnehagetomt i Lørenfallet som alle 
kunne samle seg bak. Det var åpenbart 
for alle at driften ikke kunne fortsette i 
det gamle herredshuset slik det nå var. 
Det var håpløse forhold både for barna 
og de ansatte. Det startet med at det var 
et stort politisk flertall for å bygge den 
nye barnehagen i Lørenfallet ved siden 
av Sørum skole. Tomt kunne avgis fra 
prestegården, som eies av staten gjen-
nom Opplysningsvesenets fond. Det ble 
gjennomført arkeologiske utgravinger, 
som liksom overalt du graver i Sørum 
fant en rekke spor etter tidlig boset-
ting. Disse var imidlertid ikke av en slik 
karakter at kulturminnemyndighetene 

ville hindre oss i å bygge der. I forkant av valget i 2007 hadde det imidlertid vært 
en stor underskriftsaksjon i midtbygda som først og fremst gikk ut på at man av 
jordvernhensyn fortsatt ville ha barnehage på Nordli. Senterpartiet la dette tungt inn 
i forhandlingene om en politisk plattform for de rød-grønne samarbeidspartiene. Vi 
behandlet en rekke ulike forslag til hvordan dette skulle gjøres. Felles for dem alle var 
forutsetningen om at det gamle herredshuset skulle bevares på en eller annen måte. 
Da så tekniske rapporter viste at det var bygningstekniske svakheter ved fundamen-
tene til det gamle huset, gikk vi i flertallspartiene inn for å rive bygget og bygge en 
replika av det med moderne «innmat». Verken Akershus fylke eller Riksantikvaren 
grep inn med krav om vern i forhold til denne beslutningen, og vi gikk i gang. Det 
var i grunnen fjorten dager etter at alle vedtak var klarert og disse arbeidene var 
kommet i gang, blant annet med fjerning av takstein på bygget, at bråket startet. Det 
var Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus som stod bak. Og aksjonen var godt 
organisert. Jeg fikk en e-post fra ei dame hos Riksantikvaren som bad om at rivingen 
måtte utsettes. Jeg svarte at jeg hadde et formelt brev fra Riksantikvaren om at de ikke 
motsatte seg riving. Samme kveld ble samtlige kommunestyremedlemmer ringt opp 
og fortalt om e-posten fra dama hos Riksantikvaren. Vi skulle nemlig ha et kommu-
nestyremøte, og der ville vi at rådmannen, Rannveig Eidet, for en gangs skyld skulle 
ta ordet og gi oss en fullstendig gjennomgang av saksbehandlingen. På dette møtet 
dukket forøvrig Venstre-politikeren Abid Raja opp og fikk ordet for å fortelle oss at 

Hans Marius Johnsen. Foto: Privat. 
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vi måtte ta vare på våre kulturminner! Det var en skikkelig surrealistisk situasjon. Og 
telefonen stod ikke stille. En mann fra Enebakk ville mot et klekkelig honorar ta ned 
bygningen og sette den opp igjen i Enebakk. Blaker og Sørum historielag hadde på 
det nærmeste engasjert firmaet T.O. Bull til å heise opp huset på en lastebil og kjøre 
det til Vølneberg, uten tanke om at de verken eide tomt der eller at det fantes noen 
slik som var regulert til utbygging. Og på toppen av det hele skriver altså nyhetsre-
daktøren i Romerikes Blad en helsides kommentar hvor han henger ut meg personlig 
som representant for de kunnskapsløse ordførerne på Romerike! På bakgrunn av 
presseoppslagene var det en som ringte og kjeftet meg huden full. Jeg tok meg tid til 
å forklare bakgrunnen for saken, og samtalen endte med at han bad om unnskyld-
ning. – Jeg er blitt feilinformert, sa han. Det tror jeg flere var. Uansett har jeg sjelden 
vært så stolt som da vi åpnet den nye barnehagen på Nordli. Det er blitt et praktbygg, 
og 30 millioner rimeligere enn om vi hadde beholdt den gamle fasaden.

Vannverksskandalen
– Du var jo ikke helt uten erfaring med å være skyteskive for offentlig oppmerksomhet. Du 
har nevnt oppmerksomheten rundt 1. mai-talen i 1998. Dessuten representerte du jo som 
ordfører Sørums innbyggere i styret i Nedre Romerike Vannverk da den såkalte «vann-
verksskandalen» eksploderte i 2005. Dere styremedlemmer ble vel heller ikke levnet mye ære 
i pressen den gang?

– Du har rett i det. Avsløringene rundt Ivar T. Henriksens disposisjoner var et 
sjokk for oss styremedlemmer. Men til forskjell fra Nordli-saken ble ikke vannverks-
saken utnyttet politisk lokalt i Sørum. Vi hadde fulgt den praksis at kommunen i de 
interkommunale selskapene var representert både med folk fra flertallspartiene og 
opposisjonen. Og siden vi hadde hatt vekslende politiske flertall i Sørum, var det ikke 
noen partier som ikke hadde sittet i styreposisjon, og dermed hadde alle et ansvar for 
at snusket ikke var blitt oppdaget. Ivar Henriksen nøt stor tillit i styret. Han var uby-
råkratisk, men fikk sakene gjort. Som leverandør av godt drikkevann basert på vann 
fra Glomma er NRV en foregangsbedrift. I tillegg ble styret kanskje den viktigste 
møteplassen for ordførerne på Nedre Romerike. Her kunne også en rekke spørsmål 
som ikke hadde det ringeste med NRV å gjøre bli tatt opp og drøftet uformelt. 
Det mest tragiske med hele vannverkssaken er etter mitt skjønn de konsekvensene 
det fikk for kjernekaren Andreas Hamnes. Han ble jaget i flokk av et blodtørstig 
journalistkorps, og ble ødelagt på det. Selv slapp jeg vel relativt greit unna den verste 
oppmerksomheten. Det verste med å bli hengt ut som et inkompetent og sovende 
styremedlem, er at du i situasjonen ikke kan gi noe godt svar, for vi hadde jo ikke 
oppdaget uregelmessighetene. Og ikke tror jeg et styre av skarpskodde jurister og 
økonomer hadde gjort det heller. Men indirekte kan du si at vannverkssaken sammen 
med innføring av eiendomsskatt bidro til at jeg bestemte meg for å ville stille opp 
for partiet enda en periode i 2007. Jeg ville rett og slett få testet ut i et valg om mitt 
omdømme var så svekket som det ble påstått. 
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Storkommune
– Og den testen får vi vel si at du bestod, selv om det ble med knapp margin. Men foruten 
NRV har du også ledet Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, og du har vært med på å 
etablere Romerike Energi og Østre Romerike Brann- og Redningsvesen i samarbeid med 
Fet kommune. Du er egentlig for en kommunesammenslåing på Nedre Romerike, du?

– Jeg jobbet i sin tid mye for å få til et beslutningsgrunnlag for det. Jeg lanserte 
storkommunen Sudrheim med Lillestrøm som hovedstad. Men det var vel bare 
Skedsmo og Sørum som luktet på tanken. Sørum er ingen spesielt liten kommune. 
Det er 370 kommuner i Norge som har færre innbyggere, bare 61 som har flere. Men 
likevel er det for dumt at det bare er ti minutters biltur mellom rådhusene på Nedre 
Romerike. Jeg tror vel ikke i for seg at en vil spare så mye penger på å slå kommuner 
sammen, men en vil ha mulighet til å bedre kvaliteten på enkelte tjenester, etablere 
bedre fagmiljøer. Jeg er overbevist om at den nye samhandlingsreformen i helsevese-
net vil kreve nye interkommunale løsninger.  Å etablere en døgnåpen sykestue bare 
for Sørum er helt utenkelig. Men på grunn av de sterke følelsene som er knyttet til 
den eksisterende kommunestrukturen kan en bare snakke ærlig om dette når en ikke 
står på valg.

Lærerforhandlingene
– Men du har stått opp for ting du har trodd på tidligere også. På Arbeiderpartiets lands-
møte i 2002 ble du valgt av delegasjonen til Akershus Arbeiderparti som talsmann for deres 
forslag om at lønnsforhandlingene med lærerne skulle flyttes fra staten til kommunesektoren. 
Hvordan var den historien?

– Jo, det stemmer. Vi syntes det var feil at lærerne forhandlet med staten, men 
at det var kommunene som måtte betale regningen for lønnsøkningen. Vi mente 
at lærerne burde forhandle direkte med Kommunenes Sentralforbund. Da redak-
sjonskomiteens innstilling ble framlagt, stod det ikke et ord om hvordan lærernes 
lønnsforhandlinger burde skje der. Jeg gikk da på talerstolen og spurte hvor det var 
blitt av det forslaget. Hill-Marta Solberg, som var leder av redaksjonskomiteen, svarte 
da at de ikke hadde tatt det med i innstillingen. Jeg svarte da at jeg måtte be om at 
det ble stemt over forslaget fra Akershus Arbeiderparti. Forslaget ble da tatt opp til 
avstemning, fikk 138 stemmer, og ordstyreren klubbet og sa at forslaget var falt. Det 
skulle være 300 stemmeberettigete i salen, men mange var fraværende, så jeg krevde 
en kontravotering. Da var det 128 som stemte mot forslaget, og det hadde dermed 
fått flertall. Møtet ble hevet, og jeg ble bedt om å bli med på et bakrom for å snakke 
om saken. Jeg bad om at Rune Gerhardsen fra Oslo Arbeiderparti også måtte få være 
med, for de hadde levert inn omtrent likelydende forslag. Hele partiledelsen forsøkte 
å overtale oss til å be om ny avstemning og snakke mot vårt eget forslag. Selv om 
partiledelsen fortsatt ville ha sentrale lønnsforhandlinger mellom staten og lærerne, 
var dette noe hele kommunesektoren lenge hadde vært imot. Vi stod derfor fast på 
vårt, og vedtaket ble stående. I dag forhandler lærerne med Kommunenes Sentral-
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forbund om lønn. Jens Stoltenberg har i 
min tid som ordfører vært tre ganger på 
offisielt besøk i Sørum som statsminis-
ter. Det har vært like hyggelig hver gang. 
Men det har aldri vært nevnt med et 
ord hva som skjedde på Arbeiderpartiets 
landsmøte i 2002.

Yasir Arafats aura
– Du er jo ingen gammel mann. 63 år 
er ingen alder. Det kjenner jeg jo litt til. 
Kunne du ikke latt deg overtale til fire nye 
år som ordfører?

– Selv om jeg har gode gener, og 
ut fra det kan risikere å bli en gam-
mel mann, er det ingen som kjenner 
morgendagen. Ingen er garantert å vare 
lenge. Jeg vil gjerne ha noen år i en noe 
mindre stresset arbeidssituasjon. Det 
var egentlig min datter Tiril som gjorde meg oppmerksom på det. Vi var en liten tur 
på Sørumsand for å handle, og som alltid hilste folk på meg, og noen stoppet opp 
og ville slå av en prat. Jeg liker å snakke med folk, men på hjemveien kommenterte 
Tiril dette at alle så på oss, hilste og ville prate. Jeg hadde ikke tenkt så mye over det, 
men kom til at det kanskje kunne være kjekt bare å være en privatperson, gjøre sine 
innkjøp og rusle ubemerket hjem igjen. Å være ordfører er ingen ni til fire-jobb. Det 
er noe du er 24 timer i døgnet sju dager i uka.

Mens jeg takker for intervjuet, tar et raskt bilde og pakker ned båndopptakeren, 
sier Hans Marius plutselig: 

– Jeg har truffet mange kjente personer i min tid, men vet du hvem som har gjort 
størst inntrykk på meg? 

Det kunne jeg naturligvis ikke vite. 
– Yasir Arafat. Jeg var på et møte i Den sosialistiske internasjonalen i Stockholm, 

og jeg kan ikke akkurat si at jeg traff ham. Men jeg stod bare en meter unna, og 
kjente det som en fysisk utstråling fra mannen, en slags aura som han omga seg med. 
Antakelig måtte det en mann med en slik kraft til for å holde det palestinske folket 
samlet. Da han gikk bort, ble det jo splittelse, sier Hans-Marius Johnsen. 

Jeg tenkte: Noen aura står det ikke akkurat rundt ham, men en føler seg vel i sam-
vær med Hans Marius Johnsen. Og om han ikke har klart å samle Nedre Romerike i 
et Sudrheim, så har han i hvert fall i 16 år bidratt til å holde Sørum samlet. Jeg kastet 
pappkruset i søppelbøtta og gikk hjem.

Kong Harald og Hans Marius Johnsen. Foto: 
Privat. 

Arbeiderbevegelsens historielAg i Akershus  33



K A P I T T E L  4

Frem fra glemselen
Mye av arbeider- og industrihistorien vår kan gå i glemmeboka om 
ikke driftige og interesserte mennesker lar sine kunnskaper vandre 

over i lokalhistorieboka. 

 ■ Jan-Erik Østlie, (tekst og foto) 

Vi er på Fladeby Cellulosefabrik i Enebakk kommune, noen få mil utenfor Kris-
tiania som hovedstaden het den gangen. Året er 1914. Fabrikken, som ble startet 
fjorten år tidligere av brødrene Bache-Wiig, er full av arbeidsfolk. 

Uorganiserte
Men noen fagforening har de ikke. En av arbeiderne skriver inn til «Akershus 
Social-Demokrat», lokalavisa med nedslagsfelt i Lillestrøm og omegn: «At her ikke 
findes nogen forening er ikke at undres paa, dertil er usolidariteten altfor stor blant arbei-
derne. Om man begynner at snakke politikk eller socialisme her, saa blir man først spottet 
av sine uopplyste kamerater, og ofte faar man til svar, at de behøver ingen foredragsholder 
og at de intet bryr seg om at være med i verdens største bevegelse – arbeiderbevægelsen. De 
sover rolig videre.»

Fire dager ferie
Alt ser håpløst ut, men de gir seg ikke. 26. mai 1918 blir Flateby Cellulosearbei-
der Forening dannet med om lag 20 medlemmer. Foreningen meldes inn i Norsk 
Papirindustriarbeiderforbund en drøy måned seinere. Og 19. september samme 
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år blir det for første gang opprettet en overenskomst ved Fladeby Cellulosefabrik. 
Avtalen gjelder for ett år, antall arbeidere ved bedriften blir oppgitt til 103 – hvorav 
76 er medlemmer av fagforeningen. I de mest produktive periodene av året kunne 
arbeidstokken være oppe i 130. Ukentlig arbeidstid er fra 48 til 54 timer. 74 har 
kun dagarbeid i en 54 timers uke, 56 arbeidere jobber i en 6-skifts ordning med ei 
arbeidsuke på 48 timer. Samtlige har maksimalt 4 feriedager. 

Folkene og bygda
Veit jeg dette fordi jeg er født og oppvokst i Rælingen kommune, Enebakks nabo? 
Nei, slett ikke. Jeg er antagelig som svært mange i min generasjon med oppvekst på 
Nedre Romerike og med tilknytning til arbeiderbevegelsen, ikke på langt nær godt 
nok oppdatert på verken industri- eller arbeiderkulturhistorie i eget nærområde. 
Opplysningene ovenfor har jeg hentet fra Harald Løbak Thoresens nylig utgitte bok 
«Fladeby Cellulosefabrik. Folkene og bygda».

– Vi må bli flinkere til å ta vare på røttene våre, sier hedmarkingen Thoresen som 
flyttet til Flateby i Enebakk i 1970 og har bodd der siden. Interessert i arbeider- og 
industrikultur som han er, kom han for om lag 8-9 år siden nærmest ved en tilfel-
dighet over et bilde av en av arbeiderne ved fabrikken. Derfra begynte han å koble 
opplysninger sammen i ren historiker- og slektsgranskningsstil. I fjor høst kunne 
han presentere alt dette i ei flott bok, rikt illustrert og som i tillegg til historien 
om Cellulosefabrikken, en hjørnesteinsbedrift i jordbrukskommunen Enebakk på 
begynnelsen av forrige århundre, også inneholder interessante kapitler om så vel 
folkene som bygda. I boka finner vi både lokalt foreningsliv og nasjonal storpolitikk.

Arbeiderhistorien som perspektiv
Thoresen hadde ingen planer om bok da han startet arbeidet i 2003, men ideen 
vokste fram under prosessen. I dag angrer han ikke på sitt møysommelige lokalhis-
torikerarbeid.

– Er det noen mening i å grave fram delvis glemt arbeider- og industrihistorie i dag?
– Ja, det er viktig ikke minst for å få et perspektiv på den tida vi lever i. Denne 

historien er for meg en dokumentasjon på hvordan de levde som har bygd landet 
og det samfunnet vi har i dag. Jeg er født i 1937, og i dette perspektivet blir mitt 
eget liv bare en ren sjarmøretappe, smiler Thoresen, som for øvrig var en svært god 
mellomdistanseløper i sin ungdom og som sammen med lagkamerater i BUL har 
vunnet Holmenkollstafetten. 

