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Året 2014

Året 2014 har vært begivenhetsrikt og
derfor er også årboka blitt innholdsrik.
Vi som er glad i historie, kunne og
ville ikke komme utenom 1814-jubileet.
Historielaget gjorde en reise tilbake i tid
ved å legge årets tur til Eidsvoll og 1814. I
1814 startet nasjonsoppbyggingen av det
moderne Norge med egen grunnlov i en
selvstendig stat. Oppbygginga fortsatte
med opplysningstiden og utviklingen av
landbruket og ikke minst oppbyggingen av
industrien i landet.
Året 2014 har ikke bare vært 1814, det
har også vært 1914, året da vår alles Alf Prøysen ble født. Historielaget har
også markert dette i 2014 ved å få Ane Hoel på vårens medlemsmøte til å
fortelle om Alf Prøysens diktning i prosa og poesi.
AHA sin Kulturpris 2014 gikk til ekteparet Elin Prøysen og Egil
Johanson for deres formidling av Alf Prøysens produksjon.
«Øyerenprisen» 2014 gikk til Steinar Brox.
«Gjertrudprisen» 2014, som deles ut av Akershus Kulturvernråd er
tredelt. Romerriksdelen gikk, etter forslag fra AHA, til Lenseteateret –
Fetsund Lenser, Follodelen gikk til Bjørn Myrvold og Vestregiondelen
gikk til Jan Martin Larsen. AHA gratulerer.
AHA har i 2014 startet et samarbeid med historielagene i Vestregionen
og Folloregionen. Målsetningen er å gjøre «arbeideren» i vid forstand mer
synlig lokalt blant annet på de museale institusjoner. Det blir nå spennende
framover hva vi sammen får til.
Formidling av historie er viktig. AHA sitt arbeid er kort sagt å være med
på å bevare og formidle arbeidsfolks og arbeiderbevegelsens historie i
Akershus. Vi skal gi ettertida tidsbilder de som kommer etter oss skal
bygge utviklinga på. Har du historier som du ønsker å formidle, ta
kontakt med AHA og årbokkomiteen.
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«Historien er grunnlaget for utviklingen av framtida» er AHA sin visjon.
Årboka er et viktig produkt for å få formidlet historien. Jeg benytter derfor
anledningen til å takke årbokredaktør Jan-Erik Østlie og hans skribenter
og medarbeidere for den frivillige innsatsen de har gjort for at du nå kan
lese «Årbok 2014».
Lykke til med lesingen.
Nittedal 10. november 2014
Sissel Marit Bue
Leder
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Forord

Vi ønsker ikke å stjele Alf Prøysen fra Rudshøgda og Ringsaker. Den
store dikteren, som ble født for 100 år siden og som har blitt grundig
feiret i år, var hedmarking i det aller meste han gjorde. Vi vil bare
henge oss på alle gratulasjonene, stille oss i køen av alle de som hyller
husmannsgutten Alf Olafsen for alt det han har gitt oss.
Og da kan vi ikke unnlate å påpeke to ting som angår oss med et
varmt hjerte for arbeiderbevegelsens historie i Akershus. Til tross for
oppveksten i nabofylket Hedmark – Alf Prøysen bodde størsteparten av
sitt liv i Akershus. Først et par år på Øvre Romerike – Kløfta og Sørum,
så fem år i Asker. Og deretter – og resten av sitt liv i Nittedal hvor hans
eneste datter Elin fortsatt bor.
Skjønt, Alf Prøysen kan aldri reduseres til en lokal kunstner, hans
rekkevidde så vel kunstnerisk som sosialpolitisk når langt utover Hedmark
og Akershus – ja, den når helt fram til Japan hvor hans berømte litterære
figur teskjekjerringa er svært populær. Alf Prøysen var en verdensborger.
Men var ikke Prøysen egentlig en fjøsrøkter, en griskokk – en
bondeknøl? Innvender du kanskje. Og at han ikke har noe med
arbeiderbevegelsen å gjøre?
Vel, noen industrimann var Alf Prøysen aldri. Men han kjente
forskjellen på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker – han hadde et
bankende hjerte for de svakeste blant oss, han visste hvilken side av
kroppen hjerte er på – venstre side.
Det gjorde også Reiulf Steen som døde 5. juni i år, over 80 år gammel.
Han var en av det moderne Arbeiderpartiets modigste politikere. Steen
er heller ikke født i vårt fylke, men bodde her – på Nesodden – store
deler av sitt liv. Og som Prøysen glemte han aldri hvor han kom fra eller
hvem det er viktig å solidarisere seg med når det blåser på toppene og
kapitalismen herjer som verst. Han satt aldri og ventet på at vinden i fra
høyre snart ville snu, men forsøkte å gjøre noe med vindretningen. Helt
til siste slutt.
Med denne årboka, som også omhandler mye, mye mer, har vi ønsket å
hedre dem begge!
Jan-Erik Østlie
Årbokredaktør
6
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Alf Prøysen i Asker
Prøysens vei fra Ringsaker via Øvre Romerike, Asker og til
Nittedal var både en dannelses- og klassereise. Men det var i Asker
Prøysen var griskokk, og det var her han skrev novellesamlingen
«Dørstokken heme».
■ Jan-Erik Østlie

I 1939, da Prøysen var 25 år gammel flyttet han fra Rudshøgda i
Ringsaker kommune. Dialekta glemte han aldri, ei heller hvor han kom
fra – men ellers så han seg ikke mye tilbake. Først en tur innom Kløfta
hvor han var et år, før turen videre gikk til Hoel gård i Sørum. Som
sveiser. Fortsatt bundet til fjøset, men nærmere Oslo enn noensinne.

Fortellinger

En dag han hadde vært på besøk i Oslo fikk han solgt ni revyviser han
hadde skrevet. Honoraret var 25 kroner for hver vise. Prøysen dro rett
hjem til Sørum, sa opp jobben og flyttet til Asker – enda nærmere
hovedstaden. Nå fikk han jobb på Vøien gård i Asker, som griskokk. Her
får han også en liten hybel, og her fortsetter han å skrive og blir med i
revyer på Statens Småbrukslærerskole som lå like i nærheten av der han
bodde. Og han ble kjent med Nils Johan Rud, søsteren Borghild Rud
(som bodde i Nittedal), tegneren Olav Mosebekk og musikeren Arnljot
Høyland.
Han finner også en bokhandler på Høvik i nabokommunen Bærum
som vil utgi skriveriene hans. Sjøl bruker han betegnelsen fortellinger –
noveller syns han er for jålete. Boka heter «Dørstokken heme» og er hans
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Alf Prøysen sammen med Bjarne Amdahl, 28. januar 1963.
Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

debutbok. Den ble anmeldt i seks aviser og fikk stort sett positiv omtale.
Også av forfatteren Aksel Sandemose som skrev for Friheten, Norges
Kommunistiske Partis avis. Friheten var ei stor avis den gangen.
Men innerst inne var Prøysen fortsatt griskokk. Og som det heter i visa
«Griskokk-trøsta», siste verset:
Og nå skal visa slutte og æilt er væl og bra,
Og æile folk er like og griskokken er gla,
For vi skal villig glømme du er en grishusknøl
Men det på en betingels’: du ska kåmmå hau det sjøl!
Så kæin du lære visa
Og synge den for grisa,
Og spør dom kain du svara: «Jeg fæinn a på ei fjøl!»

8
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Borghild Rud og Alf Prøysen.
Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
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Alf Prøysen, juni 1968. Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

Opprørsromanen som aldri kom

Det er på en fest mens han ennå bodde i Asker han treffer sjukepleier
Else Storhaug fra Rena, hans framtidige kone. Høsten 1945 sier han opp
jobben ved Vøien gård og leier seg en hybel ved Asker jernbanestasjon.
Nå har han ingen faste inntekter, intet sikkerhetsnett – nå er han
kunstner. Han blir med i studentrevyen Ad Undas, han er både
tekstforfatter og sanger. Her treffer Prøysen også Anne-Cath Vestly som
han skulle samarbeide så nært med i seinere år.
Det var for øvrig også mens han bodde i Asker at Prøysen ifølge
10
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«Søndagsposten» i NRK. Fra venstre: Alf Prøysen, Otto Nielsen, Erik Bye og André
Bjerke. Ved flygelet Johan Øien. Janurar 1958.
Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

biografen Ove Røsbak fikk ideen om å skrive en sosial opprørsroman, en
tekst i slekt med de store svenske arbeiderdikterne som Eyvind Johnson
og Ivar Lo-Johansson. Sånn gikk det imidlertid ikke – den romanen
skrev Alf Prøysen aldri.
Han begynte etter hvert å bli kjent i Asker, folk ville ha ham til å skrive
konfirmasjons- og bryllupssanger. Snill som han var, stilte han opp. Og på
hybelen sin sitter han og skriver på likt og ulikt. Røsbak skriver følgende:
«Han sitter og skriver der oppe. Innafor vinduet i andreetasje i veslestua. Om
nettene er det dikt, noveller og revyviser i hodet på ham. Om dagen er det det
samme, og når han steller de ti krøttera, de fem ungdyra, de fire purkene og
rånen. Sjøl syns han ofte det står stille disse tunge åra, men det er fruktbare år,
han skaper ting i alle retninger, han rydder vegen for den særegne stilen sin.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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I andre etasje her ved Vøien gård bodde Alf Prøysen i om lag fire år. Foto Jan-Erik Østlie

Minneplakat foran huset hvor Alf Prøysen bodde. Foto Jan-Erik Østlie
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Han får mot, han får styrke, han famler seg fram til språket sitt. Han trenger
inn i det bygdenorske, han avslører smålighet, gjengmentalitet. Noen av de
mørkeste tinga sine skriver han i disse åra.»

Lærlingevisa

Prøysen framførte mange av sine egne viser sjøl ved de populære
revykveldene på Sem. En av dem var lærlingevisa som går sånn:
Je er en liten lærling som gikk på gamle Sem
Nå har je vørte utlærd, nå ska je rese hem.
Men fysst så vil jeg spørja om de vil høre på
Ei vise om de minste ta alle statens små.
Je kom hit som en fåme og skjønte ingenting.
Og gjorde arbe unda når je vart satt i sving.
Nå har je lært meg fremmedord je itte kunne da,
Det er no som heter tempo, det ska du aller ha.
Han far er stiv og ryggstøl og driv en liten gard.
Der går han bøygd og luker og onna den er hard.
Nå ska’n få rette ryggen og lære av sin gutt:
Det er bare domt å luke når graset er for stutt.
Je har ei lita jente og når vi tok farvel
Så prøvde vi å klemme, men vi fekk det itte tel.
Men nå ska hu få kursus i klemming, smask og smell
For je har lært ved brua hårende hæljekvell.
Melodien til visa er skrevet av Arnljot Høyland, og ble bedre kjent som
«Julekveldsvisa».

Rud og Prøysen

Mange år seinere, nærmere bestemt i 1951, ble Prøysen av Nils Johan
Rud bedt om å skrive ei vise som skulle romme juleevangeliet. Dermed
ble ideen til den udødelige «Julekveldsvisa» skapt. Snart hadde Prøysen en
tekst klar. Melodien hadde altså Prøysens gode venn Høyland lagd flere
år i forveien.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Nils Johan Rud, redaktøren av «Arbeidermagasinet» (senere
«Magasinet for alle») og Alf Prøysen samarbeider en stund veldig nært.
Stig Solheim har intervjuet Ove Røsbak og skriver følgende i Budstikka
21. desember 2013:
«- Rud og Prøysen hadde stor respekt for hverandre, men ble aldri nære
venner. Privat møttes de sjelden. Selv om begge bodde i Asker foregikk
kommunikasjonen per brev. Det kom av klasseskillet. Rud hadde en borgerlig
bakgrunn, Prøysen tilhørte så definitivt arbeiderklassen. Men tiden i Asker
var en forløsningsperiode i Prøysens liv. Han kom i kontakt med «lærde folk»,
som han sa, og han ble akseptert. Det ga en veldig selvtillit. Uten dette miljøet
hadde nok ikke Prøysen utviklet seg så raskt som han gjorde, sier Røsbak.»
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Alf Prøysen i Nittedal

Alf Prøysens barndom og ungdom i Hedmark er godt kjent.
Men det er ikke like godt kjent at han bodde hele sitt voksne,
produktive forfatterliv i Akershus, og det meste av tida i Nittedal.
■ Elin Prøysen

Kløfta, Sørum og Asker

Denne lille artikkelen begynner 14. april 1939. Da sa Alf opp gårdsarbeiderjobben sin i Ringsaker, og 14. oktober samme år begynte han i ny
jobb på Lodding gård på Kløfta i Ullensaker. Datoene er ikke tilfeldige.
14. april og 14. oktober var såkalte «flyttedager» (eller «fløttardager»)
da arbeidsfolk kunne si opp jobben sin og søke seg noe nytt. Alf ønsket
å skrive, og han søkte seg inn mot Oslo og revylivet der. Nå var han
kommet et skritt nærmere. Han hadde fremdeles gårdsjobb, men han
hadde for første gang fått eget rom, så han kunne sitte og skrive om natta.
I 1940 begynte han i ny jobb. Denne gangen på Gjester i Sørum,
men her ble han bare et års tid. Her kan han muligens ha lært den
reinlendermelodien han siden brukte til visa «Julepresangen» («Og det er
vesle Jensmann») av arbeidskollega Karl Granerud.
Alf hadde fått antatt en del revyviser hos Hansy Petra på Dovrehallen
i Oslo, og hun hadde bestilt flere. Nå håpet han å bli «husdikter» på
Dovrehallen, men da den brant, ble det ikke noe av planene. Isteden ble
det jobb på Wøien gård i Asker. I denne tida skrev han de novellene som
ble utgitt i debutboka Dørstokken heme i 1945.
Tida i Asker betydde også mye for utviklingen hans som viseforfatter.
I nærheten av Wøien gård lå Statens småbrukslærerskole. Her satte
studentene opp revyer, og Alf ble snart en naturlig del av miljøet her. Han
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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«Vårt første hjem» står det i fotoalbumet. Hit flyttet Else og Alf i 1948. Foto: Privat

skrev tekster, opptrådte og tegnet kulisser. Her møtte han også Arnljot
Høyland, som skrev den melodien Alf seinere brukte til «Julekveldsvise».