Han forteller at mange av dagens enebakkinger ikke ante at Cellulosefabrikken 
en gang eksisterte, men likevel er interessen stor når Enebakk historielag arrangerer 
møter hvor fabrikken er tema. Skjønt, om det er bare de som i utgangspunktet er 
interesserte som kommer, veit han jo ikke.

– Jeg har hatt mange hyggelige telefonsamtaler med folk som syns at en bok som 
dette er viktig, sier han.
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Det går aldri et tog 
På 1970- og 1980-tallet representerte Thoresen Arbeiderpartiet i Enebakk kom-
munestyre. Han har sittet i Akershus fylkesstyre også og vært vararepresentant og 
fast møtende representant på Stortinget. Dessuten har han over 50 års medlemskap 
i Norsk Tjenestemannslag. 

Et svært spennende og interessant kapittel i boka er der han beskriver kampen for 
å få jernbane til Enebakk, langs vestsiden av Øyeren. Jernbane ville ikke bare bety 
mye for Enebakks befolkning, men også for driften av Fladeby Cellulosefabrikk. De 
tapte imidlertid denne kampen. Fortsatt må de over 10000 enebakkingene til Lil-
lestrøm om de vil til Oslo eller Trondheim med tog.

 
Flere bør skrive lokal arbeiderhistorie
Thoresen forteller at jobbingen med boka har inneholdt utfordringer. Folketellinger, 
kirkebøker og de to avisene i lokalmiljøet har vært viktige kilder. Han har brukt Ar-

Harald Løbak Thoresen mener flere bør engasjere seg i bokprosjekter om arbeiderkulturens historie.
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beiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek mye og snakket med mange kilder. Bedrifts-
arkiv eller protokoller fra de ulike lag og foreninger han skriver om var fraværende. 
Dermed er det blitt mye kryss-sjekking av kilder. Åpenheten om kildene mener han 
er viktig fordi han ønsker at stoffet som er trukket fram skal være etterprøvbart for 
andre. 

På spørsmål om han tror et sånt historiearbeid kan være noe for andre, for eksem-
pel tillitsvalgte i fagbevegelsen, nikker han bekreftende.  Og skulle noen være inter-
esserte i hvordan han metodisk har jobbet, er det bare å ta kontakt, forteller han.

Mye fattigdom
Fladeby Cellulosefabrikk ble 31 år gammel. Født i 1900, død i 1931. Men arbeider-
ne og fagforeningen var ikke sånn med en gang villige til å lyse fred over fabrikkens 
minne. Men etter et stortingsvedtak i 1936 måtte de gi opp kampen om å få åpnet 
den igjen etter fem års stans.

– Hvorfor ble fabrikken nedlagt?
– Manglende penger og kapital, gammelt utstyr og transportproblemer.
– Flere gikk arbeidsløse i lang tid – det kunne ikke ha vært lett den gangen?
– Nei, mange var familieforsørgere. De som ikke fikk nytt arbeid utenfor bygda, 

måtte forsøke å livnære seg av skogsarbeid og veiutbygging. Men det er grunn 
til å tro at det var mye fattigdom i Enebakk i denne perioden, sier Harald Løbak 
Thoresen.

(Denne saken ble først trykket i LO-Aktuelt.)
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Lagspiller´n Åge Tovan
Nina Hanssen har skrevet boka om idrettsmannen, kulturarbei-
deren, tillitsmannen og ordføreren Åge Tovan. Boka er samtidig 
en dokumentasjon av utviklingen i Oslos østlige nabokommune 

Lørenskog gjennom store deler av etterkrigstida. 

 ■ Erling Diesen, (tekst) 

Denne anmelder har visse forutsetninger for å bedømme den utvikling som har 
funnet sted, da han med sin familie bodde i kommunen en drøy fireårsperiode midt 
på 1960-tallet.

Fra stuevinduet på Røykås var det den gang vid utsikt over de grønne jordene helt 
bort til Ellingsrud gård på Oslo-sida av grensa. Bak gården lå Ellingsrudåsen skog-
kledd. Ellers rundt om i kommunen hadde eneboligene så smått begynt å komme 
opp. Førkrigstidas beskjedne hytter var blitt degradert til uthus. Innkjøp foretok vi i 
likeså beskjedne butikker på gatehjørnet med kjøpmannen selv bak disken. Løren-
skog var en bygdekommune. Det mest imponerende byggverk i kommunen var Sia 
– Sentralsykehuset i Akershus.

I dag framstår Lørenskog som en urban forstadskommune med kjøpesentra, et 
variert arbeidsliv, idrettsanlegg, parker, moderne skoler og framfor alt Lørenskog hus 
– et kulturhus ikke mange kommuner har maken til. Ingen kunne på 1960-tallet 
forestille seg at Lørenskog noen gang skulle få besøk av balletten fra St. Petersburg 
for å framføre Svanesjøen av Tsjajkovskij! Men det skjedde i 2012.

Denne forvandlingen er en del av hele landets forvandling, men forvandlingen i   
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Lørenskog forekommer å være mer gjennomgripende enn i de fleste andre kom-
muner, en nokså beskjeden utgangsposisjon tatt i betraktning. Det må være tillatt 
å nevne at denne utviklingen har skjedd under et kontinuerlig arbeiderpartistyre – 
med unntak av en enkelt periode. Og siden 2003 er det lagspiller´n Åge Tovan som 
har båret ordførerkjedet.

En del oppgaver er lovpålagt for enhver ordfører. Åge Tovan har engasjert seg 
langt utover det lovpålagte. Etablering av lokale arbeidsplasser er ett område. Den 
store postterminalen er vel det mest markante eksempel. Men arbeidsplasser gikk 
ikke foran alle andre hensyn, selv for en arbeiderpartipolitiker. Et bryggeri fikk nei, 
idet det ville ha lagt beslag på altfor store naturressurser. Sentralsykehuset Sia er 
videreutviklet til det kjempemessige og topp moderne Ahus i Tovans ordførertid.

På 1960-tallet var Lørenskog tilnærmet «blendahvitt». I dag bor det mennes-
ker fra ca. 100 nasjoner i kommunen. For å få alle disse nye landsmenn til å leve 
harmonisk sammen med «urinnvånerne» har Tovans egenskaper som ombudsmann 
kommet godt med. Gjennom idrettsaktiviteter og annen frivillig virksomhet er 
det skapt møtesteder og dermed gjensidig forståelse mellom de gamle og de nye 
lørenskogingene.

«Alle skal med» er et av Arbeiderpartiets viktigste slagord. Under Åge Tovans 
ledelse er Lørenskog kommune tildelt Kreativitetsprisen for det psykiske helsearbei-
det. En av bygdas skoler er til-
delt dronning Sonjas skolepris. 
Skolen har 35 prosent flerspråk-
lige elever, og de aller fleste 
følger den vanlige undervisnin-
gen. Skolen har et eget opplegg 
for elever som er funksjonshem-
mede eller har lærevansker.

For Lørenskogs innbyggere 
burde det være et ønske at Åge 
Tovan går på sin fjerde periode 
i 2015. For ordførere og andre 
kommunepolitikere over det 
ganske land burde det ligge en 
inspirasjon i å lese Nina Hans-
sen bok.

Nina Hanssen:  
Lagspiller´n. Ordfører Åge 
Tovan.
Z-forlag, Oslo 2012
ISBN978-82-93187-06-6

Nina Hanssen med sine to bøker anno 2012. Foto: Mette 
Bjerkaas.
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Vandringstur i Heggedal
Tyve av historielagets medlemmer deltok på industrihistorisk 

jubileumsvandring i Heggedal, Asker tirsdag 12.juni 2012. Turen 
varte i tre timer.

 ■ Sissel Marit Bue, (tekst og foto) 

Terje Martinsen tok oss med på en flott vandring gjennom Heggedal sitt industri-
historiske område hvor vi i tillegg til geografien fikk et industrihistorisk foredrag.

Sosialdemokrati og jernbane
Heggedal er ofte omtalt som «Det femte hjul» på vogna i Asker-sammenheng. 
Heggedal er den «røde krets» i det blå Asker. Fortsatt sterkt sosialdemokratisk.

Jernbanen mellom Kristiania og Drammen med stasjon på Heggedal ble åpnet 
i 1872. Det var et element i starten av industrisamfunnet. Jernbanen har nå lenge 
vært et sidespor fram til Spikkestad. Nå i 2012 er det opprusting på banen.

Vannet
Elvene er et annet element for industrisamfunnet. Den ene elva, Verkenselva, kom 
fra Dikemark og rant ut i Gjellumvannet. Den andre kom fra Røyken, Grodalselva, 
og møtte utløpet av Gjellumvannet ved Åmot hvor det dannet seg en foss, Kistefoss. 
Her er også Kistefossdammen.
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Deltakerne er samlet utenfor den gamle industribygningen. Terje Martinsen og Harald Løbak Thore-
sen diskuterer. 

Vannet var viktig – den gangen som nå. 
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Industrien
Først ute var Christiania Tændstikfabrik fra 1874.  Brant ned i 1895. Deretter Sætre 
Kjæksfabrik i 1884 i aktivitet på det tidligere gårdsbruket Sætre. Dette varte til 1980.

Sylvans trevarefabrikk etablerte seg i restene av industrilokalene, fabrikklokalene 
i 1896. Denne holdt ut til 1901. I 1906 etablerte Viking Gummivarefabrikk seg i 
lokaler etter fyrstikkfabrikken og trevarefabrikken. Denne brant i 1913, og virksom-
heten ble flyttet til Askim. I 1917 ble nåværende fabrikkbygning bygd. Samtidig ble 
det bygd en dam og kraftverk i vassdraget, Kistefossdammen. I 1921 ble Heggedal 
Uldvarefabrikk etablert. Denne nedlagt i 1958.

Boligene
Arbeiderbevegelsens bygg «Friheim» er fra 1901. Vi besøkte også Disponentboli-
gen, Arbeiderboligene på Åmot og Damvokterboligen. Terje Martinsen fortalte om 
Isak sin butikk med «Post i butikk». Videre fortalte han om hotellet, med to rom! 
Fabrikkbygningen blir for tiden revitalisert med forskjellig virksomhet i drift.

Jeg henviser til Terje Martinsens artikkel «Heggedal i Asker – et levende indus-
trisamfunn for 100 år siden» i AHA sin årbok for 2010.

Den gamle industribygningen i Heggedal. 
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Arbeiderbevegelsens bygg fra 1901 som nå er barnehage. 

På brua over Kistefossdammen.
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Damvokterboligen ved Kistefossdammen. 

Hovedgården
Vandringen ble avsluttet på Heggedal hovedgård. Denne gamle Askergården har en 
historie tilbake fra 1398. Gården har vært kirkegods, krongods og bondegård. 

Hovedbygningen ble fredet i 1974. I 1975 ble stiftelsen for restaurering og drift 
opprettet. Med felles innsats fra mange frivillige, Asker kommune og Riksantikva-
ren framsto Heggedal Hovedgård i 1976 bevart. Gården drives i dag av stiftelsen 
som har som målsetning å ta vare på gården for framtida gjennom en levende drift 
hvor brukeren skal trives og gjestene skal hygge seg til en fornuftig pris, som bidrar 
til vedlikehold av gården. 

Vi spiste nydelig lunsjtallerken og hadde et godt sosialt samvær.

Deltakere på turen
Terje Martinsen (guide og vandringsleder), Erling Diesen, Åsta Knudsen, Kjell Knudsen, 
Sissel Marit Bue, Jens Helgebostad, Elsa Berg, Aasmund Berg, Bjørg Kvalvåg, Lars Kvalvåg, 
Kari Østenstad, Bie Lange, Knut Lange, Kari Lund Bråthen, Harald Løbak Thoresen, Egil 
Christiansen, Reidun Solberg, Per Erik Henriksen, Tove Lien og Per M Lien.
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Inne i hovedbygningen.

Hovedbygningen på Heggedal hovedgård.
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Norges lengste 
samlebånd

Husker du alt tømmeret som fløt stille nedover Glomma? Eller 
tømmerslepene på Øyeren? Uansett om hukommelsen er god eller 
dårlig – er nysgjerrigheten stor nok, kan du nå lese historien om 

fløtingas historie i Fet. 

 ■ Jan-Erik Østlie, (tekst) 

Olaf Lund på «Nøkken» i 1985. Foto: Trond Bjorli/Akershusmuseet. 
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Thomas Støvind Berg, som bare mangler en godkjent masteroppgave på å være ut-
dannet historiker, ga i mai i år ut boka «Fetsund Lenser. Stemmer fra elva. Fløtingas 
historie i Fet.» Her får vi historien om fløtingas historie så lenge Fetsund Lenser 
eksisterte, altså fra 1861 til 1985. 

Det har blitt en murstein av ei bok, bilderik og full av informasjon fra utallige 
kilder. Lesinga er ikke gjort på en kveld. Og forfatteren har mer stoff. Det håper han 
også å kunne dele med oss i et bind 2, men det blir ikke med en gang.

Vokst opp ved lensene
Støvind Berg ble ansatt på Fetsund Lenser i et toårig etnologiprosjekt i 2008. 

– Planen var å gi ut et bokhefte som mer skulle handle om arbeiderhistorie. Men 
så este dette litt ut, sier han. 

Da to år var gått, fikk han fast stilling og fortsatte med prosjektet. Støvind Berg, 
født i 1974, har vokst opp bare et drøyt steinkast fra Fetsund Lenser. 

– Farfaren min jobbet her i 60 år. For meg var dette et helt naturlig sted å være da 
jeg var liten. Egentlig ønsket jeg å bli tømmerfløter, men det gikk jo ikke, sier han. 
Støvind Berg har vært med i Lenseteatret i mange år og har også vært guide på mu-
seet i flere år. Det var liten tvil om at han hadde den riktige bakgrunnen for denne 
jobben, han kunne gå raskt inn i substansen, som han sjøl sier.

– Jeg skjønte fort at et lite bokhefte om sosiale forhold ble for smått, forteller han.

Thomas Støvind Berg på Fetsund Lenser. Foto: Jan-Erik Østlie.
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72 år gamle Olaf Lund på løstømmeret. Foto: Trond Bjorli/Akershusmuseet. 
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Streik
Brorparten av arbeidet har bestått i å dykke ned i arkivet. Han har hørt på gamle 
intervjuer, transkribert dem – men også gjort et 30-talls intervjuer med nålevende 
personer. Som utgiver av boka står Akershusmuseet som Fetsund Lenser er en del 
av. Boka «Skaufolk» av Lasse Trædal har inspirert forfatteren som lurte lenge på 
hvordan han skulle legge opp boka. Hans Nordby, Støvind Bergs forgjenger på 
etnologiprosjektet, har gjort mye forarbeid og også vært en stor inspirator.

– Nordby har vært en slags mentor, sier han.
Bind 2 har han startet arbeidet med, gjort noen disposisjoner, og han har planer 

om å gå mer detaljert inn i streiken ved Fetsund Lenser i 1908 og fagforeningsar-
beid.

– Hva kosta det arbeiderne og familiene deres å streike i 1908? Det er et interes-
sant spørsmål som pirrer min nysgjerrighet, sier han.

Fløtingas betydning
Støvind Berg forteller at fløtinga på Glomma og Øyeren har betydd enormt mye for 
hele området. Ved Bingen har det vært fløting siden Middelalderen.

– Bingen Lenser har vært en veldig viktig arbeidsplass for Sørum kommune. På 
det meste var det arbeid for et par hundre mann. Det er klart at dette betydde mye 
økonomisk for de som jobba der og for hele lokalsamfunnet.

I 1861 startet Fetsund Lenser opp, og mange arbeidere fra Sørum flyttet til Fet-
sund. På det meste jobbet 300-400 mann ved Fetsund Lenser.

– Til og med folk fra Østfold, i området rundt Trøgstad, jobbet flere sesonger i 
rensken på Øyeren. Kanskje ikke så godt betalt for pengene lå for det meste i flø-
tinga. En del småbrukere deltok i fløtingsarbeidet av ren nødvendighet. Det var ikke 
så greit å drive småbruk den gangen heller.

Og i Lillestrøm lå sagbrukene omtrent som perler på ei snor. At Lillestrøm kalles 
for flisbyen er ikke tilfeldig.

– Fløtinga har betydd enormt mye for både Lillestrøm og Strømmen, sier  
Støvind Berg.

Helse-, miljø og sikkerhet
At fløtingas historie også er historien om mennesker som døde på jobb, er ikke 
til å skjule. Men Fetsund Lenser var en trygg arbeidsplass i forhold til løsfløtinga. 
Skjønt, noen liv gikk tapt også ved lensene. Drukningsulykker var det vanligste. 
Men på lensene hadde de jo flåter å gå på.

– De siste årene kom det folk fra Arbeidstilsynet til Fetsund Lenser. De anbefalte 
at det ble satt opp rekkverk på flåtene. Hvem veit om ikke arbeidet ved lensene 
hadde blitt nedlagt av helse-, miljø- og sikkerhetsgrunner, sier forfatteren, og legger 
til at arbeiderne ved Fetsund Lenser var stolte av arbeidet sitt. 
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Seks druknet
Tirsdag 15. juni 1915 sto følgende på forsiden av Glommdalens Social-Demokrat: 
«Idagmorges kl. 6 hændte en frygtelig ulykke ved Fetsund lænser. 9 mand rodde i 
en baat utover til tømmersoppene. Herunder snublet en av mændene. Under det 
opstuds som blev for at berge ham, sank baaten, og alle 9 laa i vandet. Der kom 
hjælp til, og man fik reddet tre, men de øvrige 6 omkom. Av disse var 1 fra Vinger, 
1 fra Solør, 3 fra Odalen og 1 fra Aarnes. De 5 var ungkarer, 1 var gift og hadde 2 

barn. For at ikke meddelelsen 
skal komme for uforberedet 
paa de paarørende, meddeler 
vi ikke i dag de omkom-
nes navne. Der er reist en 
mand opover for at gi deres 
nærmeste den tunge besked. 
Tildragelsen har gjort et 
dystert indtryk dernede.»

Et interessant pressehis-
torisk fenomen som denne 
avisartikkelen viser, er at god 
presseskikk altså var innført i 
lokalpressen allerede i 1915. 
Hensynet til de pårørende 
ble ivaretatt på en forbilled-
lig måte.

Sli’in ihjæl
På hjulbåten D/S «Øieren» 
skjedde det to dødsulyk-
ker i 1920-årene. Støvind 
Berg beskriver en av dem på 
denne måten: «En sørgelig 
drukningsulykke inntraff 
mandag kveld ved Fetsund, 
idet en robåt kom for nær 
dampskipet «Øieren», hvis 
vannhjul bevirket at båten 
kantret og den ombordvæ-
rende lenseformann Karl 
Pedersen druknet.» Slik 
beskrev avisa Social-Demo-
kraten en av de mest omtalte Hans Hammeren i baugen på Vildanden. Foto: Åsmund Huser. 
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drukningsulykkene i Fet, som fant sted under storflommen i 1927. Den 4. juli dette 
år druknet fløtingsfullmektig Karl Pedersen. Da ulykken inntraff, var Pedersen nær 
71 år. Pensjonsalderen for lensearbeidere var 70 år, men for ledere og funksjonærer 
var det ikke uvanlig å jobbe lenger. Pedersen var uansett på tampen av sin yrkeskar-
riere da ulykken inntraff.»

Det hører med til denne historien at Karl Pedersen var oldefaren til Thomas Stø-
vind Berg. Flere var vitner til ulykken, blant annet Karls sønn Sigurd Berg Pedersen. 
Han beskriver det han så på denne måten (hentet fra boka): «Je stod på land og så 
det heile, for vi venta på å setta igong kølasjauen tel båten. Han far rodde innafra og 
ut og blei dratt inn i suget fra skovla. Han var rett og slett sli’in ihjæl. Jeg trur nok vi 
kunne fått tak i’n far, men det var så mange hindringer i veien. Ei anna båt, ‘Vulkan’ 
lå i veien, og bror min, han Adolf, forsøkte å ro ut. Men så brakk’n åra da’n skulle 
over lekken. Det siste je såg av han far var den blanke issen hass da han sank nedi 
jupet.»

Skogens rallare
Hvem var det som ble rekruttert som lensearbeidere? Jo, det var ofte folk fra nær-
området.

– Det var gjerne sønn som fulgte far. Etter 1915-1920 ble ikke sønnene bestandig 
fast på lensene. Men helt fram til nedleggelsen i 1985 var det vanlig at sønnen fulgte 
far, men bare som sommerjobb. Farfaren min begynte ved Fetsund Lenser da han 
var 10 år gammel, sier Støvind Berg.

Arbeiderne som begynte ved lensene var ikke faglærte, de var helt grønne. Men 
mange hadde lekt her som unger, hadde snappet opp litt av sjargongen og glei fort 
inn i arbeidsmiljøet.

– Noen av odølingene og folka fra Solør ble med tømmeret nedover elva, de var 
en slags skogens rallare. Mange av disse bodde i brakker her og hadde gratis kost og 
losji.

Støvind Berg forteller at de siste 15 årene var om lag 70 prosent av arbeidsstok-
ken ved lensene fra Setskog.

– Var det store lønnsforskjeller?
– Noen forskjeller var det. Det fantes blant annet noe som het fagarbeidertil-

legg. Sortering var for eksempel fagarbeid. Smedene tjente mer, antagelig også 
verkstedarbeiderne. Dessuten hadde de som jobbet på elva akkord. Til gjengjeld var 
grunnlønna høyere hos dem som arbeidet på land. Men de aller fleste hadde helt 
ordinære lønninger.

Bestyrerne mot resten
Fetsund Lensearbeiderforening ble dannet i 1907, men ble lagt ned året etter. Strei-
ken har mye av skylda for det. Først i 1919 ble fagforeningen etablert på nytt og 
eksisterte helt til Fetsund Lenser ble lagt ned. De siste årene var den riktig nok ikke 
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så veldig aktiv. I 1931 ble foreningen medlem av LO.
– Hadde foreningen gjennomslagskraft?
– Ja, det hadde den. Aller mest skjedde nok i 1930-årene. Lønns- og arbeids-

forhold ble bedret, og de fikk til og med innført ferieordninger. Arbeidsformen-
nene og funksjonærene var gjerne medlemmer av fagforeningen de også, så det var 
bestyrerne mot resten. Bestyrerne var som oftest sivilingeniører og kom ikke fra 
lensemiljøet.

Støvind Berg forteller at han imidlertid ikke har funnet så mange arbeids- og 
lønnskamper på Fetsund Lenser, det er mer snakk om enkelte gnisninger. Skjønt, 
alle bestyrerne var ikke like lette å ha med å gjøre. 

8 år og nattarbeid
Barnearbeid var det også en del av. Mange familier var helt avhengige av dette for å 
få de økonomiske hjulene til å gå rundt. Særlig gjaldt det 1920- og 1930-tallet. Og 
storsamfunnet aksepterte dette den gangen.

Støvind Berg forteller om en 8 år gammel gutt som jobbet på sagbruket – til og 
med på natta. Dette var rundt år 1900. Faren var død, og gutten var én av åtte unger 
i familien. Når historikeren guider ungdom på Fetsund Lenser, forteller han gjerne 
denne historien for at dagens unge skal få et visst perspektiv på hvordan det var den 
gangen.

Styrt avvikling
Rundt 1972-73 skjedde det et generasjonsbrudd. Og fra 1969 og fram til nedleggel-
sen 16 år seinere jobbet 30 mann fast i elva. De fleste var skogsarbeidere fra Setskog. 
Noen skoleungdommer var det også plass til. 

Avdelingen på østsiden ble lagt ned allerede i 1965. Det var litt dramatisk, og en 
del gikk ut i arbeidsløshet. Den siste avviklingen var mer styrt. Men likevel visste 
arbeiderne ikke før i 1984 at året etter ble det siste. Borregaard var enefløtere i 
vassdraget de siste åra, og hadde stor makt. Derfor holdt fellesfløtinga det gående på 
Borregaards nåde. Driften gikk på femårskontrakter.

– Mange syns likevel det var rart når det hele var over. Plutselig var det ikke tøm-
mer på elva mer. Noen fikk tilbud om å være med på sluttrensken året etter, altså i 
1986, mens flere grudde seg til å vende tilbake til skauen og jobbinga der. Gjen-
nomsnittsalderen på arbeiderne var ikke spesielt høy i 1985. Jeg tror den var relativt 
«normal», rundt 40 år. Gjennomsnittsalderen var derimot veldig høy i årene før 
generasjonsskiftet i 1972-73, da mange av de 30 faste som var igjen, nærmet seg de 
70, sier Støvind Berg.

Gode formidlere
Boka «Stemmer fra elva» er et eksempel på hvordan fløtingas historie holdes liv i for 
oss og kommende generasjoner og er til salgs ved Lensemuseet. Men den kan også 
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kjøpes hos bokhandler i Lillestrøm.
– Jeg syns vi er flinke til å formidle denne historien. På museet har vi besøk av 

mange skoleklasser – fra barnetrinnet til videregående. Og fra hele Romerike, og 
også fra Oslo. Populært er det når noen av skoleelevene får prøve seg som fløtere. 
Vi arrangerer også guidede turer for voksne. Neste år skal vi ha en fløterfestival her. 
Og så må vi ikke glemme Lenseteatret som har holdt på siden 1998. Mange tusen 
mennesker har sett dem.

Størst i landet
Fetsund Lenser er likevel ikke uten utfordringer. Den aller største av dem er å holde 
det 2, 8 kilometer lange anlegget i elva ved like. Forhindre forfallet av det unike 
materialet som ligger i vannet. Fire håndverkere skjøtter den jobben, og det er ikke 
en eneste en for mye, ifølge Støvind Berg.

Historikeren skulle også ønske seg noe bedre lokaler til fløtingshistorien og til 
utstillinger.

– Vi er det største fløtingsmuseet i Norge – så hvorfor ikke et nytt bygg og et 
navneskifte til Norsk Fløtingsmuseum, sier Thomas Støvind Berg.

«Rauma» med tømmersopper i august 2011. Båtene bak er «Vildanden» og «Nøkken». Foto: Fetsund 
Lenser. 
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K A P I T T E L  8

Arbeiderbevegelsens 
festdag i Akershus

Øyerendagen ble arrangert for 19. gangen i slutten av august. I år 
med en delegasjon på 25 medlemmer fra Handel og Kontor,  

avdeling Oslo og Akershus. 

 ■ Jan-Erik Østlie, (tekst og foto) 

Siste søndagen i august er Øyerendagen blitt en fast tradisjon ved Fetsund Lenser. 
Ja, helt siden 1993 har dette arrangementet samlet store og små, de fleste fra nær-
området Rælingen, Fetsund og Skedsmo.

Nord-Europas flotteste delta
At Øyerendagen foregår ved Lensemuseet på Fetsund er ikke tilfeldig. Her, på 
Glomma, fløt tømmeret fra de indre østlandske skoger forbi i store mengder fra 
midten av 1800-tallet og til Fetsund Lenser ble lagt ned i 1985. Betydning av dette 
kan neppe overvurderes.

– Hva hadde Romerike vært uten Glomma og tømmeret? Her, ved Nord-
Europas flotteste delta, har mennesket temmet naturkreftene og skapt det flotte, 
siviliserte velferdssamfunnet vi kjenner i dag, sier Ole Jacob Flæten (Ap), ordfører i 
Skedsmo.
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Pengemakta for stor
Dagens hovedtaler var Nils Totland, tidligere arbeidsminister under Gro Harlem 
Brundtlands ledelse og tidligere LO Stat-leder. Innflyttet til Fetsund, og med den 
riktige uttalen av ordet «ælva» som en konstant utfordring, holdt han en stødig tale 
der hovedbudskapet var at den rødgrønne regjeringen, med Arbeiderpartiet i fører-
setet, må bli sittende også over valget i 2013. Men Totland var ikke uten bekymrin-
ger for trekk ved samtiden.

– Pengene har i dag for stor makt. Markedskreftene må styres. For det er kun den 
norske samfunnsmodellen som duger. Men det er krav til fornyelse og forbedringer. 
De utfordringene tar vi, sier Totland og mener høyrevinden må møtes med en sterk 
offentlig sektor, små lønnsforskjeller, en sterk fagbevegelse, et velorganisert arbeids-
liv og nyskaping i en bærekraftig industri.

Eivind Dahle bærer et druknet barn. Fra Lenseteatrets forestilling «Cabaret på elva».
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Øyerenprisen
Siden 1995 er det også blitt fast tradisjon å dele ut Øyerenprisen, en arbeiderkul-
turpris som skal være en «stimulans og anerkjennelse for innsats til fremme av ulike 
former for kultur som, direkte eller indirekte, er knyttet til arbeiderbevegelsens 
verdigrunnlag.» I fjor gikk prisen til Åge Tovan, Lørenskogs fargerike ordfører – i år 
gikk prisen til Anna Kristine Jahr Røine, direktøren for Fetsund Lenser.

– Jeg er stolt over å få denne prisen. Det er en stor anerkjennelse for det arbeidet 
vi gjør, og en veldig inspirasjon til arbeidet vårt videre, sier hun.

Nils Totland, tidligere arbeidsminister under Gro Harlem Brundtland. 
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25 HK-ere var med
Handel og Kontor, avdeling Oslo og Akershus har regelmessig støttet Øyerendagen 
de seneste årene med om lag 5000 kroner årlig. Årets årsmøte snudde litt på flisa og 
fant ut at pengene heller kunne brukes til å invitere HK-medlemmer i avdelingen 
med på arrangementet. Inkludert i turen var også billetter til Lensetarets forestilling 
«Cabaret på elva». 38 meldte seg på, om lag 25 møtte opp. 

En av initiativtakerne var Håkon Olav Hofstad, varamedlem til avdelingsstyret. 
Han er sjøl bosatt på Skedsmo, og har tidligere besøkt Øyerendagen. HK-Nytt tref-
fer ham rett før teaterforestillingen skal begynne.

– Øyerendagen er et svært positivt tiltak, og jeg ser ingen gode grunner for at vi 
ikke skal komme igjen. Vi bør nå evaluere dette tiltaket med tanke på en gjentagelse 
neste år. Det eneste som skuffer meg er at lokalavisa har vist så liten interesse for 
dette arrangementet. Her har vi gammel, god arbeiderhistorie med aktuell pro-
blemstillinger som behovet for verneombud og sikre arbeidsforhold, sier han. Også 

Eivind Dahle og Carina Furseth, fra Lenseteatrets «Cabaret på elva».
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avdelingsleder John Thomas Suhr, fra Hønefoss og bosatt i Oslo, er full av lovord for 
arrangementet.

– Det er viktig å ta vare på arbeiderbevegelsens historie. Dette handler ikke bare 
om nostalgi, men her har vi noe vi kan bli inspirert av. For mange av de kampene de 
kjempet tidligere, og de mekanismene som rådet da, er de samme i dag. Jeg er veldig 
overrasket over kvaliteten på arrangementet. For oss har det vært nyttig å gjøre dette 
til en fellesopplevelse som forhåpentligvis styrker samholdet i avdelingen. Dette er 
en idé andre HK-avdelinger, og andre foreninger i LO, gjerne må kopiere, sier John 
Thomas Suhr.

(Denne saken har stått på trykk i HK-Nytt 8-12.)

Noen av hvilehusene ved Fetsund Lenser. 
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Fetsund Lenser
Fetsund Lenser i Glomma er et fredet anlegg for fløting og 
sortering av tømmer. Fløtinga i Glomma begynte allerede 
på 1300-tallet, men det var først da oppgangssagene kom 
på 1500-tallet at fløtinga fikk et større omfang. Dagens 
lenser ble bygd i 1861. Da ble tømmersorteringen flyttet 
fra Bingen og ned til Fetsund på grunn av byggingen av 
jernbanebrua ved Fetsund. Anlegget var i drift helt fram til 
1985 og var ett av landets største. Opptil 14 mill. stokker 
kunne passere her i løpet av en sesong. Lensemuseet ble 
opprettet i 1989, samtidig med fredningen, og i dag er dette 
det eneste komplette lenseanlegget i Norge. Her finner du 
gamle båter, anlegg og maskineri i vannet, arbeiderboliger, 
hvilebrakker, verksteder og smie. Fetsund Lenser med 25 
bygninger og omkringliggende anlegg er i dag ett av åtte 
teknisk-industrielle anlegg som blir prioritert av riksanti-
kvaren. På området ligger også Nordre Øyeren Naturinfor-
masjonssenter. Fetsund Lenser har et mangfold av tilbud til 
publikum: Verksteder med tradisjonelt håndverk, kultur-
historiske utstillinger og kunstutstillinger, kafé og muse-
umsbutikk. Det blir også tilrettelagt undervisningopplegg 
for skolene på ulike alderstrinn. Årlig blir Fetsund Lenser 
besøkt av om lag 45.000 mennesker.

Hentet fra www.olavsrosa.no 
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K A P I T T E L  9

Vellykket seminar på 
Fetsund Lenser

Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus (AHA) hadde en om-
fattende feiring av sitt 25 års jubileum med blant annet et lørdags-

seminar med 25 deltakere i Fetsund Lenser sine lokaler 12. mai. 

 ■ Nils Waag og Sissel Marit Bue, (tekst) 

Det var ikke tilfeldig at Trådbua ved Fetsund Lenser ble valgt til lokale for seminaret.

Lensene – viktig arbeiderhistorie
– Arbeiderhistorien sitter i vegga på Fetsund Lenser, sa ordfører John Harry Skog-
lund da han ønsker vedkommen til Fet kommune og lensene.

AHAs nestleder Sissel Marit Bue ønsket velkommen til jubileumsseminaret. 
Leder Aasmund Berg hadde meldt forsinkelse på grunn av en elg i Oslotunnelen! 
Han overtok seminarledelsen da han kom.

Ordfører John Harry Skoglund ønsket velkommen til Fet kommune. Og han 
gratulerte med jubileet. Han sa at lensene var viktig for Fet kommune. 

– Det er viktig blant annet for den oppvoksende slekt å ha Fetsund Lenser og 
arbeiderhistorien som referansepunkt og ikke bare drive med dataspill.