Nittedal

1948 ble det store gjennombruddsåret. Sjøl karakteriserte han det som
«det året je var geni». Da kom platesuksessene med «Blåbærturen»,
«Lillebrors vise», «Husmannspolka» og «Hæin Lars æ på Hamar med
slakt». Og visesamlingen Drengestu’viser kom samme år og solgte i
135 000 eksemplarer i løpet av to år.
Nå giftet han seg med Else Storhaug, som han hadde truffet på en
hjemmefrontfest i Asker. De flyttet inn i en leilighet hos Borghild Rud
og Wilhelm Prestø og bodde der i en fire års tid. Da var familien økt til
fire. Jeg ble født i 1949, og broren min, Ketil, i 1951. Borghild var en god
samarbeidspartner som illustrerte både Arbeiderbladets «lørdagsstubber»
og de fleste av bøkene hans.
Neste flytting gikk rett over veien til en tomannsbolig som vi delte med
skifabrikant Ivar Halvorsen og familien hans. Og i 1964 flyttet vi inn i
nybygd enebolig i Stasjonsveien, hvor Else fremdeles bor.
16
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Nittedal-referanser i viser og prosa

Det er ikke så lett å finne konkrete referanser til Nittedal i visene, men
noen finnes. Alf brukte mye av opplevelsene fra barndommen når han
skrev, og i tillegg brukte han jo hedmarksdialekt på det meste. Dermed
kan man lett tenke at nesten alt kan stedfestes til Hedmark og Ringsaker.
Men Nittedal forekommer også, mer eller mindre gjemt i tekstene.
I «Måne-vise» fra 1959 finner vi både Varingskollen og Kjerringa med
staven i første vers:
Det var en gong en måne
som var så god å ha,
hæin lo med tjukke kjækar
og var så bli og gla.
Hæin kom frå Varingskollen
og lyste så det skein,
for Kjærringa med staven
hadde pusse’n blank og rein.
Og i «Postbokregle» (også kalt «Vepse-visa») fra samme år ramser han
opp en haug med stedsnavn. Til slutt står det at vepsen skal jages fra det
ene stedet til det andre:
men itte kom til Nittedal
for der er det vepser nok og der bor je sjøl!
I andre tilfeller brukte han navn på vennene til broren min og meg
i visene. Det gjorde han i visa «Juleregle» (eller «Hva skal vi gjøre i
juledagene?») som begynner slik:
Hva skal vi gjøre første dag jul,
hva skal vi gjøre den dagen?
Elin, lille Elin, kunne du si oss det?
Elin:
Se på gaver som nissen ville
vi skulle ha for vi var så snille.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Alle:
Ja, det skal vi gjøre når det blir første dag jul.
Så fortsetter visa med annen dag jul, og spørsmål til lille Hilde
(Halvorsen), datteren til Ivar og min beste venninne. Og hun svarer:
Gå til mormor og være fine
og spise nøtter som filipine.
Svaret er nok ikke tilfeldig valgt, men også en liten hilsen til Hildes
mormor, som vi kalte «Morsan», både små og store.
Direkte bruk av levende modeller er ikke lett å finne. Alf var veldig
forsiktig med det. Han ønsket ikke at folk skulle kjenne seg igjen og
kanskje føle seg utnyttet. Men en hyggelig form for utnyttelse gjorde han
i «Dørbjellevise» (1954):
Fru Bollerud, pass på, pass på,
dingelingelingeling – – –
Gamle Marte kommer nå,
dingelingelingeling.
Og hu skal ha kaffe og biteti
å–å–å–
og lungemos til katta si,
å–å–å–
Denne visa er en av de få der vi vet det er brukt levende modell. Fru
Bollerud var Alma Myhrer som drev butikk rett ved Nittedal stasjon.
Hun var en koselig ekspeditrise i en gammeldags butikk. Samme året
som visa sto på trykk hadde Alle Kvinners Blad en konkurranse om
«idealekspeditrisen», og Alf foreslo Alma Myhrer til denne tittelen med
et velskrevet innlegg om henne.

Lørdagsstubber

I «lørdagsstubbene» i Arbeiderbladet er det lettere å finne tekster med
motiv fra bygda, så her er det bare å lete! I spalten skrev han ofte om
aktuelle hendelser, og om ting vi ungene gjorde og sa. Han hadde denne
18
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Familiebilde fra 1958. Alf, Elin, Ketil og Else. Foto: Alf Biem

faste spalten i avisen fra 1951 til han døde i 1970, og det ble til sammen
753 fortellinger, og visetekster i tillegg.
Her skrev han mange stubber med bakgrunn fra opplevelser i Nittedal.
Han samlet gjerne på gode replikker og hendelser og brukte dem i
bearbeidet form som lørdagsstubb. Broren min og jeg kjenner igjen mye
fra vår egen barndom og ungdom. Vi vet hvor vi har vært modeller, hva
som er sant, og hva som er diktet til. For selvfølgelig skrev han det om for
å få til den lille snerten i sluttpoenget på stubben. Andre ganger skriver
han mer direkte om ting han har opplevd, som i denne stubben fra 29.
april 1961, som får avslutte denne lille artikkelen:

Lørdagsstubben

«Det kunne like gjerne hete onsdagsstubben, for det er om onsda’n den ska
skrives og leveres tel a Borghild, så hu får tegne godt og støtte opp om en dåli
tekst. Og det kæin a Borghild.
Du skjønne det... ONSDA’N, det er sjølve DAGEN i Nittedal’n. For det
fysste ska vi tippe. Og da er det mange som bruke system. Det gjør je og. Je tippe
etter alfabetet je. A. B. C. D. og så bortover og je har vønni og! Jeg væint tjuge
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Foran huset står Per Prestø, Borghild Rud, Alf, Else og Elin i vogna. Foto: Privat
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kroner en gang det var ni kamper og femten kroner en gang det var ti kamper.
Og systemet er bra det. Je forklarte kjoskdama det, og trur du itte hu hadde brukt
systemet mitt og vønni på tolv rette! Ja, det var nå itte så mye, hu hadde tippe i
hop med et egglag hell ei husmorforening så det vart itte så mye når det skulle gå
på deling. Og kjoskdama var ei slik drivandes kjærring så det var væl unt.
Men den gongen tippe itte je.
Med det såmmå vi tala om kjosken er det en ting tel om onsda’n som forsinke
lørdagsstubben og det er ukebla’r.
Tegneseriebla’r går det fort å gå igjønnom, og det lyt jeg gjøra før je kjæm
hematt, for da ska onga ha dom. Læs du tegneserier? Å, nei, je kæin tenkje
meg det. Det er så lettvint. Ja, sei å du vil om at vi skal fordype oss i kunsten
og vandre i kunstnerens fotspor. Je har gått bort meg en gong før je, og det
gjør je itte mer. Det var på fjelli når je var gjetergutt. Der var det susende
skoger og djupe vassfar, je syntes det var stas tel å begynne med, je sang «No
ser eg atter slike fjell og dalar» og spikke meg krokstav ta krongelbjørk. Men
så vart det bære fjell og dalar og da vart je redd je. Je ville telbars att tel folk.
Æilmindelige folk. Og så ropte je:
«Hoi,» ropte je.
«Hoi,»svara det langt neri lia.
Og da hørte je det var budeia på Snurlisætra.
Og je flaug dit, enda jeg visste at hu itte var kunstnerisk på noen måte. Men
der fekk je tørka klæa mine ved peisen og je fekk mysublæinne og kokost og
rømme. Og hu viste meg vægen hematt.
Og så sætte hu seg og les: «Spøgelset på Korea eller den smukke malkepige.»
Men nå tuter det borti vægen. Og det er fiskebilen. Den kjæm om onsda’n
den og skjønne du, her i Nittedal’n. Bære om onsda’n. Og da lyt je ut og kjøpe
fisk. God fisk og fort gjort, klokka er ti på fem!
Og da tæk je med meg lørdagsstubben tel a Borghild så hu kæin tegne.»
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Poet og proletar

Han var så mye, mye mer enn et skjevt smil, firegrepstrubadur på
rosemalt gitar, gatemusikanten Romeo Clive, barnetimeonkel med
sparegris og steinrøysa nedi bakken. 23. juli ville Alf Prøysen fylt
100 år.
■ Jan-Erik Østlie (tekst og foto)

Det gikk en kjempe igjennom landet
og hæin var ydmyk og hæin var stor.
Hæin trådte varsomt på væg og vidde
og hæin for itte med store ord
og itte veit je, men jamen trur je –
at hæin var redd for å setta spor
Sånn går første verset av Erik Byes minnesang til vennen Alf Prøysen,
skrevet 23. november 1970, samme dag som Alf Prøysen døde. Ordene
oppsummerer at en epoke var over. Alf Prøysen skulle ikke lenger få en
dag i mårå, med blanke ark og tegnestifter tel – hele landets visedikter var
og ble borte.

Fargerik verden

Inge Eidsvåg, forfatter og mangeårig rektor ved Nansenskolen, sier det sånn:
– Når Alf Prøysen var på radioen, fikk jeg et annet syn på verden. Den
ble full av farger.
Eidsvåg minner om at det året Prøysen døde, var det fortsatt sånn at
seksuell omgang mellom menn var straffbart. Det var et Norge som var
mye mindre åpent enn det er i dag. Nå rommer landet vårt innvandrere
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

23

24

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

fra 216 stater, hvorav halvparten kommer fra et annet europeisk land.
Hvordan ville Prøysen forholdt seg til dette?
– Alle mennesker er like mye verdt, mente Prøysen. Mer enn noen
annen løfter han opp de små, de svake, de fattige, de utstøtte. Vi er alle
med i livets maskerade, skrev Prøysen, sier Eidsvåg.

Griskokk og annerledes

Men hvem var Alf Prøysen – hvor kom han fra?
Han het egentlig Olafsen til etternavn, men tok navnet Prøysen etter
husmannsplassen på Rudshøgda i Ringsaker hvor faren Olaf og moren
Julie slo seg ned. I erindringsboka «Det var da det og itte nå» skriver
Alf «I Prøysen var det som i andre husmæinnshem. Det var ei stor stugu; der
sto det to senger etter veggom og ved døra sto det en slagbenk. Så hadde vi
en langkrakk og et skattøll og to trestoler tel. Og så en pillestæill, da. Og en
etasjeomn med et ringhøl.»
Det var så lite og trangt for en familie på seks at en skulle kanskje tro
at unga trakk utendørs. Men nei da. Prøysen skriver: «Jeg likte meg så godt
inne. Je fraus bære ved tanken på å gå ut. Men bror min var ute både tidlig
og seint og hain likte det. Je likte bæst å sitta inne og tegne je.» Jo, han var
annerledes, han Alf.
Fra det sterkt klassedelte hedmarkssamfunnet på Ringsaker i forrige
århundre der husmannsvesenet dikterte livsvilkårene, flyttet den
skoleflinke Alf Prøysen først til Kløfta og Sørum på Øvre Romerike,
deretter til Asker og endte til slutt opp i Nittedal på Nedre Romerike
i 1948 – «det året je var sjenni», som han sjølironisk har skrevet. Da
hadde han vært griskokk i mange år. Det laveste trinnet på den sosiale
gårdbrukerstægan.

Bak humoren synger alvoret

I Nittedal bygde han hus og lagde barn. Først kom datteren Elin i 1949,
to år seinere kom Ketil. Utover på 1950-tallet, og særlig 1960-tallet, økte
populariteten hans. Men rik ble han aldri.
– Til å begynne med hadde vi ikke innlagt vann, vi hadde utedo og ikke
telefon, forteller Elin Prøysen til LO-Aktuelt. Hun husker fortsatt hvor
godt lag faren hadde med barn.
– Pappa sa alltid at unger kan du ikke lure, de applauderer ikke av ren
høflighet. Og blir det for kjedelig, så gidder dem ikke høre på.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Prøysenstua på Rudshøgda sånn den ser ut i dag.

Denne senga delte han med moren sin.
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Præstvægen.

Prøysens venner.

Det ble sjelden kjedelig å høre på Alf Prøysen.
Datteren forteller at faren likte å jobbe i rom der det var folk, for
eksempel i radioresepsjonen i NRK. Eget kontor hadde han verken
der eller hjemme. Omlag 500 viser skrev han, mange av dem framført
i NRKs «Søndagsposten». Og 753 stubber, en slags petiter, trykket
Arbeiderbladet mellom 1951 og 1970. Til illustrasjoner av Borghild Rud,
en av hans nærmeste kunstnervenner. I tillegg skrev han romanen «Trost i
taklampa», den nevnte erindringsboka og novellesamlingen «Dørstokken
heme». Engelsk lærte han seg aldri, han snakket østlandsdialekt – men
hans litterære språk var hedmarksdialekten han hele tida var tro mot.
– Hedmarksdialekten var det språket pappa tjente penger på.
Varemerket hans var humoren, men rett bak den lå et dypt alvor, sier Elin.
– Men noen protestvisesanger er han vel kanskje ikke?
– Pappa sa til Arbeidermagasinet, hvor han sjøl leverte mye stoff, at
selvfølgelig er det mye å protestere mot, men en skal ikke leite etter noe å
protestere mot.

Arbeiderlitteratur

– Er Prøysen en arbeiderforfatter? Snakker vi om en litteratur om arbeidere,
av arbeidere og for arbeidere?
Det er Bjørn Ivar Fyksen, stipendiat i nordisk litteraturvitenskap ved
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Det nye Prøysenhuset under bygging.

Høgskolen i Hedmark og litteraturkritiker i Klassekampen som stiller
spørsmålet. Fyksen har redigert boka «Alminnelige arbesfolk. Om
Alf Prøysens prosaforfatterskap» og svarer ja på spørsmålet. Eller mer
presist: Prøysen er arbeiderforfatter også. For ifølge Fyksen er ingenting
arbeiderlitteratur i seg sjøl. Prøysen må leses som en arbeiderforfatter
om han skal kunne forstås som akkurat det. Og denne lesningen er
det ifølge Fyksen godt belegg for. Klasseskillene mellom husmenn og
herskap er riktig nok ikke alltid like godt uttalt i Prøysens prosa, men
han var hele tiden opptatt av sitt oppvekstmiljøs indre liv. Det er lite
klasseoppgjør å finne, armoden virker kjent og trygg – noe de forsonte
seg med.
– Konfliktlinjene hos Prøysen går like gjerne husmennene mellom som
mellom klassene. Det handler mye om husmennenes indre liv. Romanen
«Trost i taklampa» tematiserer klasseskiller og fortjener merkelappen
arbeiderlitteratur. Den handler jo om arbeidsfolk i et klassedelt samfunn
og ungdommens flukt fra landsbygda. I Sverige blir denne romanen
entydig forstått som arbeiderlitteratur. I Sverige ses Prøysen på som
satiriker, i Norge som pratmaker, sier Fyksen.
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Minnestein foran Prøysenstua på Rudshøgda.

Gerhardsen-epoken

– Prøysen sjøl gjorde vel en gedigen klassereise?
– Ja, men det gjorde han sammen med mange andre i sin tid. Steinrik
ble han jo aldri. Og mindreverdighetskomplekser slet han med hele livet
– det at han ikke var fin nok, sier Fyksen som ikke vil plassere Prøysen
som noen typisk opprører.
Ole Karlsen, professor i nordisk litteraturvitenskap og leder av
forskningsprogrammet om Alf Prøysen ved Høgskolen i Hedmark
mener at Prøysen skriver annerledes enn sine forgjengere blant de norske
arbeiderlitteratene, som for eksempel Nini Roll Anker og Torborg
Nedreaas. Prøysen skriver en annen type arbeiderlitteratur – ikke den
patospregede som Rudolf Nilsen og Arne Paasche Aasen var typiske
representanter for. Karlsen mener at klangen etter ML-litteraturen på
1970-tallet heller ikke gjør merkelappen «arbeiderlitteratur» så veldig
godt egnet.
– Prøysen skriver i ei tid da vi var lykkelige – epoken da Gerhardsen
styrte landet, da vi var på vei mot den nordiske modellen. Det ligger i
Prøysens tekster en nostalgi over en svunnen tid der husmannsvesenet
blir borte. Kanskje er det i denne nostalgien Prøysen er politisk?
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29

Sier Karlsen. Som imidlertid undrer seg på hvorfor ikke Prøysen er
representert i LOs sangbok.
Forfatter Stein Erik Lunde er i boka «Dra krakken bortåt glaset» også
inne på at Prøysens framgang og karriere er nøye vevd sammen med
Arbeiderpartiregimet i perioden 1945-65. Lunde skriver: «Som forfatter og
artist var Prøysen en særdeles viktig fortolker av denne perioden i norsk historie;
han satte ord på det alminnelige mennesker opplevde av strev og framgang,
gleder og sorger. Også når han skrev og sang om tida før krigen, de harde 30-åra,
var han en fortolker av samtida, i og med at han satte ting i historisk perspektiv.
Han hjalp folk å se den velstandsøkningen som hadde funnet sted siden den gang,
og som de var en del av.»

Dro hjemmefra

Industriarbeiderne mangler i Prøysens litterære univers. Kanskje skyldes
det at han ikke hadde noe erfaring med industrien?
– Flukten fra landsbygda har industrireisningen som bakgrunn og
kulisse. Denne utviklingen ble opplevd av bøndene på landsbygda som
katastrofal. Prøysen visste at ble du igjen i bygda du kom fra, opprettholdt
du det rigide og klassedelte bondesamfunnet, sier Fyksen.
Prøysen valgte å flytte til byen.
– Finner vi en bitterhet hos Prøysen?
– Hans kone Else sa for en ti-tolv år siden at Alf Prøysen ikke hadde
noen positive følelser for Rudshøgda og Ringsaker. Men om det ligger
noe bitterhet eller opprør her, er vanskelig å si. Fysisk stakk han fra
hjembygda, men aldri litterært. Prøysen foraktet nok ikke storbonden
som sådan, men systemet. Kanskje det er sånn at Prøysen overlater til
leseren å ta oppgjøret, sier Bjørn Ivar Fyksen.

Teskjekjerringa

Eller ligger det en større grad av opprør i Prøysens barnelitteratur enn i
voksenlitteraturen? Det mener i hvert fall Helene Heger Voldner som har
skrevet en masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i
Oslo. Hun har spesielt tematisert Prøysen som politisk dikter med blikket
rettet mot barnelitteraturen.
– Teskjekjerringa er opprørsk. Hun lar seg ikke tråkke på. Som liten tar
hun kampen opp. Prøysen ville vise at barn hadde en verdi i seg sjøl og at
urettferdighet ikke var noe mer akseptabelt blant unger enn i de voksnes
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Bronsebyste av Prøysen i det gamle Prøysenhuset.
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Elin Prøysen holder foredrag ved Nansenskolen på Lillehammer.
32

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

Prøysenbiograf Ove Røsbak.

verden. Mange av Prøysens karakterer er avvikere. Og han forsvarer alltid
de som er annerledes, sier Voldner.
– Hvorfor er Prøysen mer opprørsk i barnelitteraturen?
– Fordi det er større åpning for det. Her kunne han leke mer med
fantasi og virkelighet, det litterære spillerommet er større og virkemidlene
er flere. Kanskje brukte Prøysen barnelitteraturen til å få sagt ting han
ikke fikk sagt gjennom voksenlitteraturen.

Bifil

Forfatteren Ove Røsbak fikk Prøysenprisen i 1980, bare 21 år gammel.
Tolv år seinere ga han ut biografien «Præstvægen og sjustjerna», en
biografi han fikk mye ros for. I høst kom biografien i ny og utvidet utgave.
Det er særlig Prøysens seksuelle legning som bifil Røsbak nå har flettet
inn i kapitler der dette er relevant. Det fins tydelig spor i den første
biografien også, men det var først gjennom en hektisk debatt i Dagbladet
i 2004 dette ble et tema for offentligheten. Særlig etter at den profilerte
homoaktivisten Kim Friele fortalte Dagbladets lesere at hun og Prøysen
snakket om dette allerede i 1967.
– Hadde det kommet ut da, ville det blitt komplett skandale. Men
Prøysen ville at det skulle bli gjort kjent etter sin død, sier Røsbak.
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Skjevt blikk på de hugguskakke

Røsbak, som også kommer fra Ringsaker (Furnes), forteller at han skrev
et sørgedikt da Prøysen døde. Røsbak var 11 år gammel, kjente stemmen
til Prøysen gjennom radioen, men møtte ham aldri.
– Prøysen var sterkt knyttet til hjemstedet og familien sin, men var en
følsom person som var såret over bygda si, sier Røsbak som understreker
at det var særlig etter lesningen av romanen «Trost i taklampa» han
så noe mer enn koseprøysen – det var da Røsbak oppdaget det skarpe
blikket.
– Prøysen hadde få nære venner, men var trofast mot sine skillingsviser
og ville aldri selge seg til de hugguskakke, de intellektuelle, sier Røsbak.
– Var han en arbeiderdikter?
– Ja, i dypeste forstand. Han var en utpreget storyteller, sviktet aldri
sine røtter og gikk alltid det undertrykte individets ærend. Han var
i psykologisk forstand sjøl undertrykket, blant annet på grunn av sin
seksuelle legning. Følte han seg usikker, trakk han seg unna.

Borte, men lever lell

Prøysens sterkeste litterære sider mener Røsbak er det kortfattede
uttrykket. At han ikke er sitert på fortauene langs Storgata i
litteraturfestivalbyen Lillehammer, sånn mange andre norske forfattere er,
syns Røsbak er en skandale.
– Han var språklig musikalsk og tok språket på kårdespissen. Han var
født ironisk. Satiren og den gode ironien, den kraftfulle – det var hans
varemerke.
– Hvor sto han partipolitisk?
– Han hadde et politisk oppdrag for Arbeiderpartiet en gang, men ble
skuffet. Han var ikke noe glad i politiske partier, han var mer å regne som
en anarkist.
– Ble han påvirket av suksessen?
– Ja, det er klart, men han tok aldri av – han hadde for mye klokskap til
det. Livet hans var tragisk, ikke minst fordi han måtte skjule sin seksuelle
legning. Han dør med gallekreft, bare 56 år gammel – han dør som en
ulykkelig mann, sier Ove Røsbak.
Trøsten får de som trenger det hente i siste verset av Erik Byes
minnedikt:
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Hæin gjorde slitern mer rak i ryggen,
hæin tente lys over gråbeinskveld.
Hæin sang for æille, men helst for unga,
og dom veit best at’n Alf var tel
og itte veit je,
men jamen trur je –
om hæin er borte så lever’n lell.
Denne artikkelen har tidligere stått på trykk i LO-Aktuelt
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Arbeiderbevegelsens
kamp for stemmeretten
For 200 år siden fikk Norge sin grunnlov, men ikke reelt
demokrati. Da allmenn stemmerett for menn ble innført i Norge i
1898, var arbeiderbevegelsen den viktigste pådriveren.
■ Stig H. Christensen (tekst)

– Når kravet om spesielle kvalifikasjoner var brutt for menn i 1898,
var veien fram til 1913 og allmenn stemmerett for kvinner mye lettere,
forteller historiker Finn Olstad.
Er det da grunnlag for å hevde at det var arbeiderbevegelsen som
kjempet gjennom den allmenne stemmeretten? «Ja, langt på vei», er svaret
fra et knippe historikere og samfunnsforskere.

Thrane-bevegelsen

Da Marcus Thrane stiftet sin bevegelse i desember 1848, sto kravene om
reformer og spesielt kampen for allmenn stemmerett for menn øverst på
agendaen. Kravet var radikalt, men ikke nytt. Spørsmålet var aktualisert
i kjølvannet av den tredje franske revolusjon i februar 1848, hvorpå
Frankrike innførte stemmerett for alle menn. Danmark fulgte opp året
etter. Også Tyskland, Storbritannia og USA innførte allmenn stemmerett
for menn flere tiår før Norge.
Thrane mente det var et stort gap mellom Grunnlovens proklamerte frihet
og en manglende demokratisk praksis i Norge på 1800-tallet. Når Thrane og
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus arrangerte medlemstur til
Eidsvollsbygningen 6. juni i år. Her er de nede i kjelleren. Foto: Jan-Erik Østlie

hans arbeiderforeninger ble slått så hardt ned på av det norske rettsapparatet,
var det på grunn av bevegelsens kamp for demokrati, ifølge historiker Mona
Ringvej. Revolusjonære vinder ute i Europa bidro til borgerskapets redsel for
arbeiderforeninger av Thranes type. De måtte stoppes for enhver pris. Thrane
og flere med ham ble da også dømt i Høyesterett, men som Ringvej sier i sin
helt ferske bok, Marcus Thrane. Forbrytelse og straff, ble ingen forbrytelser
nevnt i dommen. Paragrafer nevnes, som «angreb paa Staten», men dommen
peker ikke på noen kriminelle handlinger.
Arbeider-Foreningerne ble karakterisert som forbryterske, men
ifølge Ringvej kan deres virksomhet vel så gjerne ha vært et underkjent
kapittel i historien om det norske demokratiets utvikling. Det gjaldt
vanlige folks ønsker om å slutte seg til det politiske fellesskapet som den
norske staten etter 1814 skulle representere. Med til historien hører at
Thrane-bevegelsen i løpet av tre år fikk minst 30 000 medlemmer og
400 foreninger. Det var et oppsiktsvekkende stort antall på den tiden, og
omtrent like mange som stemte ved stortingsvalget i 1850.
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Eidsvollsalen hvor Grunnloven ble til for 200 år siden. Foto: Jan-Erik Østlie
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Inngangen til Eidsvollsbygningen. Foto: Jan-Erik Østlie

Hvordan samfunnet skulle håndtere en slik mengde søknader om
aktiv deltakelse i samfunnet kom altså fem år etter: Hele bevegelsen ble
knust, og det tok nærmere 50 år før menn fikk allmenn stemmerett og
ytterligere 15 år før kvinnene ble inkludert. Ringvej påpeker at den 72
sider lange dommen fra Høyesterett er blitt brukt som en av de viktigste
kildene til Arbeider-Foreningernes historie. «Men det står ingenting der
om at foreningene opprettet sparekasser, sykekasser, drev lese-, skrive- og
regnekurs, allmuebibliotek, sangforeninger og foredragsvirksomhet. Mye
av arbeidet var opplysningsarbeid som skulle gjøre medlemmene rustet til
å bruke stemmeretten...», skriver hun i boka.
Thrane var en sosialist for sin tid, men neppe revolusjonær i den
forstand at han ville omstyrte samfunnet med vold. Han var mere
inspirert av de engelske chartistene, som henvendte seg til parlamentet
med underskriftskampanjer for politiske reformer.

Stemmerettens vugge

Det skulle gå flere tiår før arbeidsfolk igjen lot høre fra seg på organisert
vis. I 1872 ble Oslo Typografiske Forening etablert, og etter hvert kom
mange flere. Ingen av forslagene på Stortinget om stemmerettsutvidelse
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før 1886 gikk inn for allmenn stemmerett for menn. Denne retten skulle
stadig gjelde for de utvalgte, selv om utvalget etter hvert ble bredere.
Johan Sverdrups (V) holdning var at stemmeretten skulle utvides «så
langt forholdene tillot det».
På denne tiden var det en inntektsgrense for å kunne stemme, som
gjorde at de fleste arbeidere falt utenfor. Kjernegrupper for Venstre, som
sakførere, lærere og funksjonærer, kom imidlertid med. I 1890 hadde
rundt 13 prosent av arbeiderne rett til å stemme.
I 1870- og 80-årene ble arbeidersamfunnene sentrale plasser for
politisk kamp, særlig da mellom Venstre-folk og folk som var knyttet til
den voksende arbeiderbevegelsen. Aksel Zachariassen, som har skrevet
historien, framholder Arbeidersamfunnet som «stemmerettens vugge».
Kravet om allmenn stemmerett ble en fast post på landsarbeidermøtene,
som ble arrangert fra 1880 og samlet utsendinger fra de forskjellige
arbeidersamfunnene. Skomaker Anders Larsen Skaarers uttalelse på
det første møtet i Kristiania i 1880 kunne stå som motto: «Full rett som
menneske, full stemmerett!». På et møte i 1891 framholdt innlederen,
arbeider Edvard Olsen, at kravene og kampen nå samlet seg om en enkelt
sak, nemlig allmenn stemmerett. Det gikk ikke lenger an at arbeideren
ble betraktet som utlending i sitt eget fedreland.

Kjempet fram fra utsiden

Høsten 1884 ble det dannet en ny organisasjon som skulle representere
de «virkelige» arbeiderne, Det norske Arbeiderforbund. Den umiddelbare
foranledningen var en streik ved Akers mek. Verksted, og den nye
organisasjonen satte i gang med økonomisk streikestøtte. Men det var
stemmerettskampen som sto i forgrunnen og som var forbundets hensikt,
hevder historiker Finn Olstad. Uten stemmerett hadde man ingen innflytelse.
Derfor måtte man slutte seg sammen og danne et arbeiderforbund.
Politikk var i utgangspunktet strengt forbudt i arbeidersamfunnene,
ifølge historiker Einar A. Terjesen ved Arbeiderbevegelsens arkiv, men
han legger til: «I 1880-årene ble mange av dem politisert og erobret av
Venstre, som i 1890-årene igjen mistet kontrollen til sosialdemokratene»
(Arbeiderbevegelsens arkivs årbok for 1991). Arbeidernes direkte
innflytelse økte, og arbeidersamfunnene ble viktige foredrags- og
diskusjonsfora. Delaktighet i «de borgerlige rettigheter», først og
fremst stemmeretten, sto sentralt og dette skulle skje ved å øve press
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Historien i kortform.

Sentrale slagord i 1814.
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på Venstre. Agitasjonen for allmenn stemmerett kom til å følge den
sosialdemokratiske bevegelsen i gjennombruddstiden fra midten av
1880-årene og fram til stemmeretten var innført for menn og senere
for kvinner. Selv om de var få, var sosialistene og deres innflytelse noe
Venstre måtte ta hensyn til, ifølge Finn Olstad.
– Det er helt klart at det var arbeiderbevegelsen som kjempet fram
stemmeretten. Arbeiderpartiet var i 1887 mer et stemmerettsparti
enn et sosialistisk parti, mener Terjesen, som legger til at Det norske
Arbeiderparti rett og slett ble dannet som et stemmerettsparti.
– Man måtte ha stemmerett for å få makt, sier han.
Arbeiderpartiet hadde ingen på Stortinget, dermed måtte de kjempe
fram stemmeretten fra utsiden.

Press fra kvinnebevegelsen

Venstre vedtok «almindelig stemmerett» i 1891, og Terjesen skriver:
«Stemmerettskravet var nødvendig for å vinne arbeidervelgerne, men
måtte balanseres mot bonde- og borgerinteressene». Dette er filosof Hans
Ebbing i Bergen helt enig i. Han påpeker at Venstre-bevegelsen var tidig
ute, med Johan Castberg og «Arbeidervennene», som igjen var inspirert
av det som foregikk i Tyskland.
– Bismarck var en kynisk maktpolitiker, men så styrken i
arbeiderbevegelsens kamp, og etablerte dermed et visst samarbeid mellom
fagbevegelse, arbeidskjøpere og stat.
Ebbing mener det er helt åpenbart at arbeiderbevegelsen med sitt
klassekamp-perspektiv la press på Venstre for å få fortgang i sakene,
og at det sånn sett er grunnlag for å hevde at en framvoksende
arbeiderbevegelse presset fram allmenn stemmerett.
Førstelektor i filosofi, Arne Overrein, sier at Arbeiderpartiet hadde
stemmerett på programmet fra første stund. De andre partiene så
at arbeiderbevegelsen begynte å organisere seg og forsto hvilket
maktpotensiale som lå i det.
– Uten disse sosiale bevegelsene i samfunnet ville det tatt lengre tid å
innføre stemmeretten, påpeker han.
Men presset kom også fra kvinnebevegelsen, påpeker Hans Ebbing.
– De borgerlige kvinnene ville ha likestilling med sine menn, sier han.
Einar A. Terjesen sier at Venstre la ned stemmerettskampen etter
1898, mens den borgerlige kvinnebevegelsen kjempet videre fram mot
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Det berømte bilde fra Eidsvollsalen. Foto: Jan-Erik Østlie

1913, samtidig som arbeiderbevegelsens kvinner tok opp tråden da deres
bevegelse ble etablert rundt århundreskiftet.