Direktør for lensene Anna Kristine Jahr Røine ønsket velkommen til Fetsund 
Lenser. Og hun orienterte om lensene.
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Hun sa at det på området var 25 bygninger, og stedet gir et bilde av fløtingen i 
en helhetlig sammenheng. Museet har 12 stålbåter, de disponerer ca. 1 km land. 
Samlingen omfatter 10.000 gjenstander. I materialbua er det blant annet skruer og 
andre rekvisitter. I tillegg er naturen i området viktig.

– Fløtningshistorien går fra 1861 til 1985 da fløtingen stanset. Lensene ble fredet 
1989 med vedtak i 1990. Før Fetsund Lenser ble etablert hadde vi Bingen Lense fra 
1500-tallet. Dette anlegget er ikke fredet, fortalte Anna Kristine Jahr Røine blant 
annet.

«Fanetradisjonen i Arbeiderbevegelsen»
Arbeiderbevegelsen arkiv og bibliotek (Arbark) er en sentral institusjon for alle som 
ønsker å jobbe med arbeiderhistorie. Rådgiver i Arbark, Vivi Aaslund, orienterte om 
en del av de tjenestene institusjonen kan bidra med. Hun fortalte at Arbark er 104 

Fra en streikedemonstrasjon på Youngstorget i Oslo. Foto: Jan-Erik Østlie. 
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år, og at hun blant annet arbeider med billedsamlingen ved institusjonen. Gamle 
faner kan fortelle mye om gamle dager, og faner som ikke er i bruk lenger bør 
leveres til Arbark. Dette gjelder de fra Oslo, Akershus og Buskerud, som er Arbarks 
område. Mange faner har dessverre gått tapt.

Selv om fanene ikke lenger eksisterer, kan det finnes bilder av gamle faner. Slike 
er også Arbark interessert i å få tilsendt.

Hun fortalte at bruk av faner ikke er noen ny tradisjon for den norske arbeider-
bevegelsen. Fanetradisjonen kan føres tilbake til det gamle laugsvesenet der laugenes 
faner var viktige for tradisjoner, identitet, yrkesstolthet og følelsen av å høre til i et 
større fellesskap. Hun nevnte også en annen nedarvet tradisjon som var den franske 
revolusjon i 1789. Symbolet med det røde flagg stammer fra den, og hun nevnte 
Frihetssymbolet «Mariannefiguren».

– Det var ved markeringen av 100-årsdagen for revolusjonen i Paris at det ble 
bestemt at 1. mai skulle være «Arbeidernes internasjonale dag». Denne ble markert 
første gang i 1890, fortalte hun og la til at ingen har så sterk og symbolsk fane-
tradisjon som arbeiderbevegelsen, både i det politiske og enda mer i det faglige. I 
forbindelse med arbeiderbevegelsens begynnelse, med Marcus Thrane og thranittene 
midt på 1800-tallet, ble det laget faner.

Det finnes en bevart fane datert 1851 på Toten Museum. Den stammer fra Nes 
på Hedemarken. På denne fanen ser vi tekst som: «Enighet gjør stærk», «med 
enighed og kraft lad os oplysning fremme».

Landets eldste fagforening, Typografene i 1872, har naturlig nok boktrykkerkun-
stens far, Gutenberg gjengitt med fakkelen, et symbol på opplysning.

Fanebruken forbindes først og fremst med 1. mai, og Aaslund presenterte en 
rekke faner gjennom bilder. Hun nevnte Strømmen 1908, Ilevolden i Trondheim 
1910, Kjørremgrenda i Oppland 1914 og Embretsfoss i Buskerud. Konflikten her i 
papirindustrien ga støtet til den første landsomfattende arbeidskamp i Norge.

Demonstrasjonsfaner
Det skulle komme flere konflikter, og 1920-åra var massemøtenes tiår med blant 
annet Jernbanestreiken i 1920, Jernstreika i 1924 og i Bærum, storstreiken 1931. 
Hun fortalte at i 1931 var 135.000 arbeidere rammet av lockout eller arbeidsløshet. 
I tillegg til faner og transparenter, ble det laget demonstrasjonsfaner der teksten var 
knyttet til spesifikke kamper, krav eller hendelser. For eksempel åttetimersdagen, 
søndagsfri, 8 dagers ferie og avisbudene.

Andre viktige saker å lage demonstrasjonsfane for var for eksempel med på 
Spjærøen ungsosialistiske forening sitt treårsjubileum - fanen med teksten «Ned 
med rusdrikken» (alkoholpolitikken), tronen (kongefjeset), alteret (presteskapet), 
sverdet (militarismen) og pengeposen (kapitalismen).

Av andre faner nevnte hun fanen til Piene mølle i Buvika ved Trondheim. Her var 
det konflikt med drap som følge i 1914. På Rjukan var det et sterkt faglig miljø. Vivi 
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Fane på Youngstorget i Oslo. Foto: Jan-Erik Østlie. 
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Aaslund viste bilde av en flott fane malt av Oscar Løvaas på Rjukan i 1917 eller 
1918. Denne var sterkt inspirert av den russiske revolusjonen. Fanen oppbevares på 
Industriarbeidermuseet på Vemork. Fra Dal viste hun en lokal fane fra arbeidsledig-
heten i 1931.

Vi fikk se en fane fra Arbeiderpartiets kvinnegruppe i Oslo som var på utflukt i 
1896 med sin fane fra 1895. På Landsmøtene var og er fanene fortsatt fast inventar. 
Det var og er også vanlig at man tok med fanen i begravelser for å hedre fagfore-
ningskamerater som er gått bort.

Det er stor forskjell på flagg og faner. Flagg, som er masseprodusert, men alle 
faner er unike. Både i motiver, tekster og farger. De aller fleste har en side med rød 
bunnfarge, symbol på den internasjonale solidaritet som arbeiderbevegelsen alltid 
har stått for. Enhver forening med respekt for seg selv måtte ha en fane. 

Urskog arbeiderforening har sin fane. I beretningen derfra finnes det utførlig 
referat med beskrivelse av faneanskaffelsen. Foreningen ble stiftet i 1887. I 1908 ble 
det bestemt at foreningen skulle ha fane. Den ble innviet 1. mai i 1909. Vi fikk se 
bilder av fanen med nøye gjennomgang av elementene.

Viktig historisk kilde
Fanene er en viktig historisk kilde. De beskriver samholdet, og arbeiderbevegelsens 
symbolikk var oftest med. Det kunne være drømmene om framtida som ofte var 
med i fanene. 

Vi fikk presentert faner fra: Hjula mandlige forening, Syerskene sin forening, Ny-
dalen tekstilfabrikk sin kvinnelige fagforening og Fyrstikkarbeiderne. De som lager 
faner hadde et stort marked rundt 1900. Fanemakerne var dyktige håndverkere eller 
de knyttet til seg andre som dekorasjonsmalere og teatermalere. De allegoriske kvin-
neskikkelsene, gudinner og frihetsgudinnene var populære motiver. De symboliserte 
arbeidernes frihetshåp og frigjøringskamp.

Telefonarbeidernes fane er eksempel på det. En ung kvinneskikkelse med en 
gudinnes aura i lette draperier. En vakker iøynefallende skikkelse som gir yrket et 
representativt preg, hevet over fagforeningens aktuelle politiske krav. Yrkestilknyt-
tingen er telefonapparatet, og trådene som slynger seg rundt jordkloden er selvføl-
gelig enhet, samholdet og solidariteten. Instrumentmakernes fane ble presentert, og 
avisbudene hadde også gudinnefigur.

Det var litt forskjell på partifanene (Arbeiderpartifanene) og fagforeningsfanene. 
«Gjør din plikt – krev din rett».

Faner fra Akershus
Arbark har avfotografert ulike motiver fra foreningsfaner i Akershus. Det gjelder 
blant andre fra Bønsdalen ved Andelva. Her er det gjengivelse av arbeidsstedet, 
fabrikkbygningen som foreningen er knyttet til som dominerer på fanemotivet. Det 
er en dokumentasjon på hvordan det så ut på stedet.
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Forskjellige motiver går igjen som oppadgående sol i en ny utforming, gjerne med 
en krans av eikeløv (styrke) eller laurbær (seier). Trærne symboliserer treforedlingen, 
og røttene (tilknyttingen). På baksiden er gjerne det røde flagget.

Av andre lokale faner som ble vist var en fane fra Ski, men sted er ukjent. En 
fane fra Lørenskog viser Hammer bru. På en fane fra Skedsmo vises Kjeller og fly, 
men det er langt mellom stiftelsesdatoen og fanemotivet! Fanen er laget etter andre 
verdenskrig. En fane fra Nittedal vier produktene de produserte. Det var helt vanlig 
at man viste fram hva medlemmene produserte. 

Hun viste også en fane som var blå på begge sider og sa at det er sjeldent. Det var 
også en harpe i motivet. Den kan være fanen til et fagforeningssangkor?

Før markeringen av 1. mai ble vedtatt, ble 17. mai og arbeidertogene brukt til å 
markere krav overfor borgerskapet. Populært var det ikke, men de gjorde det.

Så presenterte Aaslund noen faner med motiv fra arbeidets art: fanene var fra 
Bærum, Strømmen, Årnes, Skedsmo og Lillestrøm bilarbeiderforening som har et 
uvanlig fargevalg, men her kommer tannhjulene tydelig fram, de som driver verket, 
eller samfunnet framover. 

Tannhjul vanlig
Arbeiderpartiet brukte tannhjul med en A i midten som sin logo i etterkrigsåra. 
I den politiske arbeiderbevegelsen har fanene ofte et annet uttrykk eller budskap 
enn fagforeningsfanene. Frihetssola er der, den stigende sol og drømmen om et 
framtidig, rettferdig samfunn, det skal favne folket, kampen for utvikling og opp-
bygging. Eidsvoll har og brukt Mariannefiguren som symbolikk. Ofte var det enkle, 
hjemmelagde faner på rød duk. Håndslag mellom kvinne og mann flettet inn i en A 
i tannhjulet var vanlig. Bikuben ble også brukt, blant andre av Drøbak Arbeidersam-
funn. Bikuben var et vanlig motiv for arbeidersamfunnene. De symboliserte flittige 
arbeidere.

AUF hadde også sine faner, og hun viste fram en fane fra etterkrigstiden. Det 
røde flagg. I Amsterdam i 1904 ble det besluttet at den røde fane ble innsatt som 
proletariatets internasjonale symbol. Det ble også besluttet at arbeiderfaner skulle ha 
minst en rød side.

– Det var mye symbolikk i de forskjellige fanene, sa rådgiver Vivi Aaslund, fra 
Arbark i et interessant foredrag om Fanetradisjoner i Arbeiderbevegelsen. 

Til orientering er hennes foredragsnotat tilgjengelig i AHA.

Lokal arbeiderhistorie
«Historisk materiale etter arbeiderbevegelsen i Akershus. Hva er bevart?» Dette var 
tittelen på foredrag til nestlederen i Arbark, Solveig Halvorsen.

Hun startet med å presentere Arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv (Arbark). 
Det ble etablert i 1908 etter initiativ fra Landsorganisasjonen (LO) og Arbeiderpar-
tiet (Ap).  Med det formål å bevare materiale fra arbeiderbevegelsen.
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Fra Youngstorget i Oslo. Foto: Jan-Erik Østlie. 



– Det har skjedd mye siden 
den gang. I dag er Arbark et 
utadvendt dokumentasjons-
senter, det er fortsatt eiet av 
LO og Ap i fellesskap og er 
finansiert av fagbevegelsen 
med over 50 prosent og Sta-
ten mindre enn 40 prosent.

Hun sa at Arbark har et 
definert nasjonalt ansvar og 
et formalisert samarbeid med 
Riksarkivet og nasjonalbi-
blioteket. 

– Vi har lokaler i Folkets 
Hus i Oslo med brukerek-
spedisjon og lesesal og ikke 
minst arkiv/magasiner. Vi har 
tre avdelinger. I arkivet er det 
6.000 hyllemeter, vesentlig 
med materiale fra LO, fagfor-
bundene og partiene. Videre 
har vi materiale fra lokale 
klubber og foreninger i Oslo, 
Akershus og Buskerud.

Arbark har også materiell 
fra andre organisasjoner 
og institusjoner. I tillegg er 
det flere personarkiver, og 
arkivkatalogene er søkbare via 
arkivportalen.no (alle arkiver).

Norgesarv/verdensarv
Hun fortalte at de var stolte 
over å ha arkivmateriale som 
er en del av Norgesarven 
og også på Unescos ver-
densarvliste. Det gjelder 
stiftelsesprotokollen til LO, 
første hovedavtale og en 
del brosjyrer som er en del 
av Norgesarven, og også på Fra Youngstorget i Oslo. Foto: Jan-Erik Østlie. 
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Unesco sin verdensarvliste. Solveig Halvorsen viste til at Arbark har en betydelig 
samling av forskjellige slag.

– Vi har 1,5 millioner fotografier, negativer og plakater. 40.000 digitaliserte 
fotografier og plakater. Det er søkbart på oslobilder.no. I tillegg finnes det 400 fag-
forenings- og partifaner. Ca. 2.000 faner er avfotograferte og søkbare på arbark.no. 
Tidligere ble det laget mange arbeiderfilmer. Mange finnes hos oss. Vi har et omfat-
tende bibliotek med ca. 130.000 titler. Disse er søkbare på arbark.no, brosjyresam-
lingen er omfattende, videre har vi pamfletter, fagblader, protokoller og beretninger, 
fortalte hun.

– Flere har skrevet hoved- og masteroppgaver med tema som har med arbeider-
bevegelsen å gjøre. Mange har også brukt materiell fra Arbark som kilde. De fleste 
av de oppgavene har vi kopi av. Hun fortalte at de har mange arbeideraviser på 
mikrofilm. Videre Arbeiderbladets klipparkiv (1947 – 1985). 

Alle som vil kan bruke Arbark. Det er en utadvendt virksomhet med veiledning 
til arkivskapere og brukere. Vi er ute og holder foredrag. Arbark gir også ut en egen 
årbok «Arbeiderhistorie». Denne kan kjøpes av Arbark. Av andre oppgaver kan nev-
nes digitaliseringsprosjekter og internettpresentasjoner. De er aktivt med i etable-
ring av arbeidermuseum i Oslo og har arkiv etter den politiske arbeiderbevegelsen i 
Akershus, sa Halvorsen.

Fra politisk venstreside
Arbark har stor tillit og har fått levert inn ganske mye arkivmateriell, blant annet 
fra fylkespartiene til Ap, SV, NKP og SF. Vi har materiell fra lokale partilag fra alle 
regionene i Akershus, fra Ap, i alt 43 lag inkl. kvinnelag, fra SF 10, Ungdomslag og 
Ungdomsfylking er det materiell fra 26 lag. Også fra NKU har Arbark materiell. 
Hun fortalte at kvinneforeningene i Ap var viktige tidligere, 13 lag har levert inn 
arkivmateriale. I tillegg er det materiale også i landspartiene sine arkiv.

Avisklipp både fra Arbeiderbladet og Dagsavisen finnes. Viktige er også person-
arkivene, men her er det få fra Akershus. Det er arkivmateriale fra Samorganisasjo-
nene i Akershus, Akershus faglige Samorganisasjon, også fra Asker, Bærum, Rome-
rike og Frogn/Drøbak. Det er materiale fra mange fagforeninger, fra alle regioner, 
mange skog- og landarbeiderforeninger, men dette er små arkiver. Bedriftsklubber 
er representert, bl.a. Radionettet og Akershus bonde- og småbrukarlag. Fotografier 
finnes her, men i svært begrenset antall. 

Bedriftsarkiver er også representerte, og det finnes både fra Tarzan på Lillestrøm 
og Cooperative bedrifter.

Hun sluttet med å si at Arbark har fått inn relativt lite materiale etter Arbeider-
bevegelsen i Akershus. 

Hennes foredragsark er tilgjengelige i Arbark.
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Dokumentasjon
«Historielagets rolle framover» var siste post på programmet. For å få fram flere 
synspunkter hadde en lagt opp til paneldebatt og diskusjon.

Innledere: Gunvor Meldegard, Bente Arnesen, Harald Løbak Thoresen og Sol-
veig Halvorsen.

Første innleder var Harald Løbak Thoresen. Han mente at selv om det var viktig 
å se på historien til laget, måtte vi nå rette blikket framover 

Han viste til starten av laget og de ambisjonene en hadde for 25 år siden og viste i 
den anledning til artikler i årboka for 2011. Det ble vedtatt en formålsparagraf som 
var ambisiøs.

– Vi hadde kurs i minneinnsamling og tur til arbeidermuseet i København. I 
tillegg hadde vi månedlige møter. Vi opprettet en kulturpris, og vi ga ut en årbok 
hvert år. «Kjenn dine røtter» er et stikkord som er like aktuelt i dag som da laget ble 
stiftet, sa Thoresen.

For å nå våre mål er samarbeid et viktig stikkord. Historien må dokumenteres. 
Her på Fetsund har en klart å ta vare må mye. Det har vært en imponerende innsats.