Arbeiderpartiet mot Venstre

På 1890-tallet var det skarp konkurranse om arbeidervelgerne mellom
Arbeiderpartiet og Venstre. I 1893 startet Venstre en kampanje for
å verve medlemmer fra fagbevegelsen. Resultatet ble mellom 25
og 30 kollektivt tilsluttede fagforeninger, omtrent like mange som
Arbeiderpartiet. Ifølge Terjesen var det største politiske stridstemaet
mellom liberalere og sosialdemokrater strategien og taktikken for å
få gjennomført allmenn stemmerett. Mens allmenn stemmerett for
både kvinner og menn var et fundamentalt krav for sosialdemokratene,
prioriterte liberale foreninger stemmerett for menn. Sosialdemokratene i
Kristiania sto fra 1886 i spissen for demonstrasjonstog for stemmeretten
på 17. mai. Venstre var med, men arrangerte fra 1892 sine egne tog.
Viljen til å få igjennom allmenn stemmerett økte, og i 1893 ble tanken
om streik som et pressmiddel drøftet på Arbeiderpartiets landsmøte. I en
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henvendelse til Stortinget på vegne av arbeidertoget 17. mai 1894 ble det
truet med at norske arbeidere kunne sette i verk generalstreik over hele
landet. Dette var ikke realistisk det året, men ble tatt fram igjen i 1897, da
stemmerettsaken nærmet seg sitt klimaks. Om dette sier Terjesen:
— Spørsmålet om generalstreik kom aldri lenger enn til
diskusjonsstadiet. Til det var arbeiderbevegelsen alt for svak.
Og det er riktig, Ap fikk aldri nok stemmer til å få inn noen representant
på Stortinget før i 1903, da de kom inn med tre mann fra Nord-Norge. I
1897 støttet Arbeiderpartiet, blant annet i Kristiania, liberale kandidater ut
fra utsikten til å få vedtatt en utvidelse av stemmeretten. Ved flere valg fikk
Ap færre stemmer enn det hadde medlemmer.

Kilder:

Finn Olstad: Det farlige demokratiet
Mona Ringvej: Marcus Thrane. Forbrytelse og straff
Einar A. Terjesen: «Arbeiderhistorie 91», i Arbeiderbevegelsens årbok
1991.
Viktige årstall
1814:	Norge fikk egen grunnlov, med utøvende, lovgivende og
dømmende makt. Vi ble en selvstendig stat, med visse
forbehold.
1837: 	Formannskapslovene kom, altså lover om kommunalt
sjølstyre.
1848-51: 	Thrane-bevegelsen med sine 30 000 medlemmer, 400
foreninger og krav om allmenn stemmerett.
1869:
Innføring av årlige storting.
1884:
Gjennombrudd for å innføre parlamentarismen i Norge.
1884: 	Den første valgreform ble vedtatt. Kriteriet om å være i
besittelse av eiendom ble beholdt, men det ble også gitt
stemmerett til personer over et visst inntektsnivå.
1884:
Venstre ble formelt dannet i januar og Høyre i august.
1887:
Arbeiderpartiet ble etablert i Arendal.
1896:
Allmenn stemmerett for menn ved kommunevalg.
1898:
Allmenn stemmerett for menn.
1913:
Allmenn stemmerett for kvinner.
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Et ruvende byggverk. Foto: Jan-Erik Østlie

Norge i 1814: Selvstendig, ikke demokratisk

Norge ble en nasjonalstat i 1814, men landet fikk ikke demokrati over
natta. Tvert imot ville eliten holde demokratiet nede.
Det forteller historiker Mona Ringvej. Stemmeretten i 1814 var
for eliten: embetsmenn, borgerskapet i byene og en del bønder. Noen
arbeidere hadde stemmerett i kraft av å være huseiere. Stemmeretten var
for de på toppen i sin stand. Man måtte sverge til grunnloven for å få
stemme, og mange hadde lang reise for i praksis å kunne få stemt.
Ved valgene mellom 1859 og 1882 ble andelen stemmerettskvalifiserte
regnet ut til rundt 7,5 prosent av befolkningen, noe som tilsvarer omtrent
30 prosent av alle menn over 25 år, som var stemmerettsalderen den gang.
Grunnloven av 1814 ga Norge en valgt nasjonalforsamling og
lovfestede rettigheter. «Men ble det dermed et demokrati, slik vi kan
lese på Stortingets nettsted: ’Da Norge fikk sin grunnlov i 1814, gikk vi
fra enevelde til demokrati’? Å hevde dette er historisk uinformert, naivt
og dermed også farlig. Hvordan kan vi anerkjenne manglene ved vårt
demokrati i dag og forhåpentligvis reparere det, om vi ikke engang er klar
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over det demokratiske underskuddet under eliteregimet på 1800-tallet?».
Det spør historiker Finn Olstad i sin relativt ferske bok «Det farlige
demokratiet.»
Olstad mener likevel det er grunn til å feire 1814, da Norge ble
en selvstendig stat, med «visse reservasjoner». Utenrikspolitisk var vi
under Sverige, med svenske embetsmenn og vi hadde felles konge
(«svenskekongen»).
I 1905 ble Norge en selvstendig nasjon, men ingenting varer evig. På
et historiekurs på Sørmarka nylig, i regi av AOF, trakk historikeren selv
fram EØS-avtalen som et uttrykk for at mye bestemmes fra Brussel, og at
selvstendigheten er truet.
I en samtale med LO-Aktuelt sier også Arne Overrein, førstelektor
i filosofi ved Universitetet i Tromsø, at det vi har å feire ved årets
200-årsjubileum er Norge som selvstendig stat med en for den tid radikal
forfatning. Han understreker at vi var i personalunion med Sverige fra
1814 til 1905, men mener den svensk-norske unionens makt over Norge
var atskillig mindre enn dagens EU, som gjennom EØS-avtalen «griper
massivt inn i indre norske forhold».
Ifølge Europautredningen fra 2012 har Norge bundet seg til å overta
politikk og regler fra EU over et svært bredt felt, uten å være medlem og
uten stemmerett. Det reiser demokratiske problemer.
Artikkelen er tidligere trykket i LO-Aktuelt.
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Arbeiderpartiet og
Nordby Bruk

Arbeidskonflikten ved Nordby Bruk i 1925-28 var ikke bare en
sak for LO og Bygningsarbeiderforbundet. Også Arbeiderpartiet
ble involvert. Partiet fikk på et tidlig tidspunkt lokalavdeling i
Nordbydalen, og flere av de tillitsvalgte i partiet jobbet på Nordby
Bruk og var aktivt med i arbeidskonflikten ved bruket.
■ Halfdan Karlsen (tekst)

Nordbydalen var den eldste industrialiserte delen av Rælingen, som
lenge var ren bondebygd. Men mot slutten av 1800- og begynnelsen av
1900-tallet vokste det også fram en forstadsbebyggelse nord i bygda – i
Rud-området. De fleste av dem som bodde der jobbet i industrien på
Strømmen eller i Lillestrøm.
Da Rælingen Arbeiderparti ble stiftet i august 1910, var det i den
nordlige del av Rælingen hovedtyngden av medlemmene kom fra. Men
grunnlaget for partiorganisering var selvsagt også til stede i den sørlige
del av Rælingen, og i juni 1913 så Nordbydalen Arbeiderparti dagens lys:

Nordbydalen Arbeiderparti

«Til styre valgtes Rikard Fritsvold, formand, Karl Ullern, kasserer, Fritjof
Thorbjørnsen, Dyvart Løkka og Petrus Neshagen. Med denne forenings
stiftelse er broderkjeden mellem smaakaarsfolket i Fet og Rælingen blit
fuldstændig. Der er nu tre arbeiderforeninger i hovedsognet og to i annekset.
Nordbydalen, de borgerlige partiers sidste skanse, er hermed erobret av vort
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parti», skriver Akershus Social-Demokrat 26. juni 1913.
«Hovedsognet» var Fet og «annekset» Rælingen. På dette tidspunkt var
Fet og Rælingen sammen i én kommune, fram til 1929.
I protokollen for medlemsmøte i Rælingen Arbeiderparti 14. juni 1913
står Nordbydalen Arbeiderparti nevnt:
«Videre besluttedes at tilskrive Nordbydalens arb. parti med spørsmål om
partiet har noget at indvende mod, at der stilles 2 kandidater fra hver av
kredsene Nordby og Holt, og 4 fra Rud kreds, og at opfordre Nordbydalen
arb. parti til at udpege to kandidater i Nordby kreds. Den hele liste blir
siden at forelege Norsk arb. parti til godkjendelse». (Arkivboks Rælingen
Arbeiderparti i Arbeiderbevegelsens Arkiv).
Det er flere navn i styret i Nordbydalen Arbeiderparti i 1913 som
er interessante. For det første Frithjof Thorbjørnsen, som i 1925 ble
den første formannen i Nordby Bruks Arbeiderforening og ledet an i
arbeidskonflikten ved bruket. I 1935 finner vi ham igjen som varaordfører
i Rælingen kommune under ordfører Iver Bræin. (Kilde: Fet og Rælingen
1837-1937, jubileumsskrift av Asbjørn Dørumsgard, kommunearkivet i
Rælingen).
Rikard Fritsvold, formann i Nordbydalen Arbeiderparti i 1913, er
også interessant. Han ble formann ved Nordby Bruk teglverk i 1918 og
fram til sin død i 1953. Nevnes må også Dyvart Løkka, styremedlem i
Nordbydalen Arbeiderparti. Han står oppført i kildene som styremedlem
i Nordby Bruks Arbeiderforening i 1925.
Småbruker Petrus Neshagen, også han styremedlem i Nordbydalen
Arbeiderparti i 1913, jobbet ifølge bygdeboka for Rælingen i hele 45 år
ved Nordby Bruk.

Ytre Rælingen Arbeiderparti

Nordbydalen Arbeiderparti opphørte i 1919-20, men så dukket Ytre
Rælingen Arbeiderparti opp i 1924. Ytre Rælingen er betegnelsen på
Nordby og andre områder sør i Rælingen, sør for Fjerdingbykrysset.
I Rælingen Arbeiderpartis årsberetning 1925 står det: «Efter initiativ
av partiet er stiftet en partiforening i Ytre Rælingen. Denne utførte et meget
godt arbeid foran valget».
Videre står det i protokoll fra møte 22. august 1925 at det
ble avholdt felles styremøte for Rælingen Arbeiderparti og Ytre
Rælingen Arbeiderparti på Fjeld. Agenda for møtet var å sette opp
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Gustav Andersen var med på å stifte Rælingen Arbeiderparti i 1910. I 1925 ble han
kasserer i Nordby Bruks Arbeiderforening og aktivt med i arbeidskonflikten ved
bruket. Samme år ble han nominert til Arbeiderpartiets kommunestyreliste på
kumulert plass. Her fotografert ved partiets 50-årsjubileum i 1960.
Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
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Jubileum i Ytre Rælingen Arbeiderlag. Fra venstre: Svein Morgenlien (formann i
Norsk Skog- og Landarbeiderforbund 1979-87), Kirsten Aksnes, Kåre Svendsen,
Birger Edvardsen, Jahn Kjerngård, Sverre Rosenborg og Per Rosenborg. Birger
Edvardsen står i kildene oppført som kasserer i Nordby Bruks Arbeiderforening i
1928. Bildet sto på trykk i Fellesforbundets blad «Tillitsmannen» nr.4/ 1978.
Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

kommunevalgliste det året. Det var enighet om at det skulle stilles opp 18
navn: 11 fra Rud, 2 fra Holt og 5 fra Nordby.
Bruksarbeider Gustav Andersen fra Ytre Rælingen ble stilt opp på
førsteplass på lista, på kumulert plass. Han var samtidig, samme år,
kasserer i Nordby Bruks Arbeiderforening. Den andre kumulerte på lista
var ordfører Asbjørn Dørumsgard.
Andre Nordbyfolk på lista var småbruker Petrus Neshagen, reparatør
Ole M. Greni og småbruker Arve Barkenes. Greni satt også i styret i
Arbeiderforeningen. Neshagen finner vi igjen i kommunestyret ti år
etterpå, i 1935. Der satt også teglverksarbeider Olaf Berget.
Protokollen fra det felles styremøtet var underskrevet med en rekke
navn, blant annet H. Ottesen. Dette er Hildus Ottesen fra Ytre Rælingen,
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Røykepause ved teglverket på Nordby Bruk. Personene på bildet er Steffen Jahr,
Hjalmar Berg, Olaf Svendsen og Ivar Andersen. Den lille gutten på to år er Tormod
Svendsen. Tormod ble senere som voksen kommunestyrerepresentant for Ap i
Rælingen. Bildet er tatt i 1952. Foto: Akershusmuseet

som arbeidet i en årrekke på Nordby Bruk og som var bestefar til Frank
Willy Ottesen (Frp), kjent lokalpolitiker i dagens Rælingen.
Det hører med til historien at Rælingen Arbeiderparti meldte seg
inn i Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti etter valget i 1925. Men
det ble kortvarig. To år etter var partiet tilbake i folden i Det norske
Arbeiderparti gjennom partisamlingen i 1927.

Kollektivt medlemskap

I 1929 ble Rælingen egen kommune. Det var på dette tidspunkt slutt
på å operere med kretsledd som ble kalt arbeiderpartier. I stedet ble
lokalleddene kalt arbeiderlag, og det ble etter hvert fem slike i Rælingen:
Ytre Rælingen, Fjerdingby, Øvre Rælingen, Løvenstad og Blystadlia. Det
ble også opprettet kvinnelag og arbeiderungdomslag.
Det ble som andre steder opprettet representantskap i Rælingen
Arbeiderparti. I partistyrets protokoll fra 19.mars 1938 opplyses det om
at Nordby Bruks Fagforening på det tidspunkt hadde åtte representanter
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Veiarbeid på Nyveien, antakelig tatt i 1927, ved Vestbyfyllinga litt sør for der veien
går opp til Myrdammen. På bildet finner vi flere av de som jobbet på Nordby Bruk
i 1925: Ole Vestergård, Gustav Andersen, Oskar Opsahl pluss to ikke navngitte
personer. Foto: Rælingen Historielag

Utflukt med ungdommer fra Nordby, Bråtadammen ca. 1920-åra. Flere av gutta
jobbet ved Nordby Bruk. Fra venstre: Borghild Svendsen, Helga Neshagen, Klara
Uller, Marie Gundersen, Hanna Uller, Jenny Hagabråtan, Hans Grini, Hilda Berg,
Magnus Grini, Ingeborg Hagabråtan, Paul Vestbye, Hildus Ottesen, Karl Berg,
Kaspar Nordby. Foran med grammofon: Rolf Grini. Foto: Rælingen Historielag
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i partiets representantskap (av
34). Dette betyr at fagforeningen
ved Nordby Bruk sto kollektivt
tilsluttet Arbeiderpartiet. (Kilde:
Rælingen Arbeiderparti 1910-2010,
jubileumsskrift utgitt i 2010).
Det er dermed rimelig klart at
det var tette forbindelser mellom
Arbeiderpartiet i Rælingen og
arbeiderne ved Nordby Bruk.
Her passer uttrykket den faglige
og politiske arbeiderbevegelse
usedvanlig godt.
Hva dette betydde for
kampen som ble ført under
arbeidskonflikten 1925-28 kan en
jo filosofere litt rundt. Konflikten
Småbruker og teglverksarbeider Petrus
Neshagen var med å stifte Nordbydalen
dreide seg på det konkrete
Arbeiderparti i 1913. Foto: Rælingen
plan om rett til fagorganisering
Historielag
og ordnede forhold med
tariffavtale, om å utvikle
fagforeningsbevissthet så å si. Men hva med den politiske kampen?
«Kommunens fremtidsutsikter er under den nuværende krisetid selvsagt
ikke særlig lyse», skriver K. M. Nordanger om Fet og Rælingen i De
arbeiderstyrte kommunene, DNAs forlag 1931.
«Men småkårsfolket i bygda står samlet om arbeiderstyret, og vil sette alt
inn på å hjelpe kommunene igjennem de vanskelige år og herunder bevare de
fordeler som er vunnet for småkårsfolket under arbeiderstyret».
Dette stemmer nok, i den forstand at både Fet og Rælingen har vært
veldig røde kommuner, der Arbeiderpartiet har hatt solid tilslutning fra
befolkningen i alle år. Det er naturlig å se arbeidskonflikten ved Nordby
Bruk 1925-28 ikke bare som fagforeningskamp, men også som ledd i
oppbyggingen av et sterkt sosialdemokrati, som erfaringer på veien mot et
bedre samfunn – ei lysere framtid.

Nordby Bruk legges ned

Hvordan gikk det så med Nordby Bruk? Sagbruket ble i 1940 skilt ut
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som egen virksomhet og solgt til
Gunnar T. Strøm i Oslo under
navnet Nordby Sag og Høvleri.
Bedriften ble seinere nedlagt,
men det eksisterer fortsatt et
snekkerverksted i de gamle
sagbruksbygningene. I bygningen
til gamle Nordby Hepa fra 1940åra, like ved teglverket, er det også
virksomhet, et lite sprøytestøperi
som driver med plastproduksjon.
Helmer Husebye senior døde
i 1930. Teglverket ble utvidet
og modernisert etter krigen,
men etter hvert ble avsetningen
dårligere i takt med at det kom
nye produkter på markedet som
overtok for den gamle teglsteinen.
Blant annet lecastein, som for
øvrig ga støtet til ny industri
i Rælingen ved Norsk Lecas
store leireuttak og fabrikkanlegg
ved Årnestangen, lenger nord i
kommunen.
Husebye-familien sto fortsatt
etter krigen som eiere av Nordby
Bruk, med Helmer Husebye jr.
som daglig leder av bedriften. I
Teglverksarbeider Dyvart Løkka, her
fotografert på sine eldre dager, var med
direksjonen satt blant annet hans
å stifte Nordbydalen Arbeiderparti i
far Oskar og hans onkel Harald
1913. Foto: Rælingen Historielag
Husebye, som var den samme
Harald Husebye som var aktivt
med på å organisere streikebryteri under arbeidskonflikten 1925-28 og
som figurerte i oppslag i Akershus Arbeiderblad. (Se artikkel annet sted
i årboka). Han ble for øvrig etter hvert også meierieier i Trøndelag og
bestyrer av Ørlandet Meieriskole, fram til sin død i 1960.
Arve Lillehaug kom inn som ny eier i 1960, men allerede i 1965 måtte
56

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

han gi opp. Nordby Bruk ble lagt ned, og teglverket i Nordbydalen ble
historie.
I nyere tid har det blitt bygd ut flere boligfelt i området rundt Nordby.
Det gamle preget av industristed og arbeiderbefolkning har bleknet.
Teglverket er revet og borte. De gamle industriminnene fra stedet ligger
delvis brakk og gjengrodd. Men dette er minner fra en arbeiderkultur
som er vel verd å ta vare på. Rælingen kommune, kjenn din besøkelsestid!

Kilder:

Protokoller fra Rælingen Arbeiderparti 1913-38, Arbeiderbevegelsens
Arkiv.
Rælingen Arbeiderparti 1910-2010, jubileumshefte utgitt av Rælingen Ap
2010.
Asbjørn Dørumsgard: Nordbydalen og Nordby Bruk, artikkel i Rælingen,
trekk av bygdehistorien, Bind 1, Oslo 1955.
Asbjørn Dørumsgard: Fet og Rælingen 1837-1937, jubileumsskrift utgitt i
1937, i kulturetatens arkiv, Rælingen kommune.
K. M. Nordanger: De arbeiderstyrte kommunene, DNAs forlag 1931.
Intervju med eldre folk på Nordby.
Bilder: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek, Akershusmuseet,
Rælingen Historielag.
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Konflikten ved Nordby
Bruk 1925-28
«Dette blev for meget for marineløitnant Harald Husebye, som
i likhet med tidligere måtte fingre med sin revolver. Men ikke
nok hermed. Bengelen skjøt også, og det på en sådan måte at
arbeiderne ved jernbanekjerraten måtte stanse sit arbeide, da fyren
skjøt like over hoderne på dem».
■ Halfdan Karlsen (tekst)

Dette står i Akershus Arbeiderblad 17. september 1925. Da hadde det
vært streik ved Nordby Bruk teglverk og sagbruk i Rælingen siden mai
samme år. Situasjonen avisa her beskriver oppsto da streikebrytere fra
bruket ankom med båt til Lillestrøm med en ladning teglstein som de
gikk i gang med å losse:
«Hendelsen samlet som rimelig kan være en del nysgjerrige som ga sig til å se
på de arbeidsvillige», skriver avisa.
Det var dette med «å se på de arbeidsvillige» som ble for mye for den
28 år gamle våpenglade marineløytnanten, sønn av gamle meierieier
Helmer Husebye som også var formann i direksjonen ved Nordby Bruk.
Både Husebye senior og junior sto for øvrig fram som harde negler under
arbeidsgiversidens langvarige kamp mot de organiserte arbeiderne ved
bruket. Blant annet ved å anvende streikebrytere under arbeidskonflikten.
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Faksimile av Akershus Arbeiderblad.
(Kampen for foreningsretten ved
Nordby Bruk).

Faksimile av Akershus Arbeiderblad.
(Husebye jr. gjør sig påny bemerket)
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«De arbeidsvillige» ved Nordby Bruk

Streikebryteri undergraver som kjent effekten av en streik og har alltid
vært stemplet som ussel og usolidarisk opptreden fra arbeidere som er i
streik:
«Streikebrytere – det verste ukrutt som finnes», heter det i en overskrift
i Akershus Arbeiderblad 7. mai 1927. Martin Tranmæl brukte ordet
klasseforrædere om streikebryterne i en stortingsdebatt så sent som
i 1927. Dette var helt vanlig ordbruk i den turbulente tida i 1920og begynnelsen av 30-åra, med skjerpet klassekamp og stadige
arbeidskonflikter i Norge. Arbeidsgiverne og den politiske høyresida
foretrakk å kalle streikebryterne for arbeidsvillige.
I mellomkrigsåra var det ofte tøffe aksjoner mot streikebryteri ved
arbeidskonflikter, og den lokale arbeiderbefolkning, særlig ungdommen,
deltok gjerne med liv og lyst. «Å se på de arbeidsvillige», som Akershus
Arbeiderblad så kryptisk kalte det, innebar mer enn «å se». Det handlet
om å gjøre livet surt for streikebryterne, og ikke bare i forbindelse
med arbeidet de utførte. Også på fritida fikk streikebryterne merke
lokalbefolkningens motvilje:
«Forrige lørdag var det en basar ute i Nordbydalen og da noen av de
arbeidsvillige også var frekke nok til å komme dit kunde en del av stedets
ungdom ikke annet enn å ta et lite opgjør med dem, av den grunn at de synes
det er måte på hvor langt frekkheten kan strekke sig. Husebye jr. har anmeldt
det passerte til lensmannen i Fet, som nu driver energiske undersøkelser i
saken», skriver Akershus Arbeiderblad (15. september 1925).

Politi settes inn ved arbeidskonflikt

For politiet var ikke nøytrale i datidens arbeidskonflikter. Direksjonen ved
Nordby Bruk hadde fått tak i politibetjenter til å beskytte streikebryterne,
slik at lossingen av teglstein kunne gå uhindret for seg. I praksis innebar
det at politiet sto på streikebryternes side og støttet disse, når det oppsto
uheldige episoder og tumulter.
En slik tildragelse fant sted i Lillestrøm i juli, også denne gangen under
lossing av teglstein nede ved brygga i Lillestrøm:
«Dette arbeide vakte som rimelig kan være adskillig forargelse blant folk, og
det kom tilstede en del nysgjerrige som ga sig til å betragte arbeidet. Herunder
optrådte da Husebye jr. meget frekt og utfordrende, hvorfor folkemengden
fulgte efter da han og hans hjelpere om kvelden begav sig hjem. Over dette blev
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Harald Husebye som i 1938-60 var
bestyrer ved Ørlandet Meieriskole.

Harald Husebye var sønn av
direksjonens formann Helmer
Husebye og særdeles aktiv under
arbeidskonflikten ved Nordby Bruk.
Foto skannet fra Rælingen bygdebok

Meierieier Helmer Husebye var
formann i direksjonen ved Nordby
Bruk og sto for en steil linje overfor
arbeiderne ved bruket.
Foto skannet fra Rælingen bygdebok.

Teglverksarbeider Frithjof
Thorbjørnsen ble formann i Nordby
Bruks Arbeiderforening i 1925. Han
var også aktiv i Arbeiderpartiet og ble
varaordfører i Rælingen i 1935. Foto
skannet fra Rælingen bygdebok.
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unge Husebye aldeles rasende og begynte å gå berserkergang. Han fikk herunder
tak i en 12-års gammel gutt som han tok strupetak på med slik voldsomhet at
gutten begyndte å blø neseblod. Efter denne dåd tok han første tog til Oslo»,
skriver Akershus Arbeiderblad ironisk 14. juli 1925.
Denne hendelsen ble like etterpå tatt opp i herredsstyret i Lillestrøm,
der representanten Amundsen påtalte «det uriktige i at politiet her på stedet
skulde beskytte streikebryterne ved Nordby Bruk». Og han la til at det som
var passert hadde vakt harme blant Lillestrøms innvånere. Flere andre tok
ordet og støttet Amundsen. Representanten Joh. Hansen slo fast at «den
arbeiderstyrte Lillestrøm kommune vil ikke være med på å betale for vakthold
over streikebrytere». Ordføreren sa seg enig og lovte å sende en henvendelse
til politimesteren om saken, ifølge Akershus Arbeiderblad 21. juli1925.

Streikebrytere utstyres med våpen

Som sønn av direksjonens formann og arbeidsleder for streikebryterne
var Harald Huseby så desidert bedriftens mann i første linje i kampen
mot de streikende arbeiderne. Hans hissige gemytt gjorde også at det
var grunn til bekymring for hvor langt han var villig til å gå. Akershus
Arbeiderblad beskriver situasjonen slik:
«Konflikten ved Nordby Bruk i Rælingen fortsetter fremdeles. Det er nu
lykkedes bruket å få åtte arbeidsvillige, men hvor disse er fra er det endnu
ikke lykkedes å få bragt på det rene. En ting er dog sikkert, og det er at de
arbeidsvillige er rikelig bevebnet med revolvere og undser sig ikke for å gå og
vifte med disse» (15. september 1925).
Avisa fortsetter: «Det er en utbrett mening blant stedets befolkning, at disse
arbeidsvillige har for stort spillerum med omgang av våben. Der har således
flere gange inde på brukets tomt vært foretatt skyteøvelser med revolvere».
Våpenbruken toppet seg under den allerede omtalte episoden midt i
september, da Harald Husebye skjøt med revolver over hodet på folk for
å skremme:
«Det begynner nu å spøke om liv dersom Husebye jr. og hans drabanter
skal få fortsette. For ikke mange dagene siden kunde vi meddele om de
usikre tilstande der er skapt ute i Nordbydalen som følge av at meierieierens
skrapsammen gjør livet utrygt. Nu er også skueplassen henlagt til Lillestrøm.
Og der skytes daglig av streikebryterne. Den måte Husebye jr. optråtte på
tirsdag gjør det nødvendig at der blir grepet inn før en ulykke er skjedd. Finner
ikke politiet at det nu er på tide at de arbeidsvillige revolverbanditter blir
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Ved rørmaskinen på Nordby Bruk, teglverket, i 1935. Det ble blant annet produsert
drensrør i rød teglstein ved bruket. Arbeiderne på bildet er Petrus Neshagen, Olaf
Torbjørnsen og Hjalmar Paulsen. Foto: Akershusmuseet.

avvebnet? Eller skal de fagorganiserte måtte sette politiet ut av betraktning
og selv besørge avvebningen?», spør Akershus Arbeiderblad 17. september
1925.
Meierieierens skrapsammen… Ja, de kunne få sagt det i Akershus
Arbeiderblad. Forakten overfor de åtte streikebryterne meierieier
Husebye hadde fått tak i, skinner tydelig gjennom. Men så sto jo også
Akershus Arbeiderblad trygt plantet på arbeidernes side i konflikten.

Samfundsvernet på ferde?

Et interessant spørsmål reiser seg: Er det folk fra Samfundsvernet som var
på ferde? Dette var en landsomfattende høyreorientert organisasjon som
ble opprettet i 1923, med hovedtyngde i Kristiania og omegn, som en
knoppskyting på streikebryterorganisasjonen Samfundshjelpen fra 1920.
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Dette var folk som gikk aktivt inn i arbeidskonflikter på arbeidsgivernes
side, «hjelperne» som ordinære streikebrytere og «vernerne» som mer
aggressive folk utstyrt med våpen, beredt til å ta kampen opp mot de røde.
Kildene gir ikke noe belegg for helt sikkert å kunne hevde at
Samfundsvernet var på ferde. Men vi kan konstatere at streikebryterne
på Nordby Bruk var utstyrt med revolvere, og at det ble drevet
skyteøvelser inne på brukets område mens arbeidskonflikten pågikk. Det
er det som blir rapportert av Akershus Arbeiderblad. Og det var slik
Samfundsvernet drev sin virksomhet, en virksomhet for det meste ledet
av offiserer i militæret.

Bakgrunn for konflikten

Nordby Bruk i Rælingen ligger rett nord for grensa mot Enebakk, ikke
langt fra Flateby. Det hadde vært sagbruksvirksomhet i Nordbydalen
langt tilbake, og et lite «tettsted» hadde vokst fram rundt Nordby Bruk
allerede på 1800-tallet. I 1900 ble det satt i gang teglverk, og det ble
bygd elektrisitetsverk på stedet i 1915. Rundt 50 arbeidere var ansatt på
Nordby Bruk Sag og Høvleri og Teglverk.
– Når du var ferdig med folkeskolen, var det å begynne på bruket. Alle i
Nordbydalen jobba enten på teglverket eller på sagbruket, og for oss unge
var det for det meste sesongarbeid, forteller 84 år gamle Bjørn Barkenes
som selv tok arbeid der som ung gutt under krigen og videre mot slutten
av 1940-åra. (Intervju 30. oktober 2014).
I 1925 var den før omtalte meierieier Helmer Husebye hovedaksjonær
og leder av direksjonen ved bruket. Arbeiderne ble innkalt til et møte
8. mai, der Husebye forklarte at situasjonen ikke var så god på grunn av
prisnedgang og avsetningsvansker. Husebye tilbød arbeiderne samme
lønn som i 1922 med en dagspris på 8,00 kr som tilsvarer en timelønn på
1,00 kr. Lønninger skulle utbetales etter hvert som produktene til firmaet
ble avsatt, sa han.
Dette kunne ikke arbeiderne gå med på. Det var særlig punktet om
usikkerheten ved lønnsutbetalingene – at lønna skulle utbetales «etter
hvert» – som gjorde utslaget. Det var vel heller ingen glede over at lønna
skulle fryses fast på samme nivå som fra tre år tidligere. Om kvelden
samme dag møttes de og ble enige om å stifte fagforening. 45 mann
meldte seg der og da inn i Nordby Bruks Arbeiderforening, beredt til å
streike for å oppnå bedre lønn.
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Formann ble Frithjof Thorbjørnsen, Olaf Berget nestformann, Gustav
Andersen kasserer og Olaf Gabrielsen sekretær. Som styremedlemmer ble
valgt Dyvart H. Løkka, Ole Greni og Harald Svendsen.
«Da dette kom bedriftens bestyrer for øre, blev samtlige arbeidere opsagt til
fratrædelse den 23. mai», står det i en redegjørelse Arbeiderforeningen
sendte til Romerike faglige distriktsorganisasjon litt senere på året.
(Arbeiderbevegelsens Arkiv, mappe A-L0002).
De skriver også at «han fremkom senere med de bemerkninger at opsigelsen
ikke skulde tages alvorlig av de arbeidere der var ansatt ved fløiten, da det
gjaldt at få vek det lager dem sat inde med, hvilket er ca. 800.000 sten og en
trelastbeholdning til en verdi av ca. kr. 90.000. Dette gik selvsagt ingen med
på, men ønsket at fratre samme dag som de øvrige».
Et forsøk på splitt og hersk altså, en slags delvis lockout. Om det var
streik eller lockout er et litt finurlig definisjonsspørsmål, da det jo var
arbeiderne som i utgangspunktet forkastet ledelsens tilbud. Men først ble
det i alle fall prøvd å få i stand forhandlinger.