Muligheter for å etablere et arbeidermuseum i Akershus ble tatt opp av historie-
laget allerede i 1988, men det har ennå ikke fått sin løsning. Den saken er imidler-
tid ikke lagt død. Historien har vist oss at arbeiderbevegelsen må selv sørge for å 
dokumentere sin historie.

Vi må bruke årboka bevisst. Samarbeidet med Akershusmuseet har avtatt de 
senere år. Thoresen manet til at laget må bli mer aktivt på dette område og invitere 
til mer samarbeid.

Han var inne på en rekke områder der AHA måtte satse i tida framover og mente 
at AHA måtte ta i bruk internett og sosiale medier på en mer aktiv måte, blant an-
net ved å utvikle sin egen hjemmeside.

Harald Løbak Thoresen sa blant annet at styret måtte lage en handlingsplan for 
de nærmeste år. Han ba også om at man måtte se på formålsparagrafen. AHA måtte 
skaffe seg flere ressurser og prioritere oppgavene. Hvem skal gjøre hva når? Han 
nevnte at medlemsutviklingen hadde vært god, men at det har vært vanskelig å få 
aktivisert nye medlemmer. I 2001 var det 125 medlemmer i laget, i år er dette steget 
til ca. 200.

Både nasjonalt og lokalt
Gunvor Meldegard fra Ski kunne informere om at Ski Arbeiderparti er 110 år i år. 
Det er viktig å dokumentere historien, men det er like viktig å gjøre historien kjent 
blant medlemmene. Her mente hun at AHA har en dobbel oppgave.

Et historielag med tilknytning til arbeiderbevegelsen må tenke både nasjonalt og 
lokalt. Hun mente at et område for nasjonal satsing er områdene rundt Akerselva.

Når det gjaldt et eget arbeidermuseum i Akershus, så trodde hun det ville bli 
vanskelig å etablere et nytt selvstendig museum. Hun mente at en må se på mulig-
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hetene for et tettere samarbeid med Akershusmuseet. Museet må klare å inkludere 
arbeidernes historie på en bedre måte. Hun var klar over at det var delte meninger 
om dette.

Når det gjaldt framtidas museum, så trodde hun at det ville bli digitalisert. En må 
ha hjemmesider for dokumentasjon, og det er viktig å få informasjonen digitalisert 
for etterslekta. Gunvor Meldegard sa også at man må bruke linker for å finne fram 
til relevant informasjon.

Handlingsplan
Hun mente det var viktig at historielaget utarbeidet en handlingsplan, men den
måtte ikke bli for omfattende. Medlemsrekruttering er viktig, og hun anbefalte at 
AHA satset aktivt på dette området.

Bente Arnesen fra Fet sa at hennes interessefelt var lokalhistorie, kulturminner 
og slektshistorie. Hun mente det er store hull i kunnskapene blant folk flest. Hun 
sa at det er store hvite flekker på historiekartet. For å forstå samfunnet i dag, er det 
nødvendig å kjenne mer til historien. Formidling av kunnskaper er alfa omega for 
historielaget

Historien må dokumenteres, og i den forbindelse er bevaring, hus og dokumenter 
viktig. Slike ting må både forvaltes og formidles på riktig måte.

Siste innleder var Solveig Halvorsen fra Arbark. Hun kom inn på dette med et 
arbeidermuseum i Oslo. Hun mente at det må etableres som et formidlingsmuseum 
og et samarbeidsmuseum. Museet må bruke datateknologi med digitale tilbud. Mye 
må være tilgjengelig på nett. Hun sa at en kunne starte dette arbeider i 2013. Videre 
må en ha et sted for utstillinger – formidling. 

Halvorsen fortale om et forprosjekt ved Røros Museum. Dette skal bli et digitalt 
arbeidermuseum. Det skal være tilgjengelig for alle og ha flere lenker. Hun nevnte 
også Rjukan industriarbeidermuseum og konkluderte med at et arbeidermuseum er 
digitalt.

Det ble noen spørsmål og synspunkter fra deltakerne underveis. Det ble noe snau 
tid for den store dialogen og debatten.

Sissel Marit Bue fra styret takket for innlegg og synspunkter og konkluderte med 
at styret framover iallfall skal arbeide med en handlingsplan som blant annet skal 
inneholde formidling og internett/hjemmeside.

Historielagets leder Aasmund Berg avsluttet jubileumsseminaret som var formid-
lende og innholdsrikt.
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K A P I T T E L  1 0

Holdt jernbaneforbundet 
samlet da NSB ble delt

Ove Dalsheim satt i 12 år som forbundsleder i Norsk  
Jernbaneforbund. Og hadde nok å gjøre. 

 ■ Knut Hongrø, (tekst) 

Det er noe eget med jernbanefolk, gamle eller nye – det er det samme. Men når du 
har avtalt en treffetid, kommer de alltid på avtalt tidspunkt, i alle fall innenfor noen 
sekunder.

Og vår avtalte tid med den tidligere lederen i Norsk Jernbaneforbund, heretter 
NJF, gjør ikke skam på regelen.

12 år som forbundstopp 
Ove Dalsheim ledet NJF i tre landsmøteperioder fra 1992 til 2004. Og det skal sies 
at Ove ikke akkurat var noen førstereisgutt i baneselskap fra den gangen i 1992 han 
ble valgt til leder. Allerede fra 1986 satt han som styremedlem i NSB. Og han var 
dessuten nestleder i det som den gangen var kalt Stasjonspersonalets Landsråd. 

Vi kan ta hele karrieren i kortform, fra han begynte som bud på Lillehammer 
stasjon i 1961.

– Lillehammer var starten, men jeg kom raskt hjem igjen til Trondheim Distrikt. 
Jeg kom tilbake til Trondheim som aspirant allerede i 1962, og flakket rundt om-
kring på ulike stasjoner til 1964. Jeg ble der inntil jeg måtte flytte sørover på grunn 
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av vervet som forbundsleder, forteller han.
NSB så annerledes ut den gang. Lokene, i alle fall skiftelokene, var kullfyrte og 

drevet med damp. Og mens Ove skiftet godsvogner i byen ved Nidelva, ble trek-
krafta byttet både til diesel og strøm. Men når linjene var blitt fullt ut elektriske helt 
til Trondheim, nei det kan han ikke huske i farten.

Først i styret
Og i mellomtiden var Ove Dalsheim som nevnt blitt med i NSB-styret. Den store 
saken den gangen dreide seg om skillet mellom NSB og Linjeverket.

– Det var et vedtak jeg hadde store betenkeligheter med. Først og fremst fordi det 
ikke i det hele tatt var forankret i organisasjonen. Men regjeringa presset på, Norge 
skulle jo den gangen være beste elev i EF-klassen. Og den fikk Stortinget med seg.

Så NSB ble delt mellom banedelen og linjeverket.
– Til å begynne med var dette ikke så ille. Administrasjonen var felles. Og som 

sagt, vedtaket var overhodet ikke markedsført blant dem det berørte.
– Men utover på 1990-tallet kom gæernskapen til å vise seg. Da fikk vi en orga-

nisasjon der alt skulle legges om. NSB ble delt i en godsdivisjon og en annen for 

Ove Dalsheim og tidligere samferdselsminister Kjell Opseth. Foto: Jan-Erik Østlie.
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persontransport. Og vi som til da hadde jobb i NSB, oppholdt oss i samme rom, vi 
ble nå delt, med en områdesjef for persontrafikk og en leder for gods. Det var fra da 
av at problemene i NSB kom for alvor. Det var fra da av at samarbeidsproblemene 
kom for alvor. Områdesjefene for persontrafikk løftet ikke en finger for at noen i 
persondivisjonen skulle gjøre noe for gods, sier Dalsheim.

– Sjøl var jeg i en aldeles umulig situasjon som leder for skiftepersonalet i Trond-
heim. Der var det så galt at ingen tok med seg en søppelsekk fra renholdet, som for 
øvrig hørte inn under persontrafikken. Men aller verst var det altså at det overhodet 
ikke var noe samarbeid mellom oss som tilhørte NSB og Baneverket. Det gikk så 
langt at planen for snøbrøyting ved Trondheim måtte sendes til Oslo og avgjøres 
sentralt. Det var på grunn av penger, fikk vi forklart. Og slik fikk det gå i fire år.

Topper kom og gikk
– Samtidig skjedde det ting på toppen. Nordén gikk av som Generaldirektør og ble 
avløst av Rimberg som ingen av oss hadde hørt om på forhånd. Det var forøvrig 
han som plutselig på et styremøte, uten noe som helst forhåndsvarsel, la fram forslag 
om å si opp 1000 mann i godsdivisjonen. Det var da jeg og noen andre fra NSB ble 
krigere for alvor. Og etter noen få uker trakk Rimberg seg fra NSB-toppen. Siden 
har ledere kommet og gått i en eneste strøm. Da var det også godt å ha en skikkelig 
samferdselsminister, sier Dalsheim.

Opseth var bra  
– Opseth er forøvrig den eneste politikeren som har forstått seg på jernbanen. Ingen 
andre ville ha greid å bygge Gardermobanen som del av den store flyplassplanen. 
Men heller ikke han greide å få Stortinget med på å bevilge mer til infrastruktur.

For meg som forbundsleder ble det i denne perioden viktig å holde forbundet samlet. 
Det var ikke helt enkelt å få alle til å trekke i samme retning. Jeg reiste land og strand 
rundt, og fikk mye kjeft. Sulteforingen og de mange toppsjefene med hver sine fikse pla-
ner er den viktigste årsaken til de problemene som oppstod omkring jernbanen. Jeg følger 
fremdeles litt med. Og jeg ser at det er blitt et helt annet samarbeidsklima. Det gjør seg 
ikke minst gjeldende i forholdet mellom jernbanen og den politiske ledelsen, forteller han.

Bedre nå 
– Krybben er ikke lenger så tom, og hestene mere fornøyde. Den rød-grønne re-
gjeringen satser både på Jernbaneverket og NSB. Arbeidsplassene er også blitt mye 
tryggere. Når lyntogene kommer, blir landsdelene igjen knyttet sammen. Hvorfor i all 
verden skal Kongeriket Norge ellers være det eneste landet som sier nei til utviklin-
gen? Se på det som skjer i Spania og i Tyskland. De som går mot planene har i reali-
teten meldt seg ut av debatten. Men jeg tror også at vi må vekk fra klattbevilgninger 
og over på prosjektfinansiering. La meg også legge til at med NSB-sjefen Einar 
Enger gikk alt mye bedre. Alt han tenkte på ble lagt fram til forhåndsdrøfting i styret. 
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Faglig og politisk
Som så mange faglige ledere har også Ove Dalsheim en lang politisk karriere bak 
seg. Han begynte langt ut på venstresiden i Norges Kommunistiske Ungdoms-
forbund. Det var i alle fall ungkommunisten Ove vi møtte første gang. Stedet var 
AUF-hytta utenfor Trondheim. Og Ove var blant de nokså mange av hans slag som 
svermet rundt de unge sosialdemokratene. Så da vi ble kjent med at han hadde byt-
tet side, ble vi ikke veldig overrasket. Men vi lar ham selv fortelle:

– Men da Kommunistpartiet gikk med i Sosialistisk Valgforbund, meldte jeg 
meg ut. Så gikk jeg et års tid og sparket småstein på Nordre. (Nordregate for dem 
som ikke kjenner geografien i Trondheim så godt.). Da ble jeg oppsøkt av Olav 
Gjærevoll, som ville ha meg med i Arbeiderpartiet. Og jeg meldte meg inn. (Senere 
sosialminister og deretter Norges første miljøvernminister Olav Gjærevoll var på 
den tiden leder av Arbeiderpartiet i Trondheim).

– Etter hvert ble det 16 år i bystyret, fordelt på to ulike Ap-lister. For dette var 
på den tida da Arbeiderpartiet i Trondheim sprakk. Og grunnen var holdningen til 
fortsatt drift av Sporveien med trikk, eller Trikken som folk flest kjente den som.  
Ove Dalsheim satt ikke som menig bystyremedlem særlig lenge. Etter kort tid ble 
han valgt til leder av styret til Trondheim Sporveier. Det vervet hadde han også 

Ove Dalsheim var en travel mann som leder av Jernbaneforbundet. Foto: Nina Hanssen.
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da Trikken ble nedlagt. Da hadde allerede Ove som sporveisleder gått til ordfører 
og rådmann med en bønn om 15 millioner kroner til opprustning av det svært så 
populære transportmiddelet. Svaret var tvert nei. Bussene kunne kjøre på de smale 
veiene byen hadde.

Buss ga Ap-sprekk
– Jeg har aldri vært i helvetet, men å komme dit er neppe mye verre enn det som 
skjedde med oss den gangen. Arbeiderpartiet sprakk og stilte med to lister de neste 
to kommunevalgene. Så er resten historie. 

Dalsheim var snart på plass i det landsdekkende skinnenettet, der han hadde 
jobben sin hele tiden. Men det skal også nevnes at han tok tre år som leder av Ski 
Arbeiderparti etter at han gikk av som leder av Jernbaneforbundet. Også der kom 
den store saken til å dreie seg om jernbane. Men denne gangen kom det bare til å 
dreie seg om forarbeidet til den nye Follobanen, med nytt dobbeltspor mellom Oslo 
og Ski.

Ove Dalsheim her i samtale med sin etterfølger i Jernbaneforbundet Kjell Atle Brunborg. Foto: Jan-
Erik Østlie.
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Leif Thingsrud fikk 
kulturprisen

Leif Thingsrud ble tildelt Arbeiderbevegelsens Historielags  
kulturpris på årsmøtet 29. mars i år. 

 ■ Nils Waag, (tekst) 

Leif Thingsrud er en av veteranene i laget. Han var med på stiftelsesmøtet 25. 
februar 1987. Selv om kulturprisen ble etablert like etter at laget ble stiftet for 25 år 
siden, var det inntil Thingsrud fikk den bare seks personer som hadde fått prisen.

Vedtektene for kulturprisen bestemmer at det er styret som utdeler prisen. For å 
hjelpe seg med å finne kandidat eller kandidater, skal det settes ned en kulturpriskomité 
som skal avgi innstilling til styret i god tid før årsmøtet. Prisen skal deles ut på årsmøtet.

Det ble oppnevnt en komité i høst, og den har bestått av Nils Waag, leder, Signy 
Maarud og Harald Løbak Thoresen. 

Kulturprisen er tidligere delt ut til Tryggve Aakervik, Knut A. Lorentzen, Harald 
Løbak Thoresen, Vidar Amundsen og Per M. Lien. Tidlig på nyåret avga komiteen 
en innstillig, og den gikk enstemmig inn for at Leif Thingsrud skulle få årets pris.

Nils Waag begrunnet deretter årets utdeling. Mottaker av AHAs kulturpris, Leif 
Thingsrud, var med på å lage de første årbøkene. Han la ned et stort arbeid i layout 
og utforming av årboka. I tillegg har 
han bidratt jevnlig med stoff til årboka i 
årene etter. Hele tiden har han vært opp-
tatt med å lete fram og videreformidle 
arbeiderkultur og historie.

Nils Waag gratulerte Leif Thingsrud 
med kulturprisen og overrakte et bilde 
og blomster. Leif Thingsrud takket 
for prisen og uttrykte stor glede over 
utdelingen. I takketalen nevnte han at 
han fortsatt jobber meget aktivt med 
arbeiderkultur og arbeiderhistorie.

Leif Thingsrud mottar prisen av Nils Waag. Foto: 
Jan-Erik Østlie.
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AHAs kulturpris
også i 2012?

Styret i AHA har gjenoppnevnt AHAs kulturpriskomitè. Komiteen er bedt om å 
foreslå kandidater til kulturprisen i år. I fjor ble Leif Thingsrud tildelt prisen. Med 
i komiteen er Signy Mårud, Harald Løbak Thoresen og Nils Waag. En eventuell 
kulturpris skal deles ut på årsmøtet i 2012. Komiteen skal fremme begrunnet forslag til 
kandidat(er), men det er styret som vedtar hvem som skal få prisen. Komiteen ber om 
forslag til kandidater, og den regner med å ha et avsluttende møte i god tid før årsmøtet.

Til nå er det sju personer som har fått AHAs kulturpris. Alle har gjort en fremra-
gende innsats for arbeiderkulturen. Kulturprisen henger høyt, og i statuttene står 

det at kulturprisen tildeles en person 
som en anerkjennelse for en innsats 
av betydning for arbeiderkulturen i 
Akershus. Det heter videre i statuttene 
at det er tre vilkår som må oppfylles. 
Personen som tildeles prisen skal holde 
vår arbeiderkultur og våre kulturtradi-
sjoner levende og i hevd. Det er viktig 
å gjøre arbeiderbevegelsens kultur og 
historie kjent og anerkjent og å bevare 
kulturminner fra arbeidermiljøene.