Lønnskrav blir satt fram

Arbeiderforeningen skriver at de valgte en forhandlingsdelegasjon
som møtte Helmer Husebye 13. mai, altså før oppsigelsen trådte i
kraft. Der la de fram krav om høyere lønn: 1,50 kr pr time for voksne
arbeidere og 1,25 kr pr time for de under 18 år. Men forhandlingene
ble brutt da Husebye hørte at Arbeiderforeningen sto tilsluttet Norsk
Bygningsarbeiderforbund. Foreningen var registrert der som Avdeling 93,
ifølge Bygningsarbeideren nr.4-5/1925.
I et nytt forhandlingsmøte litt seinere kom arbeidsgiversiden med
tilbud om 10-11 kr pr dag og 1,35 kr pr time, men dette ble tatt opp til
avstemning og enstemmig avslått av Arbeiderforeningen. Andre steder
i Østlandsområdet var det stort sett høyere lønnssatser på teglverkene:
I 1924 hadde organiserte arbeidere både ved Oslo kommunale teglverk
og ved private teglverk i byen fått 1,57 kr pr time som normallønn,
ifølge Bygningsarbeideren nr.8-9/1924. Hovin teglverk hadde 1,72 kr
pr time.
Nå hadde arbeiderne ved Nordby Bruk organisert seg, og de krevde
lønnsforhold noenlunde på linje med andre teglverk. Som heller ikke de
var fantastiske. Det hører med til historien at teglverkene generelt var en
lavtlønnsbransje med dårlige arbeidsforhold og lav organisasjonsgrad, og
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Fire arbeidere på Nordby Bruk i arbeid med stryking av takstein, ca.1920. På båren
ligger emner til takstein, og karene holder maler til takstein i henda. Fra venstre:
Karl Tomt, Hjalmar Paulsen og Jørgen Berget. Sistemann er ikke navngitt.
Foto: Akershusmuseet

arbeiderne var «derfor fullstendig prisgitt arbeidskjøpernes diktat», som
det står i Bygningsarbeideren nr.4-5/ 1924.
Men nå var arbeiderne ved Nordby Bruk i støtet. I tredje forhandlingsrunde stilte direksjonen med verkseier O. Brevik og trelasthandler
August Olsen. Da ble faktisk partene enige om lønnstariffen, og på møte
i Arbeiderforeningen ble forhandlingsresultatet enstemmig vedtatt.
Men resultatet ble forkastet etterpå av Helmer Husebye som viste til sin
aksjemajoritet i Nordby Bruk. Konflikten fortsatte.

Konflikten fortsetter utover høsten

Som vi allerede har vist, hjalp det lite for arbeiderne ved Nordby
Bruk å appellere til andre om å holde seg unna å ta arbeid ved bruket.
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Nødsarbeid på Nyveien, Nordbysletta, antakelig tatt i 1927. Blant personene på
bildet er flere som jobbet ved Nordby Bruk i 1925. Fra venstre: Gustav Andersen,
Jørgen Larsen, Ole Vestergård, Benjamin Andersen, Thorvald Vestby og formann
Syversen. Foto: Rælingen Historielag

Nordby Bruk slik det så ut tidlig på 1900-tallet. Teglverket er midt på bildet og over
mot høyre. Leireuttaket sees i bakken rett bak teglverket.
Foto: Rælingen Historielag
68

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

Streikebrytere ble tatt inn. Det var om å gjøre å få sendt restlageret av
teglstein til Lillestrøm med båt.
Helmer Husebye forsvarte seg i en redegjørelse til Akershus
Arbeiderblad 14. juli1925 med at «det arbeide der nu foregår er kun salg og
transport av færdige produkter. Det må da være innlysende for enhver at det
må være i alles interesse på denne måte å forberede igangsettelse av driften
igjen».
Arbeiderne så det ikke akkurat slik. Det dreide seg vel helst om å ta ut
fortjenesten som lå i varelageret, som ellers var død kapital. Saken hadde
åpenbart også andre sider. Avisa fortsetter:
«Som det vil bemerkes våger ikke herr Husebye å bestride riktigheten av
Bygningsarbeiderforbundets meddelelse om at enighet var opnådd mellem
arbeiderne og direksjonens flertall og at han selv i kraft av aktiemajoriteten
har avslått å godta denne avtale».
Og videre står det i avisa: «Han unnlater likeså å fortelle almenheten at
han har erklært at arbeidet vilde bli satt i gang straks, dersom bare arbeiderne
gikk ut av forbundet og brøt med organisasjonen. Det er således ikke som han i
sin ‘redegjørelse’ gir utseende av bare lønnsspørsmålet kampen gjelder».
Her har vi nok det springende punkt i konflikten, retten til
fagorganisering: «De 50 arbeidere ved bruket som konflikten gjelder er
alle organisert og fast bestemt på å føre sin kamp frem til seier. Hr. Helmer
Husebyes forsøk på å ødelegge organisasjonen vil derfor være dømt til å
mislykkes. Som et karakteristisk eksempel på de metoder han benytter sig av
kan nevnes at han har tilbudt foreningens formann, Fridthjof Thorbjørnsen, en
formannsplass ved bruket. Tilbudet blev selvfølgelig avvist», skriver Akershus
Arbeiderblad.

Forsøk på fagforeningsknusing?

Dette aspektet ved Nordby-konflikten med fagforeningsfiendtlighet var
noe som også går igjen i en rekke andre arbeidskonflikter i samtiden.
Mange arbeidsgivere var sterkt imot tanken på at deres arbeidere skulle
fagorganisere seg. Slik var det også i teglverksbransjen. Ved Holstad
teglverk i Ås, for eksempel, var det konflikt et par år seinere, i 192930. Arbeidsgiverne der krevde overfor arbeiderne at de skulle oppgi
fagorganisasjonen om de ville fortsette arbeidet:
«Her måtte det altså bli krig på kniven», skriver Johan Ødegård i
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Det ble bygget e-verk ved Nordby Bruk i 1915 for å forsyne teglverket med
tilstrekkelig strøm. Bygningen står der fortsatt. Foto: Rælingen Historielag
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forbundshistorien Norsk Bygningsarbeiderforbund (Oslo 1950). Slik ble det
for så vidt også ved Nordby Bruk. Helmer Husebye ville åpenbart ikke ha
fagorganiserte i arbeidsstokken sin. Annen forklaring er vanskelig å finne
på at konflikten trakk så i langdrag, i tre hele år fra 1925 til 1928.
Vi vet jo for så vidt ikke hvor negativ Helmer Husebye egentlig var til
fagforeninger. Men en indikasjon på tøff arbeidsgiverholdning er jo det
faktum at han godkjente bruk av streikebrytere utstyrt med våpen. Det
er jo rimelig drastisk. Det som kommer fram i Akershus Arbeiderblad
tegner heller ikke akkurat bildet av en fagforeningsvenn.
En mulig delforklaring kan selvsagt også være at det passet den meget
velbeslåtte meierieier Helmer Husebye å la Nordby Bruk stå stille, i en
periode der det var lave priser og avsetningsproblemer i markedet. Selv
eide han Norges nest største meierivirksomhet og var neppe avhengig av
inntektene fra Nordby Bruk for å få til salt i maten.

Støttebidrag fra parti og fagbevegelse

Det ble igjen forhandlingsmøter utover høsten, denne gang inne på
forbundskontoret til Bygningsarbeiderforbundet inne i Oslo. Men
fortsatt uten resultat. Kretsmeklingsmannen assessor Stabell var inne i
bildet i oktober, men heller ikke mekling førte fram.
Ledelsen ved Nordby Bruk krevde faktisk erstatning av
Bygningsarbeiderforbundet for det de mente var ulovlig boikott av
bedriften. Arbeiderne på sin side krevde å få fjernet en bestemt person
som hadde arbeidet under konflikten. Etter hvert frafalt begge sider disse
kravene, men konflikten fortsatte likevel.
Romerikes faglige distriktsorganisasjon vedtok støtteerklæring og
sendte ut lister til sine medlemsforeninger med oppfordring om å samle
inn penger til arbeiderne ved Nordby Bruk, ifølge Akershus Arbeiderblad
17. oktober 1925.
Fetsund Lensearbeiderforening samlet inn 1116 kr, og Rælingen
Arbeiderparti hadde oppe saken om støtte på medlemsmøte allerede
19. juli 1925, der det ble besluttet å sette i gang en innsamling til de
konfliktrammede ved bruket.
Arbeiderne fikk også streikebidrag fra Bygningsarbeiderforbundet.
Likevel kom de i store vansker. Noen fikk annet arbeid, men de fleste ble
arbeidsløse. Mange kom i gjeld, og noen mista huset sitt.
Det var harde tider, og i Nordbydalen hadde småkårsfolk det tøft. Men
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det var også stor solidaritet og hjelpsomhet i lokalsamfunnet. Folk hjalp
hverandre og stilte opp når det var noen som hadde det ekstra vanskelig.
Noen hadde det verre enn andre. På «Brakka» nede ved Øyerenstranda,
som var Nordby Bruks arbeiderbolig, bodde det for eksempel en familie
som hadde 16 unger. Etterpå bodde de i ei lita stue som het Svingen, og
de hadde det mer enn trangt. Det var i det hele tatt jevnt over smalhans
for mange av de som bodde på småplassene i Nordbydalen. (Opplyst av
81 år gamle Rigmor Barkenes, Nordby, i intervju 30. oktober 2014).
«Denne konflikt har pågått helt siden 28. mai i fjor (1925), og har
selvfølgelig vært en stor påkjenning for de arbeiderne som har deltatt i den»,
skriver Bygningsarbeideren nr.9/1926, gjengitt i Akershus Arbeiderblad
18. september 1926. Og artikkelen fortsetter:
«De (arbeiderne) har dog hele tiden inntatt det urokkelige standpunkt at
konflikten skulde opgjøres på organisasjonsmessig måte og at arbeidsgiveren
skulde anerkjenne arbeidernes rett til å kreve tariffmessige arbeidsvilkår. For
så vidt har de også opnådd fullstendig seier for sin organisasjonsrett, idet
bedriften har måttet frafalle alle søksmål».

Konflikten trekker i langdrag

Men det stanset ikke der – konflikten fortsatte. I 1927 er konflikten
ved Nordby Bruk «under radaren» i tilgjengelig kildemateriale. Det står
ingenting verken i Akershus Arbeiderblad eller i Bygningsarbeideren.
Kanskje et eksempel på det generelle forhold at media mister interessen
når en konflikt trekker i langdrag og det ikke har skjedd noe dramatisk på
en stund?
Først i Bygningsarbeideren nr.2/1928 kommer det en melding som
handler om Nordby Bruk, en prosaisk melding om at Nordby Bruks
Arbeiderforening nå hadde Oskar Uller som formann og Birger
Edvartsen som kasserer. Men så, i Bygningsarbeideren nr.3/1928, fortelles
det at konflikten ved Nordby Bruk endelig er bilagt:
«Ved denne bedrift har overenskomst ikke eksistert de siste år. Overenskomst
er nu oprettet til 30. april 1929», står det i den korte meldingen.
Det har ikke lyktes å finne noen forhandlingsprotokoll, rapport eller
andre aktstykker som viser hva den nye avtalen gikk ut på. Det gjelder
både i forhold til arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.
Men den muntlige tradisjonen blant eldre folk i Nordbydalen er at
arbeiderne gikk tilbake til dårligere vilkår enn da konflikten startet
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Teglverksarbeidere på lysttur med Nordby Bruks dampskip «Kikut». Nr. 2 fra venstre
er Martin Gran. I kahyttdøra står Arne Barkenes og ved siden av ham Gustav
Andersen. Udatert. Foto: Rælingen Historielag

i 1925. Samfunnsøkonomien ble dårligere mot slutten av 1920-åra,
med økende arbeidsløshet og stadig tøffere levekår for småbrukere og
arbeidsfolk, med tvangsauksjoner og utkastelser på landsbygda i landet
vårt. Det kan forklare at arbeiderne valgte å ta nederlaget, gå tilbake til
arbeidet og akseptere dårligere lønn selv om det var aldri så surt. De
hadde i det minste fått gjennomslag for retten til fagorganisering og
opprettelse av tariffavtale.
I bygdeboka for Rælingen oppsummerer Asbjørn Dørumsgard
konflikten slik: «Fra arbeidernes side blei konflikten oppfattet som en kamp
om foreningsretten, og det var vel også derfor striden blei så bitter. I 1928 blei
konflikten løst, og siden har det hersket den beste forståelse mellom bedriften
og dens arbeidere». (Rælingen: Trekk av bygdehistorien, Bind 1, s.406, Oslo
1955).
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Arbeidere ved Nordby Bruk foran stabler med takstein som er lagt til tørk med
planker imellom, ca 1920. Fra venstre: Ikke navngitt person, Johan Ramstad,
Hildus Ottesen, Kasper Lindmark, ikke navngitt person, Finn Barkenes, Asbjørn
Thorbjørnsen, Karl Taje, Holger Løkka, Jørgen Berget og Hjalmar Paulsen. Ikke
navngitt person ytterst til høyre. Foto: Rælingen Historielag

Vel, «den beste forståelse» er kanskje et noe idylliserende bilde. Det
må ha avleiret seg en god del bitterhet blant dem som denne langvarige
striden gikk som hardest ut over. Men Dørumsgard var en sentral
aktør i lokalpolitikken i Rælingen i en mannsalder, og han kjente godt
til forholdene ved bruket i den aktuelle tidsperioden. I 1928 var han
ordfører i Fet og Rælingen kommune. Vi får kanskje tro ham på hans ord,
at det i hvert fall på overflaten roet seg ned etter tre års arbeidskonflikt
ved Nordby Bruk.
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Ski Arbeiderparti
gjennom 110 år
■ Rolf Yttereng (tekst)

Forord

Å skrive historien til Ski Arbeiderparti har bydd på større vansker enn
ventet. Arkivene til Ski, Langhus og Siggerud fra årene før siste krig
mangler, sannsynligvis tilintetgjort for at materialet ikke skulle falle i
hendene på okkupasjonsmakten. Likeledes mangler arkivene fra 19701974 og 1981-1996. Materialet vedrørende AUF de siste ti-årene
mangler også.
Jeg har ikke med noen kildehenvisninger. Det ville blitt for omfattende.
Kildene har vært det arkivmateriale som er bevart. Særlig har de mange
jubileumsberetningene vært til hjelp. Avisa til arbeiderungdomslaget,
«Gnisten», har også vært til god hjelp. Ellers har mye av stoffet kommet
fra medlemmene. En takk til alle som har bidratt.
Dette er en «førsteutgave». Historien er på langt nær ferdigskrevet.
Det dukker stadig opp interessante opplysninger som utfyller historien.
Tilbakemeldinger fra medlemmer er selvfølgelig kjærkomne, både nye
opplysninger, og om forhold som jeg kanskje ikke har oppfattet riktig.
Vestby, 5.8.2014

Framveksten av de første arbeiderforeninger

Marcus Thrane dannet de første arbeiderforeninger i Norge på midten
av 1800-tallet. Han var opptatt av å gi arbeidsfolk mulighet til å komme
sammen og diskutere politikk. Han arbeidet utrettelig med å få dannet
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foreninger, og i løpet av kort tid kunne han telle 273 arbeiderforeninger
med over 20 000 medlemmer. Thranitterbevegelsen ble dermed pioneren
i arbeidet for stemmerett og bedre kår for arbeidsfolk. Det er lite trolig at
thranitterbevegelsen kom til Kråkstad, da Kråkstad var et bygdesamfunn
med få arbeidere.
Arbeiderforeningene oppstod på bakgrunn av industrialiseringen, og
som følge av industriarbeidernes arbeids- og levekår. På 1870-tallet var
det flere streiker og opptøyer i Christiania.
Som kjent ble DNA stiftet i 1887, men partiet hadde ingen stor
oppslutning i starten. Men fyrstikkarbeiderstreiken i 1889 hvor
fyrstikkpakkerskene gikk til streik og marsjerte i demonstrasjonstog
opp Karl Johan, vekket og bevisstgjorde mange. Likeledes opplevde
fagbevegelsen en oppblomstring på 90-tallet.
Kråkstad herred var fram til 1930 delt i to sogn, Kråkstad og Ski. Vi
har ingen kilder som forteller om arbeiderforeninger i Kråkstad herred
før 1902. Da jernbanen kom til Ski i 1879, førte dette imidlertid til
en oppblomstring av stasjonsbyen Ski med en god del arbeidsplasser.
Jernbaneansatte utgjorde en stor gruppe. Depotet for Artilleriregiment
1 etablerte seg i Ski i 1893 med ulike håndverkere som snekker,
våpensmed, sadelmaker, vognmaker, hjulmaker mm. Likeledes kom
Oslo renholdsverker med «Pudretten». Flere kjøpmenn startet med
handelsvirksomhet, og byggevirksomheten førte også til oppstart av flere
snekkerverksteder.
I Kråkstad synes det ikke å ha vært andre arbeidsplasser enn de som
gårdbrukerne hadde i gårdsdriften.
Ut fra referat i protokollen til Kråkstad Arbeiderforening vet vi at
foreningen ble stiftet 13. juli 1902. I den samme protokollen framgår
det at foreningen innbød Ski Arbeiderforening til juletrefest julen 1902,
og at det i 1904 ble arbeidet med planer om sammenslutning av de to
foreningene. Ski Arbeiderforening eksisterte derfor i 1902, og fordi
tettstedet Ski med de mange arbeidsplassene skulle gjøre det lettere å
etablere et arbeiderlag, er det ikke usannsynlig at Ski Arbeiderlag var i
virksomhet før 1902.