De sju som har fått prisen til nå er:
Tryggve Aakervik

Knut A. Lorentzen
Ove Nyhus

Harald Løbak Thoresen
Vidar Amundsen

Per M. Lien
Leif Thingsrud

Tidligere kulturprisvinner Harald Løbak Thoresen.  
Foto: Jan-Erik Østlie.
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Skedsmo: Samhold og 
splittelse

Vann, veier og vogner har særlig stor betydning for å forstå Skedsmo 
som lokalsamfunn, skriver historiker Hilde Gunn Slottemo, forfat-
ter av den nylig utgitte boka «Skedsmo. En historie om samhold og 

splittelse.»

 ■ Jan-Erik Østlie, (tekst) 

– Jeg leser ikke Romerikes Blad hver dag lenger, og det blir litt vemodig å forlate 
dette prosjektet nå, sier Hilde Gunn Slottemo, som siden januar 2008 har gravd seg 
ned i stort og smått av historisk verdi siden 1850 og fram til vår egen tid fra den mest 
folkerike kommunen på Nedre Romerike, kommunen som siden 1962 rommer både 
hummer og kanari, Strømmen og Lillestrøm.

Arbeiderklassen og kvinnene
Slottemo, som er fra Verdal og til daglig arbeider på Høgskolen i Nord-Trøndelag, har 
tidligere jobbet mye med arbeiderhistorie og arbeidsliv. Doktoravhandlingen hennes 
heter «Fabrikkarbeider, far og forsørger – menn og mannlighet ved Koksverket i Mo i 
Rana, 1950-1980». Også i Skedsmo-boka har hun funnet plass til den lokale arbeider-
bevegelsen. Det begrunner hun sånn:

– Vanlig mennesker i Skedsmo er jo fra arbeiderklassen. Både sagbruksindustrien 
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og Strømmens Værksted, som jeg 
skriver mye om i boka, var viktige 
arbeidsplasser som hadde enorm betyd-
ning for Skedsmo. I tillegg har det vært 
viktig for meg å løfte fram kvinnfolka 
i kommunen, og deres arbeids- og 
hverdagsliv. Og de politiske kampene 
og stridighetene internt i arbeiderbeve-
gelsen, sier hun.

Tidlig i boka slår hun an tonen. 
«De aller fleste av dem som bodde i 
Lillestrøm, tilhørte arbeiderklassen. 
Næringsmessig var tettstedet domi-
nert av to yrkesgrupper: jernbane- og 
sagbruksarbeidere. I tillegg var det en 
rekke håndverksbedrifter og «mand- og 
konebutikker», som ofte kjennetegnet 
slike små stasjonsbyer. På Strømmen 
hadde tungindustrien dessuten betyd-
ning, mens gårdsdrifta fortsatt var 
viktig på bygda.» 

Arbeidsledighet
Slottemo forteller om kommunearbeider Peder, en av hennes fiktive personer. Det er 
ingen kjære mor i Lillestrøm på begynnelsen av 1920-tallet: 
«Peder tørket svetten som rant nedover panna. Vårdagen i 1921 var varm og grave-
arbeidet tungt. Han sukket mens han lente seg mot spaden for å ta en ørliten pause. 
Jobben var slitsom og betalinga lav; 14 kroner for åtte timers arbeidsdag. Peder følte 
likevel ikke at han kunne klage, han som tross alt hadde arbeid. Selv om kommunen 
enstemmig hadde bevilget penger til gater og kloakk, var det ikke alle voksne menn 
som hadde jobb i disse dagene.»

Nei, det var ikke alle forunt å ha en jobb. Og det var verre enn i våre dager. Slot-
temo skriver: «Hvordan var de lokale arbeidsledighetstallene sammenlignet med et 
nasjonalt nivå? Svaret avhenger av hvordan man regner. Ser vi på hele befolkningen, 
var 4 % registrert som ledige. Ser vi derimot på alle over 15 år, var andelen 5,5 %. Men 
inkluderer vi bare lønnstakere og selvstendige næringsdrivende, blir prosenttallet 9,5. 
Hvis vi bare tar med byene, får vi en ledighet på 12 %. Kvinner ble i liten grad regis-
trert som arbeidsledige. Tallene er altså vanskelige å bruke, for det er uklart hva som 
egentlig måles, og hvorvidt det kan sammenlignes med andre steder og andre tider.» 

Hilde Gunn Slottemo har skrevet et ruvende 
historieverk om Skedsmo kommune der ikke minst 
skrivestilen er nyskapende. Foto: Jan-Erik Østlie.
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Fra demontrasjonstog i Lillestrøm. Foto: Walderhaug/Akershusmuseet. 

Fra demontrasjonstog i Lillestrøm. Foto: Walderhaug/
Akershusmuseet. 

En ung Åse Kleveland i 1960. Foto: Odd 
Barkald/Akershusmuseet. 
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Speilbilde
For en ektefødt romeriking er det imponerende hvordan en nord-trønder har klart å 
ta tonen, komme så nært inn på Skedsmos sjel, som Slottemo har gjort med denne 
boka som ble lansert på Lillestrøms Kultursenter 11. oktober med Ole Jacob Flæten 
(Ap), kommunens ordfører, den tidligere lederen av TeoLOgene (som hører under 
Fagforbundet), til stede.
– Å lese historie er som å se inn i et speil. For du finner alltid deg sjæl. Historiefor-
telling har veldig mye med identitetsskaping å gjøre. Vi som bor i Skedsmo trenger 
å bygge opp en bevissthet om kommunen, sa Flæten.

Slottemo har i sitt arbeid dratt veksler på historielagene i Skedsmo. Under skri-
vingen har hun sittet med kart, og hun har snakket med mange mennesker i tillegg 
til det arkivarbeidet hun har gjennomført. Fire ganger i året har hun reist sørover, 
blitt ei uke av gangen i Lillestrøm og jobbet dag og natt med å samle stoff og inn-
trykk. Hun har kjørt buss rundt i kommunen og vært med på guidede turer. 

Det var Skedsmo kommune som ville ha en utenforstående til å skrive denne 
historien, en person som ikke var knyttet til et bestemt politisk parti eller på andre 
måter var forbundet med bestemte miljøer i kommunen.

– Prosjektet ble utlyst, var stort og virket svært interessant. Jeg søkte og ble glad 
og overrasket over at de ville ha meg blant mange kompetente søkere, sier hun.

Gågata i Lillestrøm, våren 2012. Foto: Øyvind Möller Bakken/Akershusmuseet. 
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Fagbevegelsen
Slottemos kunnskap og interesse for arbeidsklassens og vanlig folks liv og levned er 
et markert trekk i boka. Ikke bare tematiserer hun mellomkrigstidas store arbeids-
konflikter som den på Norrøna-fabrikken i Lillestrøm, også fagbevegelsen får være 
med. Som her: «Det kanskje viktigste problemet sosial- og velferdspolitikken skulle 
bidra til å løse, var klasseproblemet. Partipolitikk var ett virkemiddel, fagforenings-
virksomhet et annet. For mange menn – og etter hvert også kvinner – var det å være 
fagorganisert en selvfølge. I flere av de store bedriftene i Skedsmo – som på Strøm-
mens Værksted – var organisasjonsgraden høy. (…) Å være aktiv tillitsmann krevde 
likevel noe ekstra av den enkelte. Fagforeningsarbeid tok tid og ressurser. Selv om 
foreningen dekket tapt arbeidsfortjeneste for møter og kurs lagt til arbeidstida, ble 
det forventet noe mer; det krevde ‘noe av ens egen pengepung og egen fritid’»

Vårdugnad i 1981. Foto: Aage Spilsberg/Akershusmuseet.
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Brecht
Det kanskje mest spesielle med boka er at forfatteren har skrevet inn fiktive personer, 
personer som hun riktig nok har basert på solid dokumentasjon. I tillegg er hun sjøl til 
stede i fortellingen og henvender seg eksplisitt til leserne omtrent på samme måte som 
karakterene i et teaterstykke av Bertolt Brecht snakker til sitt publikum, den såkalte 
verfremdungseffekten. Dette bryter med tradisjonell «objektiv» historieskriving. 

I innledningen skriver Slottemo: «Kommunehistorias største problem har vært at 
den har ridd mange hester på en gang. Bøkene har skullet tjene flere funksjoner: en 
oppslagsfunksjon, en lesebok- eller fortellerfunksjon og en vitenskapelig, analytisk 
funksjon. Disse tre funksjonene har ikke alltid vært like enkle å balansere mot 
hverandre.»

– Historikere har alltid vært gode fortellere. Min skrivestil har jeg diskutert både 
med bokkomiteen og forlaget. Når jeg har skrevet meg sjøl inn i teksten, har det 
vært et poeng at det ikke skal virke masete for leseren.

Historiekollega Erling Sandmo, også han til stede på lanseringen av boka, sier følgende: 
– Denne boka vil bli stående som et viktig lokalhistorisk verk og er interessant for 

mennesker langt utover de som i dag bor i kommunen.

Aslam Ahsan 2011. Foto: Øyvind Möller Bakken/Akershusmuseet. 
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Forbrukersamfunnets synlige utfordringer. Foto: Øyvind Möller Bakken/Akershusmuseet. 

Leirsund stasjon nå. Foto: Nils Peder Sundstu/
Akershusmuseet.

Leirsund stasjon før. Foto: Nils Peder Sundstu/Akers-
husmuseet.
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Litterærspråklig lek
Slottemo er ikke blind for at det kan komme både ris og ros fra fagmiljøet. Hun har 
allerede lagt fram og diskutert sine tanker om skrivestilen på seminarer.

– Det er neppe noen historikere som mener at det finnes en «objektiv» histo-
rie. Likevel er det ganske mange som skriver tradisjonelt, på en måte som skaper 
inntrykk av objektivitet. Vi historikere må hele tida være åpne og prøvende når det 
gjelder form og formidling. Samtidig er det viktig å være redelig og vise leserne 
kortene vi sitter med. I mitt neste skriveprosjekt vil jeg kanskje eksperimentere med 
andre litterære grep. Med boka om Skedsmo har jeg skrevet en historie som ligner 
en sånn jeg sjøl vil lese, sier hun.

Historikeren er naturlig nok veldig spent på hva leserne av Skedsmo vil mene.

Lillestrøm stasjon 2012. Foto: Øyvind Möller Bakken/Akershusmuseet. 
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– En del av de som ikke jobber med historie eller språkfag tror at historieskriv-
ning er det samme som å formidle en sannhet. Derfor er det viktig at vi historikere 
skaper et realistisk bilde av historieforskningen, en forståelse for at historien sånn 
den framlegges alltid er tolkninger. 

– Stilen din er nærmest skjønnlitterær – har du noen spesielle faglige forutsetninger for 
å skrive sånn?

– Jeg har norsk grunnfag, leser mye skjønnlitteratur, men er selvfølgelig litt redd 
for ikke å være god nok i bruken av skjønnlitterære grep. Samtidig liker jeg leken 
med språket, musikaliteten i det, forteller hun.

Sjarmerende Skedsmo
Ryktet vil ha det til at det er Sverre Pedersen, en arkitekt Slottemo kjente godt fra 
før av, som er Lillestrøms byplanlegger. Hun bestemte seg derfor for at dette var et 
tema hun ville starte arbeidet med. Relativt raskt finner hun ut at det er en mann 
med navn Bjarne Tøien som er den riktige byplanleggeren. Dermed knakk hun en 
myte som har levd siden 1947. Sånne avsløringer syns hun det har vært ekstra spen-
nende å jobbe med. Etableringen av flyplassen på Kjeller, et ganske ubeskrevet felt i 
norsk historieskrivning, er et annet artig tema.

– Skedsmo er en sjarmerende kommune, sier Hilde Gunn Slottemo.

Forfatter og historiker Hilde Gunn Slottemo sammen med Skedsmos ordfører Ole Jacob Flæten (Ap). 
Foto: Jan-Erik Østlie.
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Fornuftsekteskap
Fra 1908 fram til 1962 var Skedsmo med Strømmen én kommune, Lillestrøm en 
annen. Så ble de slått sammen igjen. Mange var spente på hvordan det skulle gå. 
Slottemo skriver: «Sammenslåinga i 1962 kan på mange måter sies å ha vært et 
påtvunget fornuftsekteskap. Det skapte en hensiktsmessig og effektiv politisk-admi-
nistrativ enhet og hadde trolig også økonomiske fordeler: Den nye Skedsmo kom-
mune opplevde befolkningsutvikling og sterk vekst. Men et godt fungerende forhold 
består av noe mer enn en velfungerende økonomi og et effektivt styre. Det er også 
en følelsesmessig enhet og en felles, samlende identitet; en opplevelse av ‘vi’. I den 
nye Skedsmo kommune var ikke det følelsesmessige limet særlig sterkt. Det var ei 
stadig rivalisering mellom to tilnærmet like tettsteder: Strømmen og Lillestrøm.» 

Men for egen del får jeg vel føye til at sjøl om det fortsatt kan gå ei kule varmt 
når fotball-lagene til Strømmen og Lillestrøm møter hverandre, så holder ekteska-
pet. Og sett fra nabokommunen Lørenskog er mulige rykter om borgerkrig sterkt 
overdrevent.

(En noe kortere versjon er trykket i LO-Aktuelt.)
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Adopter en 
Eidsvollsmann

Å adoptere en Eidsvollsmann er et samarbeidsprosjekt mellom 
DIS-Norge og Riksarkivet. 

 ■ Mette Gunnari, (tekst) 

Eidsvollsmennenes etterkommere
Sammen med Riksarkivet har DIS-Norge etablert et nettsted for å samle opplys-
ninger om alle Eidsvollsmenn som satt i Riksforsamlingen 17. mai 1814 på Eidsvoll 
og deres etterkommere. Her skal det bli mulig å finne etterkommere til samtlige 112 
representanter.

Det er stor interesse i samfunnet for Eidsvollsmennene og deres etterslekt, og det 
er grunn til å tro at etterkommerne etter Eidsvollsmennene er mer enn gjennom-
snittlig involvert i styre og stell av landet. Vi håper at vi på denne måten kan få frem 
nye og interessante opplysninger samlet på ett sted. Slektsforskning er i vinden som 
aldri før, og vi ønsker å møte denne interessen både ved å tilrettelegge alle kilder og 
ved være med på å tilby tilgjengeliggjøring av private kilder. 

Slektsforskere
Idéen er at man «adopterer en Eidsvollsmann» og forsker frem hans etterkommere 
helt frem til i dag. For å få dette til er vi på jakt etter slektsforskere som synes det er 
interessant og morsomt å forske frem etterkommerne til disse representantene. Er 
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du interessert i dette, så gå inn på hjemmesiden www.eidsvollsmenn.no og les mer. 
Fyll ut kontaktskjemaet eller send en mail direkte til eidsvollsmenn@disnorge.no.

Slektsforum
Det kan være flere slektsforskere som arbeider med samme representant. Dette blir 
et spennende samarbeid mellom flere forskere, og vi regner med at det vil vokse 
frem et godt og interessant miljø rundt prosjektet.

DIS-Norge har opprettet et eget forum for prosjektet. Her kan alle som har 
«adoptert en Eidsvollsmann» logge på og diskutere med andre forskere, både de som 
forsker på samme representant eller generelt om prosjektet.

Registrering av data
Som publiseringsverktøy av slektstrærne på hjemmesiden har vi valgt TNG (The 
next generation). Slektsforskerne kan imidlertid registrere sin forskning i sitt vanlige 
slektsforskerprogram og sende inn en GEDCOM-fil til prosjektet. Alternativt kan 
dataene registreres direkte i TNG på hjemmesiden. Alle som er med på prosjektet 
får påloggingsinformasjon og kan selv registrere direkte.

Kilder
Samtlige data som 
registreres må kilde-
belegges så langt det 
overhodet er mulig. 
Primærkilder som 
Kirkebøker og Folke-
tellinger må verifiseres 
ved URL (Uniform 
Resource Locator), 
komplett internet-
tadresse. Les mer om 
kilder på prosjektets 
hjemmeside.

Kirkebøker er gode kilder. 
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Ei budeie fra Tjøtta
 ■ Nils Waag, (tekst) 

Anna Kristoffersen kom til Eidsvoll i 1932 og fikk seg jobb som budeie på en gård i 
Eidsvoll. Før hun kom til Eidsvoll, hadde hun kanskje prøvd lykken på flere gårder i 
østlandsområdet, men i Eidsvoll ble hun til hun døde en gang rundt 1950.

Anna var godt likt av folket på gården, og da helsen sviktet og hun ikke kunne ta seg 
av fjøsstellet lenger, var det selvsagt at hun skulle få bli på gården så lenge hun levde. 

Denne historien er fortalt av Unn Vågåsar, hun var datter på gården Arstuern. Hun 
forteller at alle likte Anna, men det var ingen, verken på gården eller i Eidsvoll som 
visste noe om henne. Hun hadde fortalt at hun var fra Tjøtta. Etter hvert kom det 
også fram at hun hadde vært forlovet. Forloveden deltok i sildefisket og omkom på 
sjøen, og at dette hadde fått Anna til å reise fra stedet. Hun pratet aldri om seg selv, 
og etter en tid var det heller ingen som spurte, noe svar ville de neppe få.

Anna bestemte selv sin plass i livet. Hun trivdes sammen med dyra. Og dyra på 
gården hadde et godt forhold til henne. Hun holdt seg i bakgrunnen. Hvis det kom 
besøk og mor til Unn forsøkte å få Anna med inn i stua sammen med de andre 
kaffegjestene, avviste hun det bestemt. Hennes plass var ved kjøkkenbenken. Her var 
det imidlertid ett unntak, julaften, da var alle på gården i bestestua, også Anna.

Anna ble gammel, etter hvert også pleietrengende og mor til Unn stelte Anna og 
sørget for at hun hadde det så bra som det var mulig å få til. 

Da Anna var død, var det mor til Unn som ryddet i de få eiendelene som var etter 
henne. Da ble det funnet et brev fra en mann der det sto: Kjære mor! Frelsesarmeen 
ble bedt om hjelp til å spore opp sønnen, men uten hell. 

En kan bare ane hvilken sorg Anna bar på gjennom livet, og hennes skjebne sier 
noe om hvor tøft livet kunne være på den tida. Ved å bruke litt fantasi kombinert 
med forholdene på Helgelands-kysten i 1920-30 åra kan en tenke seg følgende: 
Anna kom sikkert fra en vanlig familie som slet for å få endene til å møtes. Hun hadde 
møtt en ung gutt fra stedet som var fisker, og det ble forelskelse og der ble forlovelse. 
Anna hadde blitt gravid, og de hadde tatt sikte på å gifte seg snarest mulig. Hva som 
skjedde videre, er det ingen som vet, bare resultatet, han omkom under sildefiske. Der 
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satt Anna igjen, gravid og uten mulighet til å forsørge seg selv i tillegg til en liten unge.
Det er sannsynlig at ungen ble «satt bort», og Anna dro ut i verden for å søke lyk-

ken. Den ferden endte i Eidsvoll.

Her kunne historien ha sluttet, hadde det ikke vært for at far til Unn en ettermiddag 
hadde en spesiell opplevelse i fjøset. I tillegg til å fortelle om opplevelsen skrev han 
den også ned. Vi har fått tillatelse til å gjengi hva som skjedde i fjøset den ettermid-
dagen og det far til Unn har skrevet ned. Dette skjedde kort tid etter at Anna var død.

«Ett underligt møte i romjula»
Femte dags jul, ved almindelig fjøstid trefte jeg en liten skapning jeg aldrig har sett maken til.

Klokken var vel sånn litt over fire eller 16 som dem nå skriver. Jeg hadde gitt høi og 
måka grisepurka og luska opp trappa for å finne no sauhøi da jeg trefte nissen. Skomt var 
det, men ikke verre enn at en kunne skimte vegga omkring seg. Da kvak jeg til, og jeg 
kjente aldeles en slags ising gjennom hele kroppen for der satt nissen. Vi stirret på hveran-
dre begge to en lang stund, men til slutt sa jeg: 

– Å er du for en? Han svarte:
– Ja, Hans, det er første gongen du ser mig, men jeg har sett dig i mange år, men i dag 

vil jeg tale ved dig. 
– Ja, ja, sa jeg, du får bare synge ut. Og så kom dette: 
– Jeg har vært her siden i 1932, kom hit sammen med budeia Anna. Jeg har fulgt henne 

i fra Lurigårn på Tjøtta, da hun reiste til Østlandet blei jeg med. Vi var uadskillige i alle år.
– Jeg er født på Tjøtta i 1849 og begynner nå å bli gammel. Vi var 9 søsken, og alle 

mine søsken var båtnisser. Jeg ble gjort narr av for det jeg var redd sjøen, derfor slo jeg mig 
inn på låven i Lurigårn, der fikk dom en budeie som hette Anna. 

– Henne blei jeg glad i. Hun var enestående snill med dyra og mig, men i en høststorm 
unner sildefisket mistet hun sin forlovede, hun sluttet da i Lurigarn og reiste til Østlandet, 
og jeg blei med. Vi hadde mange fjøs, før vi landet her. Siden Anna døde har jeg for det 
meste grått og sturet. Det gikk lenge før det gikk opp for mig at hun ikke kom til fjøset mer.

– Nå har jeg tengt å spørre dig Hans, vil du hjelpe mig nordover igjen. Jeg har slik lyst 
til å få se igjen mine.

– Ja, sa jeg, men ossen skal du reise?
– Det kan du fint ordne, sa han. – Du behøver bare å stappe høi i en sekk, knyt den godt 

att og send den som fraktgods til Tjøtta. For i den sekken er jeg med. 
– Ja, sa jeg, det skal bli gjort. 
Så gikk jeg fram for å hilse på ham, men nei, borte var han, og der sto jeg alene igjen 

med høigaflen i handa. Jeg gikk rakt inn og fortalte vad jeg hadde opplevd. Kjerringa og 
onga så så rart på mig og så siger den ene:

– Hå mange svartkopper har’n far drøkke i dag mor?
Med hilsen Arstuern».
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Marcus Thrane i 
Lørenskog

Marcus Thrane er en av arbeiderbevegelsens pionerer. Hyggelig er 
det derfor at det er mange ferdselsårer i Norge som er oppkalt etter 

ham. Og at han fins i Akershus også. 

 ■ Jan-Erik Østlie, (tekst og foto) 

Det fins 11 Marcus Thranes gate i Norge. En i Høyanger, i Drammen, i Stavanger, 
på Notodden, i Gjøvik, i Hamar, i Mo i Rana, i Haugesund, i Halden, i Kristiansund 
og i Oslo. Så fins det 6 Marcus Thranes vei, nemlig en i Lørenskog, på Kongsberg, 
i Bergen, i Kirkenes, i Heimdal og i Moss. Videre fins det 2 Marcus Thranes veg, 
en i Lillehammer og en i Vennesla. Og til slutt eksisterer Marcus Thranes Plass i 
Halden.

Trafikkert fylkesvei
Marcus Thranes vei i Lørenskog er en lang vei som starter like ved Lørenskog 
jernbanestasjon – ved rundkjøringa Lørenskogveien/Høybråtenveien – og slutter 
ved Fjellhamar jernbanestasjon (Fjellhamarveien). Interessant nok krysser Marcus 
Thranes vei både Gina Kroghs vei, Nordahl Griegs vei, Kyrre Grepps vei, Oscar 
Nissens vei og Oskar Braatens vei – fem andre kjente navn med tilknytning til 
arbeiderbevegelsens historie.
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Noen av de eldste feltutbyggingene i Lørenskog fant sted i Marcus Thranes vei. I 
årene 1964 til 1966 ble det oppført til sammen 104 leiligheter her: Sameiet Marcus 
Thranes vei 8 ble oppført i 1966 og har i alt 18 leiligheter. Langvann borettslag AL, 
som ligger i nr 10-12, ble oppført i 1965 og har 36 leiligheter. Birkelunden Sameie 
med 20 leiligheter i Marcus Thranes vei 14 kom i 1964, mens boligsameiet Marcus 
Thranes vei 16, med til sammen 30 leiligheter, ble tatt i bruk i 1963.

Marcus Thranes vei i Lørenskog er en fylkesvei og hadde i 2007 en årsdøgn-
trafikk (den gjennomsnittlige trafikkmengden for ett døgn) på nesten 2200 
kjøretøy.

Død i USA, begravet i Oslo
Men hvem var denne Marcus Thrane som fra nord til sør i landet vårt har fått så 
mange gater, veier og veger oppkalt etter seg?  Det korte svaret er lærer og politisk 
reformator, født i Christiania 14. oktober 1817 og død 30. april i 1890 i Eau Claire, 
Wisconsin, USA. Han ble først begravet i Lakeview Cemetery, men flyttet til 
Æreslunden på Vår Frelsers Gravlund i Oslo i 1949. Den litt lengre versjonen følger 
nedenfor.
  
Eg heiter Håvard Hedde
På begynnelsen av 1800-tallet er rikdommen i Europa svært ulikt fordelt. 90 pro-
sent av befolkningen har lite eller ingenting. Gjennomsnittlig levealder er 28 år. Paul 
Thrane, Marcus Thranes farfar, er imidlertid en holden mann. Han blir en trelast-
patrisiat og kjøper så vel Borregaard i Sarpsborg som Tiedemands Tobakksfabrikk. 
Napoleon driver kornblokade, så velgjørenhet er nødvendig om ikke folk skal sulte 
i hjel. 

I 1817, samme år som Paul Thrane blir valgt inn på Stortinget og hans sønn Da-
vid blir fengslet, blir fengselsfuglen far til Marcus Thrane. Tretten år seinere lar noen 
seg inspirere av Junirevolusjonen i Paris. Blant annet Henrik Wergeland.

Byfolk er det lite av i Norge. De fleste er bønder, husmenn, legdemenn og tjenes-
tejenter. Det kommer altfor mange barn. Mange blir tvunget fra gård og grunn og 
ut på landeveien. Men der ute skal de ikke gå og slenge, blir de sett der er de å anse 
som late. En av dem vi finner gatelangs heter Håvard Hedde, han som er så gjev 
ein kar og som det fins ei folkevise om. Og som det heter i første verset, inkludert 
refreng:

«Eg heiter Håvard Hedde og er så ven ein kar; 
no vil eg bort og gifta meg og rydja meg ein gard.
−Eg bur oppunder fjell,  
og jenta hev eg lova, eg svik ho ikkje hell.»
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Redaktør uten avis
I 1836 avbryter Marcus Thrane sin friplass på gymnaset, tar med seg gitaren og drar 
ut i verden. Ett år på loffen, dette er dannelsesreisen.

Smør på maten skaffer han seg ved å spille og synge på gata. For som flere andre i 
familien Thrane var Marcus en musikalsk og kunstnerisk mann. I Frankrike ble han 
arrestert som løsgjenger, men løslates etter hvert og drar hjem til Norge. 

I det store utland fikk han innsikt i den såkalte utopiske sosialismen og den 
engelske chartistbevegelsen.

Artium tar han ikke før i 1840. Året etter gifter han seg med Josephine Buch fra 
Drammen. Enn så lenge er han heller ikke i overvåkingspolitiets søkelys sånn som 
den enda mer radikale Henrik Wergeland er.

Thrane er lærer på Blåfargeverket i Modum. Over natta legges koboltfabrikken 

Marcus Thranes gravstein finner du i Æreslunden på Vår Frelsers Gravlund i Oslo. 

96  Arbeiderbevegelsens historielAg i Akershus



ned, 2000 blir arbeidsløse. Noen flytter til byene, 
andre til jernverkene. Enkelte reiser til Nord-
Norge. Og en del til Amerika.

Nye, sosialistiske ideer fødes. Ideene lover 
forbedringer for de fattige. I 1848 starter Pari-
seropprøret. Det sprer seg til flere byer i Europa, 
også Drammen og Christiania. Thrane trenger 
en jobb, søker redaktørstillingen i Drammens 
Adresse. Her blir han ikke lenge, hans ideer er 
ikke gangbar mynt.

Ute i Europa begynner arbeiderne så smått å 
organisere seg. Thrane følger våkent med.

Proudhon
Thrane reiser rundt i Norge og agiterer for sitt 
radikale politiske syn. Arbeiderforeninger dan-
nes på rekke og rad. I 1851 er det 20-30000 av 
dem. Arbeiderforeningens Blad, landets første 
sosialistiske blad, starter opp i 1848. Åtte år seinere går det inn.

Thranebevegelsen samler mest folk fra bygdene fordi det er der folk bor. Thrane 
sjøl er ingen intellektuell, noen omgang med studentene har han ikke. I 1851 blir 
Thrane fengslet, Først sitter han på Akershus festning, men blir seinere overført 
til Botsfengslet. Bak lås og slå kommer han i kontakt med filosofen og anarkisten 
Pierre-Joseph Proudhons tekster og tanker. Karl Marx leser Thrane aldri.

Proudhon mener at makt korrumperer. Derfor tar Thrane avstand fra proletaria-
tets diktatur. 

Amerika og New York
I 1858 slipper Thrane ut av fengslet. Arbeiderbevegelsen han hadde skapt er nå 
skremt, den er ikke bare gått under jorda, den er gått i jorda – den er gravlagt. Kona 
Josephine er blitt syk av nød og fattigdom. Thranes familie påkoster en fotografut-
dannelse i Tyskland på ham sånn at han så vidt kan livberge seg økonomisk. I 1862 
dør Josephine, og han sitter igjen med fire døtre og en sønn. Året etter emigrerer de 
alle til Amerika.

Gjennom Ellis Island blir de møtt av en svensk prest enda Thrane ikke kan fordra 
prester. De får en bolig i New Yorks slum. I Amerika raser borgerkrigen, og New 
York er et dyrt sted å leve. 

De tre eldste jentene blir satt bort i tjenestearbeid. I Amerika generelt, og i New 
York spesielt, er det pengene som gjelder. New York er full av fremmedhat, rasisme 
og vold. Det er mobben som rår, den som er tilhenger av slavehandel. I sør-statene 
etableres Ku Klux Klan.

Marcus Thrane. 
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Kapitalismens Chicago
I 1865 tar borgerkrigen slutt, samme år som Abraham Lincoln blir skutt. Utvan-
drende sosialister fra Skandinavia danner sine miljøer. Thrane reiser til Chicago og 
starter en ny avis. Etter hvert følger døtrene etter. Chicago er en rik by. Varene kom-
mer seilende på de store sjøene og tøffende med jernbanen. I 1860- og 1870-årene 
tar det moderne Amerika form i Chicago. Skyskraperne rager mot himmelen.

I dette amerikanske klimaet har idealismen og sosialismen dårlige vilkår. Proud-
hon blir gårsdagens nytt. Det nye er kapitalismen. Thrane lever et nøysomt liv.

I 1883 besøker han Norge for første gang siden utvandringen.
Et politisk krav som blir lansert på det amerikanske 1880-tallet er 8 timers 

arbeidsdag. 16 timer er det vanlige, så kravet er relativt urealistisk. Anarkistene i 
Chicago iscenesetter streiker, på Haymarket blir opprøret så intenst at politiet får 
panikk, griper inn og løsner skudd.

Marcus Thrane blir i årene 1887-89 en krokrygget og gammel mann. Han har 
sett nok, han er desillusjonert. I 1890 er hans liv over.

Thranitterbevegelsen
Marcus Thrane er altså opphavet til thranitterbevegelsen, den første massebeve-
gelsen i Norge som ifølge Store Norske Leksikon har trekk av et moderne politisk 
parti: en sentralledelse, en partiavis som bandt medlemmene sammen, et nettverk 
av lokalforeninger (på det meste ca 400 foreninger med 25000-30000 medlem-
mer) og et landsmøte som øverste organ. Medlemsmassen besto av proletariatet i 
landet, først og fremst fattige husmenn. Seinere undersøkelser har vist at grupper 
i mellomsjiktet som jevne gårdbrukere, håndverkere og andre også deltok i denne 
folkebevegelsen som i ettertid gjerne blir kalt tranitterbevegelsen, Sett i et europeisk 
perspektiv er thranitterbevegelsen bemerkelsesverdig. For mens februarrevolusjonen 
i Frankrike og andre steder i Europa skapte bybevegelser, skiller thranitterbevegel-
sen seg ut ved at den største oppslutningen kom på landsbygda.

Men om bevegelsen også hadde medlemmer fra Lørenskog, sier historien ingen-
ting om! 
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BERETNING FOR PERIODEN 17. 
FEBRUAR 2011 – 29. MARS 2012 

Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder:  Aasmund Berg
Nestleder:  Anna Smestad 
Sekretær:  Kari Lund Bråthen
Kasserer:  Lars Kvalvåg
Årbokred.: Nils Waag 
Vara:  Arvid Ruus
Vara:  Kari Østensen
Vara:  Erling Diesen
 
Representanter til Akershus kulturvernråd:
Representant: Aasmund Berg
Representant: Arvid Ruus
Vararepresentant: Erling Diesen
 
Representanter til Øyerendagkomiteen:
Representant: Anna Smestad
Vararepresentant: Kari Østensen
 
Lenseteateret Fetsund Lenser BA:
Representant: Liv Lappegård 
Vararepresentant: Halfdan Karlsen

Årbokkomiteen:
Leder:  Nils Waag   
Medlem:  Nina Hanssen   
Medlem:  Knut Hongrø  
Medlem:  Erling Diesen
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Jubileumskomiteen:
Leder:  Aasmund Berg
Nestleder:  Anna Smestad
Sekretær:  Kari Lund Bråthen
Medlem:  Vidar Amundsen
Medlem:  Berit Lynnebakken

Revisorer:
Olav Langørgen 
Eivind Lappegård 

Turkomiteen:
Leder:  Anna Smestad   
Medlem:  Berit Hvidsten    
Medlem:  Astrid Stenehjem Berg 
Medlem:  Eivind Lappegård

Valgkomité:
Leder:  Berit Lynnebakken
Medlem:  Per M. Lien, gjenvalg
Medlem:  Knut Hongrø
Medlem:  Åsta Knudsen

Kulturpriskomité (valgt på styremøtet 14.11.2011):
Leder:  Nils Waag
Medlem:  Harald Løbak Thoresen
Medlem:   Signy Maarud
    
Styrets arbeid i perioden:
Det er avholdt 7 styremøter i perioden. Møtene har vært holdt i Skedsmo Arbeider-
partis lokaler og i Skedsmo SVs lokaler i Skedsmo Rådhus, og vi er svært takknem-
lige for denne velviljen.