Kråkstad arbeiderforening stiftes

Som det er anført i protokollen til Kråkstad Arbeiderforening:
«Søndag den 13. juli 1902 samledes arbeiderne i Kråkstad herred for å
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overveie og diskutere hvorvidt man skulle stifte en arbeiderforening i nevnte
herred. Efter at medlemmer fra Ås og Drøbak arbeiderforening i korthet
hadde redegjort for nødvendigheten av arbeidernes sammen-slutning, og efter
at samtlige frammøtte hadde samrådet med hverandre, ble resultatet således
at man anså det for påkrevet og ønskelig at danne forening, hvorpå det blev
inntegnet medlemmer, opplest og vedtaget love, innvalgt 5 medlemmer til
bestyrelse og 3 suppleanter. Foreningens navn blev Kråkstad arbeiderforening».
Som foreningens første formann ble Emil Edvardsen Holt valgt.
Neste møte var 3. august, og da ble det bestemt at foreningen
skulle abonnere på «Sosialdemokraten» for at avisa skulle leses opp på
medlemsmøtene. Ellers vedtok møtet at spørsmålet om foreningen skulle
melde seg inn i Arbeiderpartiet, skulle diskuteres på neste møte den 24.
august. Da møtte det 70 deltakere som besluttet å melde foreningen inn
i Arbeiderpartiet. Et slikt medlemskap var ikke selvsagt. Venstre hadde
godt grep om mange av arbeiderforeningene.
Foreningen hadde hyppig møter i stiftelsesåret. I et av møtene kan
vi lese at de valgte Kristian Tronås og Karl Pedersen til å representere
foreningen på stiftelsesmøtet til Akershus Amts Arbeiderparti i
Lillestrøm. Økonomien var kanskje ikke helt god, i alle fall kan vi lese i
protokollen:
«Det var disput om hvor meget de skulle have i føderåd på reisen, men denne
disput tok bratt slut da de valgte ikke ville have mere end reisepenge kr. 2,50
pr. mand, og dette kunde vi ikke stå imod.»
Skal en dømme ut fra referatene fra møtene de første årene, var ikke
politiske spørsmål oppe så ofte. Riktignok protesterte foreningen i
en henvendelse til Stortinget i 1905 mot forslag om tollforhøyelse på
«småfolkets fornødenhetsartikler», og en del andre forhold.
I 1904 gjorde foreningen et forsøk på å samle arbeiderforeningene i
Kråkstad og Ski til en forening, men forsøket strandet – uvisst av hvilken
grunn.
Først i 1925 stilte foreningen liste ved herredsvalget.
Ut fra protokollene kan vi slutte at det sosiale samværet hadde stor
plass i møtene. Som oftest med foredrag, blant annet kan vi lese at
kooperasjonen var et aktuelt tema.
Alt i stiftelsesåret ble forslaget om å reise et eget foreningshus reist, og
møtene ble derfor preget av utlodninger og basarer som skulle finansiere
bygget. Det tok en tid før planene kunne realiseres, men i 1906 ble det
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nedsatt en byggekomité med Karl Bøhler og Kristian Tronås. Tomt fikk
de kjøpt av Midsem.
De oppsparte midlene strakk ikke til, men ved at folk kausjonerte og
støttet opp med dugnadsarbeid, ble huset reist. Sankthansaften ble huset
innviet med 130 mennesker til stede. Det er ikke vanskelig å forestille
seg at ildsjelene følte stolthet over å ha fått eget hus. Det må ha vært
et stort løft som det står respekt av. Huset fikk navnet «Dovre» etter
skriftlig avstemming. I 1908 drøftet foreningen flytting av huset. Det
lå noe avsides til inne i Midsemskogen, og inntekten av utleien var ikke
all verden. Men det var vanskelig å få kjøpt en mer sentral tomt, slik at
planen ble lagt på is.
At det ikke alltid gikk fredelig for seg på «Dovre», framgår av et referat
hvor det ble bestemt å sende regning for hærverk. Regningen var for 10
ølglass kr. 1,20, 2 vannkarafler kr. 1,50, 2 vindusruter kr. 1,40, 1 bord kr.
2.00, 1 taburett kr. 0,50, 8 flasker øl kr. 2,40 og 3 lampeglass kr. 1,40. I
tillegg skulle sendes regning til smed Olsen for 2 flasker øl. Foreningen
hadde tydeligvis også problemer med sine egne. På en papirlapp fra
1918 inne i en protokoll står det å lese: «Festkomiteen reiste til Oslo søndag
morgen og festet opp alle pengene». Året etter heter det: «Festene hadde vært
mindre vellykket i den senere tid.» Og det ble bestemt: «Vi skulle ikke holde
fester en tid.»
Det synes som problemene knyttet til «Dovre» var en belastning for
foreningen. Aktiviteten var synkende i åra som kom. Frammøtet på
møtene sviktet, og på generalforsamlingen i 1911 ble valgene utsatt
en måned på grunn av for få deltagere. En måned senere var det ingen
bedring, 5 frammøtte, og valgene ble utsatt, og - etter protokollen å
dømme - for godt.
Etter dette møtet er det et hopp i protokollene helt fram til juli
1918, og det blir valgt nytt styre. Møteaktiviteten tar seg opp og med
godt frammøte. Kanskje var det den russiske revolusjonen i 1917 som
skapte beundring i store deler av arbeiderbevegelsen, og sammen med
matmangel og dyrtid bidro til ny interesse for arbeiderforeningen.
1918 og 1919 var revolusjonsår i hele Europa, og de etterfølgende åra
var preget av bitter strid i arbeiderbevegelsen. Det førte til splittelse i
tre arbeiderpartier. Det er all grunn til å tro at et så viktig spørsmål som
om Arbeiderpartiet fortsatt skulle være sosialdemokratisk eller bli et
revolusjonært klasseparti, også ble grundig debattert i foreningen. Dette
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kommer imidlertid ikke til syne i møtereferatene, unntatt i et par linjer
hvor det framgår at Kråkstad Arbeiderforening hadde valgt å følge sitt
gamle parti, i motsetning til Ski. Kråkstad Arbeiderforening valgte altså å
følge Arbeiderpartiet inn i den kommunistiske internasjonale, mens Ski
Arbeiderlag må ha valgt å melde seg inn i Norges Sosialdemokratiske
Parti.
Det som imidlertid preger referatene på denne tiden, er ønsket
om et bedre tilholdssted enn «Dovre». Problemet var å få kjøpt en
sentral tomt. Protokollen antyder at tomteeierne ikke ønsket å selge
til arbeiderforeningen. Men i 1924 fikk foreningen ervervet tomt i
Sigtunholtet.
Det er rimelig at riving, bygging av nytt bygg og ikke minst
finansiering, la beslag på svært mye av tiden for styret. Men bygget
kom opp, noe større enn «Dovre». Navnet ble «Bekkely», og noe senere,
«Folkets Hus». Samme år ble kvinnegruppa dannet.
Politiske spørsmål ble sikkert diskutert, men protokollene fra 1920
til 1925 gjenspeiler ikke dette. Først i 1925 stiller foreningen liste til
herredsstyrevalget og kom inn i herredsstyret med tre mandater. Det
synes som at Lauritz Jacobsen og Sven Norheim ble valgt etter som de
ble innstilt som representant og vararepresentant til formannskapet.
I 1927 gjorde foreningen et framstøt for å danne et herredsparti,
men fikk tydeligvis ikke støtte fra fylkesstyret. Kanskje var årsaken at
splittelsen mellom Kråkstad og Ski gjorde situasjonen uklar.
De «harde trettiåra» preget også Kråkstad.
Partiet var særlig bekymret for den høye arbeidsledigheten blant
ungdommen. Det ble blant annet i 1934 arrangert et folkemøte som
vedtok en uttalelse til Stortinget.

Krigen i Spania opptok også partiet. 1935:

«Samtlige arbeiderorganisasjoner samlet i møte 20.1.35 i Folkets hus i
Kråkstad hvor følgende ble vedtatt. Vi protesterer på det heftigste mot den
terror, som av den spanske regjering blir ført, mot den spanske arbeiderklasse og
forlanger at den må ophøre straks.
For Kr.stad AP og AUL og Skog og landarbeiderforening.»
Mye tyder på at partiet i de første åra av 30-tallet ikke var samkjørt og
ikke alltid enig. Formannen ble valgt med 15 mot 14 stemmer et år, og i
referatene kan vi f.eks. lese at det ble referert et skriv fra et medlem hvori
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han erkjenner at hans uttalelser til Sven Norheim på Kvinneforeningens
fest, var «noget over ilet snak» Videre fra et annet styremøte samme år:
Ref. skriv fra Bj. Weiby hvori han beskylder enkelte medlemmer for
«ærekrenkende uttalelser».
Samme år behandles et brev fra Arbeidsløses forening i Ski som
foreslår at en slik tilsvarende forening også blir dannet i Kråkstad. Styret
svarer at noe slikt ikke kommer på tale.
Foreningen jobbet tungt, og foran kommunevalget i 1935 ble det først
bestemt at partiet ikke skulle stille liste. Det var nytteløst med den lave
interessen og med de få medlemmene partiet hadde. Medlemstallet var
da nede i 14. Men partiet ombestemte seg og stilte liste.
Protokollene på slutten av 30-tallet viser at storparten av møtene gikk
med til problemer knyttet til «Folket Hus». Utbedringer, utvidelser og
vanlig vedlikehold, og ikke minst en dårlig økonomi. Krigen kom, og
29.09.1940 vedtok partiet å oppløse seg. Årsaken var tyskernes dekret
som gikk ut på at alle politiske partier nå var forbudt. For å ivareta
interessene knyttet til «Folkets Hus» ble det dannet en upolitisk forening
som greide å få driftet huset gjennom krigsårene.
Etter krigen ble partiet reorganisert allerede 18. mai, bare noen dager
etter krigens slutt. Første formann ble Jens Hansen, og det ble en sterk
oppslutning om partiet. Før krigen hadde Kråkstad en håndfull medlemmer
– i 1947 hele 110 medlemmer. Riktignok synker medlemstallet til 72
medlemmer i 1951. I 1946 var det et Framlag i virksomhet.
To fagforeninger, Skog og Land, pluss Kråkstad Sag- og Høvleriforening, var kollektivt tilsluttet partiet.
I 1947 foreslår partiet å bygge et kommunalt vannverk – et forslag som
kommunestyret vedtok. Det tok noen år før planene ble realisert, men i
1960 kunne vannverket tas i bruk.
I 1951 arbeides det med å få i gang kinodrift i «Folkets Hus».
Framviser ble kjøpt på avbetaling hos Arbeidernes Opplysningsforbund,
og 17. februar ble den første filmen vist. De første årene bidro kinodriften
til å bedre økonomien, men kravet om bedre standard og problemer med
å få betalt avdrag på framviseren og andre lån, gjorde at «Folkets Hus» ble
et «slit» for styret. Så snart samfunnshuset sto ferdig, ble da også «Folkets
Hus» solgt i 1957. Inntektene av salget, noe i overkant av 15.000 kr., ble
satt av i fond.
I slutten av 50-åra la Scheikomiteen fram sin innstilling om ny
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kommuneinndeling, og Stortinget besluttet at Kråkstad og Ski skulle
sammensluttes fra 1964. Dette førte selvsagt til diskusjoner og protester
i partiet. I 1961 sa Kråkstad Arbeiderparti et klart nei til sammenslåing.
Året etter var nok saken avgjort, men partiet gjorde vedtak om at
navnet på kommunen måtte bli Kråkstad. Navnet ble som kjent Ski.
Arbeiderpartiet fikk både ordfører og varaordfører i den nye kommunen.
Edgar Johannesen fra Ski ble ordfører, men Jens Hansen fra Kråkstad ble
varaordfører.
I 1962 feiret partiet sitt 60-års jubileum med stor fest i Samfunnshuset
med Einar Gerhardsen som hovedtaler.
Etter sammenslåingen med Ski dabber interessen for partiet av. I 1964
skrives det i referatet at det er vanskelig å drive, og 1964 at det er liten
interesse for partiarbeidet. Det er lite frammøte, og styret spør «Hva kan
gjøres?», uten at det blir gitt noe svar.
Litt fart ble det etter at Siggerudlaget i 1964 protesterte sterkt på
måten det ble valgt representanter til formannskapet på. Bakgrunnen
synes å ha vært at Siggerud/Fjell mente de hadde krav på en plass i
formannskapet. Kråkstad sluttet seg til protesten og truet med splittelse
i Ski Arbeiderparti om det ikke ble innkalt til nytt møte hvor vedtaket
ble omgjort. Noen splittelse ble det ikke. Et partimøte i Ski, hvor 71
medlemmer møtte, sluttet seg til styrets innstilling om at møtet hvor
formannskapskandidatene ble valgt, var lovlig innkalt – med 43 mot 28
stemmer.
I flere beretninger og referater på 70-tallet klages det over dårlig
frammøte og vanskeligheter med å drive partiet. Et år behandlet
medlemsmøtet et forslag om å legge ned alle partilag i kommunen og
bare ha et Ski Arbeiderparti. Forslaget fikk null stemmer, men forteller
noe om frustrasjonen over manglende engasjement. På tross av dette
arbeider styret jevnt og trutt. Rodekorpset blir jevnlig reorganisert. Det
avholdes valgmøter, og partiet gir bidrag til kommunevalgprogrammene.
De viktigste kommunale sakene var tydeligvis kloakk og renseanlegg
ved Asper, og reguleringen av Sigtunholtet og Østenga, hvor laget var
misfornøyd med framdriften.
I 1972 var det EF-avstemming, og partiet planla et åpent
diskusjonsmøte – et møte det ikke ble noe av. Årsaken var sannsynligvis
at også Kråkstad Arbeiderlag var splittet i spørsmålet om å slutte
seg til EF. Spørsmålet kom opp på et medlemsmøte, og referatet
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forteller at det utviklet seg til en kraftig diskusjon mellom Bøhler og
Kringlebotn om EF-spørsmålet. Bøhler mente at partiet skulle respektere
folkeavstemmingen, mens Kringlebotn mente at partiet skulle rette seg
etter sentralstyrets vedtak. Det framgår videre at det kom til «kraftige
uttrykk» mellom Kringlebotn og Amund Pedersen, og at Vadheim
«refset» Kringlebotn.
Laget mistet oppslutning og medlemmer etter EF-avstemmingen. I
1973 var medlemstallet 43.
I beretningen for 1976 framgår det at laget hadde fått 20 nye
medlemmer slik at medlemstallet nå var 70. Men frammøtet var dårlig,
noe som ble påpekt både i 1978 og 1979.
Etter medlemsmøtet 12.10.79 mangler referater helt fram til det
ekstraordinære årsmøtet 14.01. 1997 hvor 4 medlemmer var til stede, og
vedtok enstemmig å legge ned Kråkstad Arbeiderlag.