Styret har vært opptatt av ytterligere å bedre kontakten med medlemmene og 
søker å få på plass e-postadresser til alle som har det.

Medlemstall: Ved utgangen av 2011 er det registrert 199 personlige medlemmer ((202 
i 2010), 18 fagforeninger (18 i 2010) og 16 kommunepartier og partilag (16 i 2010).

Jubileumskomiteens arbeid:
Arbeiderbevegelsens historielag ble stiftet 25. februar 1987 på Strømmen kafeteria. 
Styret vedtok å ha et jubileumsarrangement på Akershusmuseet på Strømmen 25. 
februar 2012 og oppnevnte i den forbindelse jubileumskomité (se ovenfor). I tillegg 
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har Nils Waag møtt i jubileumskomiteen som representant for årbokkomiteen. 
Jubileumskomiteen og styret ble enige om å dele jubileumsarrangementet i to, en 
jubileumsfest den 25. februar og et seminar på Fetsund Lenser 12. mai.

Det har vært holdt 5 møter i komiteen. Brev om økonomisk støtte ble sendt til: 
45 partilag, (AP og SV), Akershus AP og Akershus SV, 18 fagforeninger, LOs 
distriktskontor Oslo og Akershus og til Sparebank 1 Oslo/Akershus, Drøbak.  Vi 
har mottatt i alt 84 200 kroner til jubileumsfeiringen. Styret er meget fornøyd over 
responsen og retter en stor takk til alle som har bidratt økonomisk til jubileet.

Arkiv:
Historielaget har ikke selv lokaler, og arkivmaterialet fra de siste årene blir oppbe-
vart hos sekretæren. Arkivmateriale fra tidligere år er levert til Arbeiderbevegelsens 
arkiv og bibliotek i Oslo 

Det hadde vært ønskelig med et lokalt arkiv for en virksomhet av denne typen, 
for midlertidig lagring av materiale. Dette bør kunne la seg realisere da det ikke vil 
kreve store arealer.

Årboka:
Årboka er det sterkest synlige bevis på historielagets virksomheter.

For 2011 var det Nils Waag, Knut Hongrø, Nina Hansen og Erling Diesen som 
sto bak arbeidet.

Det er mye som skal til før ei slik bok skal ligge klar til medlemmene og andre 
interesserte, og vi vet at det vil – ikke bare være hensiktsmessig, men ganske nød-
vendig at vi får flere til å delta i dette arbeidet. Arbeidet er omfattende og skjer på 
frivillig basis, fra innsamling av materiale til å få boka trykket. Nils Waag har ledet 
arbeidet, og årboka for 2011 går inn i rekken av svært vellykkede prosjekter.  25-års-
jubileet er hovedtema for årboka.

Årboka leveres bibliotekene, de videregående skolene får tilgang til den, og vi forsøker 
å holde et lager av alle årgangene selv. Disse er nå lagret hos Arbeiderpartiet i Akershus.

Det er tidligere inngått en kommisjonsavtale med Flisby`n Forlag for salg av 
bøkene, og dermed er de tilgjengelige for andre som søker slik litteratur.

Turer i 2011:
Den planlagte turen 18. - 21. mai til Lisboa, Portugal ble avlyst på grunn av for liten delta-
kelse. 

Styret inviterte medlemmene til en tur til Drøbak onsdag 8. juni. Det var 9 delta-
kere på turen. Vi besøkte Norsk Luftambulanse, hadde en deilig lunsj på Kumlegår-
den og deretter byvandring i Drøbak med Aasmund Berg som guide. 

Ettersom det ikke ble noe av turen til Lisboa, ønsket Turkomiteen å arrangere en 
dagstur til Järnskog i Sverige den 17. september. Denne turen måtte også avlyses på 
grunn av for liten deltakelse.
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Medlemsmøter:
Vi har hatt ett medlemsmøte i perioden.

Medlemsmøtet var i Skedsmo rådhus, hvor vi hadde det tradisjonelle «julemøtet» 
hvor årboka ble presentert. Julemøtet ble innledet med Kjell Engebretsen, som holdt 
sitt fordrag om ”Den usynlige kongen” – Christian Frederik. Foredraget var særdeles 
interessant og inspirerende.

Økonomi:
Lagets økonomi må beskrives som god, men samtidig kreves en så bevisst reduksjon 
i utgiftene som mulig. Det er lite som tyder på betydelig økning på inntektssiden, 
og det er helt avgjørende at vi klarer å gå i ballanse hvert år. Det er en viss oppspart 
kapital som en buffer mot uforutsette kostnader eller svikt i inntekter.

Fylket gir årlig et bidrag til utgivelsen av årboka og økte dette i år fra kr. 10 000 til 
kr.20 000. De 10 000 kroner ekstra er ment å være et bidrag til jubileumsfeiringen.

Det er svært vanskelig å skaffe annonseinntekter i forbindelse med utgivelsen av 
årboka – noe som sikkert har noe med opplaget å gjøre. Årboka for 2011 ble trykket 
i 500 eksemplarer, 100 fler enn tidligere på grunn av 25-årsjubileet.

Styret har oppfordret de av medlemmene som tipper, spiller lotto eller lignende 
om å støtte AHA. Og vi håper at flere etter hvert vil knytte seg til grasrotandelen til 
fordel for AHA.

Avslutning:
Laget ser sin virksomhet i sammenheng med andre historielag i regionen og i landet 
som helhet. Samfunnets raske utvikling gjør at hendelser, kultur og det daglige liv 
forandrer seg betydelig over bare noen tiår.

Ideelt sett burde det vært gjennomført omfattende intervjuer med mennesker 
som kan fortelle om produksjon, foreningsliv, økonomi, utdanning, fritid osv. fra 
mellomkrigstiden og opp til senere tid.

Leker, redskapstyper, matvaner, ord og uttrykk, omgangsformer og hverdagens 
ulike gjøremål for bare 20 – 30 år siden kan fort gå tapt.

Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus forsøker å bidra til at noe av dette 
blir tatt vare på for ettertiden.

Vi takker alle våre medlemmer for støtte og bistand i året som er gått. 

Februar 2012 

Aasmund Berg     Anna Smestad     Kari Lund Bråthen      Lars Kvalvåg      Nils Waag
     Leder                  Nestleder                Sekretær              Kasserer             Årbokredaktør
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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 

29. MARS 2012
Møtet startet kl. 19.00, i kantina i Skedsmo rådhus 
Det var 27 medlemmer til stede.

Åpning
Leder Aasmund Berg ønsket alle vel møtt.

Kulturelt innslag
Turid Lisbeth Nygård startet med å si at hun var glad for at AHA finnes og tar vare 
på historia. Deretter underholdt hun en lydhør forsamling med historier og visesang 
og laget en trivelig stemning for møtet. 

Aasmund Berg takket for et fint program og overrakte ei flaske vin.

Konstituering
Det framkom ingen merknader til innkalling og dagsorden.

Aasmund Berg ble valgt til å lede årsmøtet, og Kari Lund Bråthen ble valgt til sekretær.

Årsberetning
Leder gikk igjennom årsberetningen punkt for punkt. Det ble påpekt at i beretnin-
gen er følgende tre navn skrevet feil: Nina Hansen, Knut Hognrø, Aasta Knudsen. 
Riktig skrivemåte er: Nina Hanssen, Knut Hongrø og Åsta Knudsen.

Under avsnittet om turer ønsket styret å lodde stemningen i AHA. Ettersom flere turer 
er blitt avlyst på grunn av for liten deltakelse, var det ønskelig å få en debatt på årsmøtet 
om turer i regi av AHA. Flere hadde ordet i saken, og følgende uttalelser kom til uttrykk:
• Forslag om at styret kan være turkomité. Dette fikk liten tilslutning fra forsamlingen.
• Ønsker turer med politisk/historisk innhold
• Mangler medlemmer til turkomiteen
• Legge opp til turer der medlemmene får god anledning til å møtes og til å bli 
kjent med hverandre
• Flere turer er avlyst på grunn av for liten deltakelse. Må spørre seg om det er slike 
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turer medlemmene vil ha. Trenger innspill fra medlemmene for å gå videre.
• Vil det være bedre med et annet tidspunkt, f. eks. om høsten? Til nå har det vært 
praksis å legge turen til andre halvdel av mai.

Vedtak: Årsberetningen med ovennevnte merknader ble godkjent.

Regnskap
I anledning kassererens fravær gjennomgikk Aasmund Berg regnskapet for 2011. 
Revisor Olav Langørgen leste opp revisjonsrapporten. Det framkom ingen merkna-
der til regnskapet.

Vedtak: Regnskapet for 2011 enstemmig vedtatt.

Innkomne forslag
Det var ikke kommet forslag fra medlemmene til styret. 
Styret la fram tre forslag til årsmøtet. Disse var sendt ut til medlemmene sammen 
med årsmøteinnkallingen.

Forslag 1
1. Styret gis fullmakt til å sette i verk kostnadskrevende tiltak for å sikre fortsatt 
utgivelse av årboka.
2. Tiltakene kan omfatte ny layout, innkjøp av stoff og tjenester.
3. Styret bør så langt det er mulig ta vare på den dugnadsånd som hittil har preget 
årbokproduksjonen.
4. Tiltakene som settes i verk skal ha som mål fortsatt å utgi en årbok som medlem-
mene kan være stolte av.
5. Formatet på årboka er i dag A5. Det er et ønske å beholde det formatet framover.
Anna Smestad hadde ordet og argumenterte sterkt for å gi styret fullmakt i henhold 
til styrets forslag. Forsamlingen ga applaus til innlegget. Leif Thingsrud framholdt 
at årboka måtte fornyes. Bilder er blitt mye viktigere når det gjelder å formidle 
historie, og formatet er viktig for å få bildene til å fortelle. Årbokredaksjonen bør stå 
fritt til selv å velge det best egnede formatet.  Han mente at vi burde bruke penger 
på å få en profesjonell designer til å lage en god mal. Leif Thingsrud la fram forslag 
om å stryke punkt 5 i styrets forslag. Forslaget fikk tilslutning fra forsamlingen.

Vedtak: Styrets forslag punkt 1-4 enstemmig vedtatt

Forslag 2
1. Kontingenten for medlemmer økes fra kr. 150.- til kr. 200.- pr år.
2. Kontingenten for foreninger og lag økes fra kr. 350.- til kr. 500.- pr. år.
3. Kontingentøkningen settes i verk fra og med 01.01.13.
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Det framkom ingen merknader til styrets forslag

Vedtak: Styrets forslag om øking av kontingenten enstemmig vedtatt.

Forslag 3
Endring av AHAs vedtekter: § 7 Styret med et nytt punkt b 

Styret forslår at § 7 endres til:
§ 7 a Styret: Styret velges av årsmøtet og skal bestå av leder, nestleder, sekretær, 
kasserer og årbokansvarlig som alle velges for to år, samt tre varamedlemmer som 
velges for et år. Samtlige varamedlemmer møter fast i styret. 
§ 7 b Valgkomité velges av årsmøtet og skal bestå av 4 medlemmer.

Det framkom ingen merknader til styrets forslag.

Vedtak: Styrets forslag til vedtektsendring med et nytt punkt § 7 b enstemmig vedtatt.

Etter at årsmøtet var ferdig med behandlingen av innkomne saker og før pausen, 
fikk leder av Øyerendagkomiteen, Nina Hanssen, ordet til orientering om Øyeren-
dagen. Det er et viktig arrangement når det gjelder å formidle arbeiderkultur. Nina 
Hanssen oppfordret historielaget til å være aktiv i arbeidet, særlig med henblikk på å 
få partilag og fagforeninger til å bevilge penger til arrangementet.

I pausen før utdeling av AHAs kulturpris ble det servert rundstykker, kaker, kaffe og te.

Utdeling av AHAs kulturpris 2012
Kulturpriskomiteen har bestått av Nils Waag, leder, Signy Maarud og Harald 
Løbak Thoresen. Nils Waag orienterte om regler for tildeling av AHAs kulturpris. 
Kulturprisen er tidligere delt ut til Tryggve Aakervik, Knut A. Lorentzen, Harald 
Løbak Thoresen, Vidar Amundsen og Per M. Lien. Nils Waag begrunnet deretter 
årets utdeling. Mottaker av AHAs kulturpris, Leif Thingsrud, var med på å lage de 
første årbøkene. Han la ned et stort arbeid i layout og utforming av årboka. I tillegg 
har han har bidratt jevnlig med stoff til årboka i årene etter. Hele tiden har han vært 
opptatt med å lete fram og videreformidle arbeiderkultur og historie.

Nils Waag gratulerte Leif Thingsrud med kulturprisen og overrakte et bilde og blom-
ster. Leif Thingsrud takket for prisen og uttrykte stor glede over utdelingen. I takketalen 
nevnte han at han fortsatt jobber meget aktiv med arbeiderkultur og arbeiderhistorie.

Valg
Valgkomiteens forslag ble utdelt og valgkomiteens leder, Berit Lynnebakken, rede-
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gjorde for arbeidet i komiteen og for valgkomiteens innstilling. Det hadde ikke vært 
lett, og hun takket alle som hadde sagt ja.

AHA - Valgkomiteens innstilling 2012
Valgkomiteen: Berit Lynnebakken, Per M. Lien, Åsta Knudsen, Knut Hongrø 

Styret:
Leder:  Aasmund Berg  ikke på valg
Nestleder:     ny, velges for to år 
Sekretær:  Kjell Engebretsen  ny, velges for to år
Kasserer:  Lars Kvalvåg  ikke på valg
Årbokred.: (Nils Waag  ikke på valg)
Vara:  Arvid Ruus  gjenvalg 1 år
Vara:  Kari Østensen                       ”       1 år 
Vara:  Erling Diesen  gjenvalg 1 år  

Revisorer: 
Olav Langørgen gjenvalg 
Kjersti Jørstad  ny  

Årbokkomiteen:
Medlem:  Nils Waag  ikke på valg 
Medlem:  Nina Hanssen   gjenvalg 2 år   
Medlem:  Knut Hongrø        ”       2 år
Medlem:  Erling Diesen  gjenvalg 2 år
Medlem:  Jan-Erik Østlie  ny, 2 år 
Komiteen konstituerer seg selv. 

Turkomiteen: 
Leder:     ny
Medlem:  Berit Hvidsten  ikke på valg 
Medlem:  Eivind Lappegård  gjenvalg 1 år 
Medlem:     ny

Representanter til Akershus kulturvernråd: 
Representant: Aasmund Berg   gjenvalg
Representant: Arvid Ruus      ”
Vararepresentant: Erling Diesen      ”

Representanter til Øyerendagkomiteen:
Representant: Anna Smestad     gjenvalg
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Vararepresentant: Kari Østensen       ”

Lenseteateret Fetsund AB:
Representant: Liv Lappegård  gjenvalg
Vararepresentant: Halfdan Karlsen     ”

Valgkomité:
Leder:
Medlem:  Kari Lund Bråthen  ny 
Medlem:
Medlem:

Som det framgår av innstillingen, hadde ikke valgkomiteen klart å få noen til å 
stille som nestleder i styret. Det hadde dessuten ikke vært mulig å finne ny leder i 
turkomiteen og heller ikke i valgkomiteen. I tillegg mangler det tilstrekkelig antall 
medlemmer i disse komiteene.

Kjell Engebretsen tok ordet og oppfordret innstendig årsmøtet til å finne en nestleder til 
styret. Etter forslag fra Arvid Ruus, sa Sissel Marit Bue seg villig til å stille som nestleder.

Valgkomiteen har ikke foreslått leder i årbokkomiteen og foreslo at komiteen kon-
stituerer seg selv.

Arvid Ruus foreslo å gi styret fullmakt til å supplere turkomiteen.

Under punktet om valgkomiteen, sa Harald Jørstad seg villig til å stille som leder. 
Terje Strøm var villig til å stille som medlem. 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

• Sissel Marit Bue ble enstemmig valgt til ny nestleder i styret for 2 år.
• Årbokkomiteen konstituerer seg selv. Den valgte leder møter som medlem av styret.
• Styret får fullmakt til å supplere turkomiteen.
• Harald Jørstad ble enstemmig valg som leder av valgkomiteen.
• Terje Strøm ble enstemmig valgt som medlem av valgkomiteen.
• Styret får fullmakt til å supplere valgkomiteen med ett medlem.

Anna Smestad og Kari Lund Bråthen hadde bedt seg fritatt fra vervet som hen-
holdsvis nestleder og sekretær. Aasmund Berg takket begge for innsatsen og over-
rakte to flasker vin til hver.

Kari Lund Bråthen, sekretær
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Årets øyerenpris gikk til Anna Kristine Jahr Røine, direktøren for Fetsund Lenser. Foto: Jan-Erik Østlie. 