Ski Arbeiderlag/Ski Arbeiderparti

Arkivet til Ski Arbeiderforening/Ski Arbeiderparti og lagene på Langhus
og i Siggerud ble sannsynligvis tilintetgjort i forbindelse med tyskernes
og nazistenes maktovertakelse i 1940 for å hindre at opplysninger om
medlemmene og andre forhold skulle kunne hjelpe okkupantene.
Derfor kan det heller ikke dokumenteres noen stiftelsesdato ut over
protokollen til Kråkstad Arbeiderforening hvor det refereres til at Ski
Arbeiderforening ble innbudt til juletrefest julen 1902. Pådriverne synes
å ha vært arbeiderforeningene i Drøbak og Ås som ved hundreårsskiftet
agiterte for opprettelsen av arbeiderforeninger i Follo. I et notat i
Arbeiderbevegelsens arkiv framgår det at Ski Arbeiderforening ble
innmeldt i DNA 23.11.1902.
Ski Arbeiderforening stilte liste for første gang i 1916. Arbeiderpartiet
fikk da 3 plasser i herredstyret. Baneformann Chr. Stallerud fra Langhus,
smedmester Jens Aasgård fra Ski og møllemester Karl Grønseth fra
Siggerud.
I 1919 stod urmaker Henrik Olsen øverst på lista til herredsstyrevalget.
Valgt inn ble imidlertid Karl Grønsleth og Chr. Stallerud. Urmaker
Olsen ble sammen med Andr. Dahl valgt som vara. (Kråkstad
Arbeiderforening stilte liste første gang i 1925).
I forbindelse med splittelsen i 20-åra synes det som om Ski ikke ønsket
å følge Arbeiderpartiet inn i Komintern og valgte å slutte seg til Norges
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Sosialdemokratiske Parti, sannsynligvis bare til Ski Arbeiderparti ble
reorganisert 21.09.1924.
Under krigen var det, som kjent, lagt ned forbud mot politiske partier.
Etter krigen kom partiarbeidet forbausende raskt i gang. Alt 3. juli
1945 ble et årsmøte avviklet. Det virker som om partiet hadde holdt
sin organisasjon intakt under krigen. Det møtte kretsforeninger fra
Kontra, Langhus og Siggerud, AUL-lag på Siggerud, i tillegg til flere
fagforeninger. Som formann ble Hartvig Svendsen valgt. Høsten
1945 må ha vært arbeidsom. Nominasjon både til stortingsvalg og
herredsstyrevalg, drøftinger med NKP om sammenslåing, samt
nedsettelse av agitasjonskomiteer og rodekorps. Valgene gikk riktig
bra for Ski. Hartvig Svendsen ble innvalgt som vararepresentant til
Stortinget, hvor han møtte storparten av perioden. Han hadde forøvrig
vært vararepresentant fra 1937.
Partiet gikk fram 2 mandater til 10 plasser i det nye herredsstyret.
Med rent flertall ble Hartvig Svendsen ordfører og Hans Andersen
varaordfører.
Spørsmålet om å få i gang avis ble drøftet i flere møter. Den
tidligere «Follo» ble stoppet av tyskerne. Gjennom felles innsats
med de andre Follokommunene så «Follo Arbeideravis» dagens lys i
1947. Arbeiderforeningen hadde også energi nok til å arbeide for et
boligbyggelag i Ski – kimen til Ski Boligbyggelag.
Privatisering var et aktuelt tema også i 1945. Skulle det kommunale
pukkverket privatiseres? Representantskapet sa «nei». Det synes som om
de kommunale sakene ble avgjort av Ski Arbeiderforening – de hadde jo
rent flertall. Saken kom opp igjen i 1951 og da, «etter et langt og skarpt
ordskifte», ble saken utsatt i påvente av en uttalelse fra en fagmann om
maskinenes tilstand.
En annen sak som det ble arbeidet med, kanskje særlig i Kvinnegruppa,
var opprettelsen av et eget hornmusikkorps i foreningen. Tiltaket ble aldri
igangsatt, men hvem som skulle disponere de innsamlede midlene ble en
gjenganger på møtene. Det dreide seg om kr. 4000,-, et betydelig beløp
på den tiden. Musikkutvalget var gått i oppløsning, og lederen forbeholdt
seg retten til å disponere midlene. Kvinnegruppa mente at de ut fra at
de hadde stått for innsamlingen, skulle ha pengene, mens partistyret og
representantskapsmøtet mente at partiet skulle disponere midlene. Enden
på saken ble at midlene ble satt inn på kvinnegruppas fond for feriehjem.
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Opplysningsarbeid og skolering var viktig, og foreningen hadde
en aktiv opplysningskomite. I 1946 ble det opprettet lyttergrupper i
forbindelse med foredragserien «Samfunnsliv» i NRK. Partiet kjøpte
inn kurshefter, og selv om det ikke kan leses direkte fra møtereferatene,
synes det som om lyttergruppene var populære, og at også emner ut
over foredragene, ble drøftet. Det ble satt i gang kurs blant annet i
kommunalkunnskap, og et engelskkurs ble forsøkt igangsatt.
Ved kommunevalget i 1947 mistet foreningen to mandater og måtte
samarbeide med NKP for å få ordfører fortsatt. Årsaken var etter
representantskapsmøtets mening at agitasjonskorpsene hadde gjort for
dårlig jobb. Hartvig Svendsen hadde uttrykt ønske om ikke å bli satt
på valglisten på grunn av arbeidsbyrden på Stortinget, men bøyde seg
for partiets ønske om å sette han som nr.1 på listen. Han ba om å få
avløsning som ordfører. Lærer J.A. Haugen ble da ordfører, mens Hartvig
Svendsen ble varaordfører.
Kommunistpartiet hadde gjort framstøt om listesamarbeid både foran
valgene i 1947 og 1949, men Arbeiderforeningen ønsket ikke dette. Som
det heter i et referat: «Vårt parti må holde rene linjer og ikke gi anledning til
å villede velgerne under valget».
Derimot samarbeidet foreningen med kommunistene i forbindelse med
1. mai-arrangementene. Her måtte imidlertid kommunistene finne seg i
at foreningen bestemte hvem som skulle være dagens taler.
Kommunestyrevalget i 1951 gikk ikke som ønsket, selv om det ble
framgang med ett mandat. Arbeiderforeningen fikk sammen med
kommunistene halvparten av mandatene, og ordføreren ble valgt ved
loddtrekning. Resultatet ble at Svend Bjerke fra landdistriktets liste ble
ordfører, mens Haugen ble valgt til varaordfører.
Den «store saken» i årene etter krigen var vannverksaken, som etter
hvert ble til et planlagt interkommunalt vannverk hvor Oppegård, Ski og
Ås skulle samarbeide – det såkalte OSÅK. Det var ikke helt enkelt å få
til et samarbeid med kommunene. Partipolitisk var det også uenighet. De
borgelige strittet i mot og anket planene inn for departementet.
En sak foreningen arbeidet mye med, var å skaffe de 50 småbrukene i
kommunen bruksskog. Men det hele synes å ha løpt ut i sanden.
Et spørsmål som ble diskutert på 1950 og 1951-tallet var: Hva bør
minimumsstørrelsen på en eneboligtomt være? Ingen stor sak, men
den ble behandlet i representantskapsmøtet. Styret innstilte på 1 1/2
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mål, mens herredsstyregruppa innstilte på 1 mål. Styrets forslag ble
vedtatt med 15 mot 14 stemmer. Mange hadde ordet, og ut fra ordene
i protokollen kan en ane en heftig diskusjon. Et forslag om å binde
herredsstyregruppa fikk bare en stemme.
I en protokoll fra 1950 bemerkes det at det er dårlig frammøte på
møtene, særlig fra fagforeningene. Men deltakelsen på valgmøtene var
ikke dårlig. Et møte i «Folkets Hus» med Gerhardsen som taler, samlet
400 deltakere. Andre møter rundt om i kommunen fra 100 til 9 deltakere
(Gjedsjø).
Arbeiderforeningen hadde brukt mye tid på å bygge opp «Follo
Arbeiderblad» og ønsket rimeligvis god dekning av sine saker
av avisa. Men referater viser at foreningen er misfornøyd, og et
representantskapsmøte fattet følgende vedtak: «Saker direkte vedrørende
Ski Arbeiderparti som skal offentliggjøres i avisen må redaktøren samarbeide
med styret om. Saker som ikke er ferdigbehandlet i styre og representantskap
skal ikke offentliggjøres.» I et senere representantskapsmøtemøte
skulle redaktør Wagelie, i følge referatet, ha uttalt at han i enkelte
saker burde ha samrådd seg med partiet om referatene. I påfølgende
representantskapsmøte benektet han at han hadde uttalt noe slikt.
Protokollen ble imidlertid ikke rettet.
Foreningen hadde i 1950, 173 medlemmer, Ski AUL 37 og
fagforeningene 165.
I 1956 var 6 fagforeninger med til sammen 200 medlemmer
tilsluttet Ski Arbeiderparti – Ski trearbeiderforening, Ski og omegn
bygningsarbeiderforening, Ski kjemiske arbeiderforening, Ski og
omegn Jern og metall, Ski skog- og landarbeiderforening og Ski
arbeidsmannsforening.
I dag ligger det fagligpolitiske samarbeidet langt på vei nede – i alle
fall på lokalt nivå. Men fagbevegelsen har gjennom alle år vært med å
prege vår politikk, både sentralt og lokalt i Ski. Organisasjonsformen
i DNA var bygd på det kollektive medlemskapet. I forbindelse med
forhandlingene om tilslutning til Den kommunistiske internasjonale i
20-åra krevde Komintern at Arbeiderpartiet skulle avskaffe det kollektive
medlemskapet til fordel for et individuelt medlemskap, noe som partiet
avslo.
I 60-åra sank antall fagforeninger tilsluttet DNA, og etter 1975 var
de kollektivt tilsluttede fagforeningene så godt som borte. I 1966 besto
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

87

partiet av Ski Arbeiderlag, Ski Arbeiderkvinnelag, Ski AUL, Kråkstad
Arbeiderforening, Langhus Arbeiderlag, Siggerud Arbeiderlag, Fjeld
Arbeiderlag og bare en fagforening, Ski Trearbeiderforening.
Det kollektive medlemskapet innebærer at bare arbeiderlag,
kvinnegrupper, arbeiderungdomslag og fagforeninger kunne
bli medlemmer av partiet. Fagforeningene stilte likt med laga,
kvinnegruppene og AUL når det skulle velges medlemmer til
representantskapet. Vanligvis et medlem pr. begynnende 10 medlemmer.
Representantskapet var som kjent den høyeste myndighet mellom
årsmøtene og kunne fatte bindende vedtak, også i kommunale saker.
Selv om det i 50-åra ble påpekt dårlig frammøte i representantskapene
– spesielt for fagforeningene, var de i høy grad med på å utforme
politikken lokalt i Ski. Dette kommer til uttrykk ved at i 1966 kom
formann og nestformann fra henholdsvis Ski Jern- og metall og fra Ski
trearbeiderforening..
I et representantskapsmøte i januar 1966 ble planene om den
framtidige Skibyen behandlet, den såkalte «Andersson & Skjånesplanen»,
som foreslo at den framtidige Skibyen skulle gi plass til 105.000
innbyggere, en by som i hovedsak skulle ligge på Endsjøjordet. Rådmann
Rønneberg innstilte på 70-75000 innbyggere. Ski Arbeiderlag hadde
behandlet saken i et medlemsmøte og ville gå inn for arkitektfirmaets
forslag på 105.000 innbyggere. Protokollen forteller ikke noe om
diskusjonen i møtet, men det ble reist utsettelsesforslag fra ordfører.
Forslaget falt. Det endte med at Arbeiderlaget trakk sitt forslag, og at
møtet sluttet seg til styrets innstilling som gikk ut på følge rådmannens
forslag.
Ellers viser referatene fra 1966 at vann og kloakk var kommunens
største utfordring.
En kirke på Langhus skapte noe uenighet i partiet. En del av
medlemmene var i mot, men rådmannens forslag til bevilgning ble
vedtatt mot 5 stemmer. Tiltaket ble forøvrig programfestet.
Kommunevalgprogrammet som ble vedtatt i 1967 sa blant annet om
boligbygging: «Ski Arbeiderparti vil samarbeide med alle skapende krefter
for å utnytte disse områder for å få reist boliger til flest mulig på en økonomisk
forsvarlig måte. Vi vil sikre tomter til selvbyggere og også satse på boliger i
store serier i et variert miljø». Dette er en formulering som partiet arbeidet
for å gjennomføre i mange år framover, og som de maktet på en god
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måte. Sosial boligbygging ble kanskje den viktigste politiske saken helt
fram til 1980-åra.
I 1967 la en organisasjonskomité fram sitt forslag som blant annet
førte til at representantskapsmøtene ble erstattet med partimøter hvor
alle medlemmene hadde adgang. Protokollen forteller ikke noe om
hvorfor endringen ble gjort. Men alt i 1969 ble det vedtatt å gå tilbake til
representantskapsmøter.
Det er naturlig nok kommunale saker og organisasjonssaker som
dominerer i møteprotokollene. Partiet hadde sammen med SF flertall i
kommunestyret slik at sakene i realiteten ble avgjort av partimøtene. Og
partiet var en stor organisasjon som krevde mye av styret.
I protokollene fra et partimøte i 1968, hvor det møtte 45 medlemmer,
ble det valgt medlemmer til 60 styrer, råd og utvalg. Valgene gikk
tilsynelatende greit uten mange motforslag til styrets innstilling. Vi leser
at Mary Holmen kjempet for at partiet ikke skulle tilby de borgerlige
formannsstillingen i sosialstyret, og fikk medhold. Mary Holmen var en
markant sosialpolitiker og var formann i sosialstyret i en årrekke. Hun var
en pådriver for å få bygd «Helse- og Velferdssentralen».
Samme år, i 1968, ble generalplanen for Ski, med reguleringsplan for
Ski sentrum presentert i et møte av «Andersson & Skjånes». Av referatet
framgår det at ordfører Edgar Johannessen ikke var fornøyd og påpekte
en del «inkonsekvenser» i planene. Av det korte referatet framgår ikke
medlemmenes mening, men Gunnar Ekeberg beklaget at det ikke hadde
vært nærmere samarbeid ordfører – konsulent. «Intensjonene ser ut til å
være svært forskjellig».
I 1969 forslo ordfører i et representantskapsmøte en rammeplan
for boligbyggingen som i hovedtrekk gikk ut på at utbyggingen
skulle starte på Langhus, og deretter på Finstad. Videre skulle
det etableres et trekantsamarbeid mellom Ski Boligbyggelag,
tomteselskapet og kommunen med siktemål å få en sosial boligbygging.
Representantskapsmøtet ønsket ikke å ta stilling til ordførerens forslag
og utsatte behandlingen. Forslaget ble en gjenganger på flere møter.
Det synes som samarbeidet med tomteselskapet ikke var så ønskelig
av alle. Til slutt ble det fattet vedtak, som var: «Utbyggingen starter på
Langhus».
En litt vanskelig sak kom i 1969. Ordføreren følte arbeidspresset ved
å ivareta ordførervervet samtidig som han skulle skjøtte sitt i arbeid ved
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NSB. Partiet nølte med å følge opp et forslag om at ordføreren skulle få
en deltidsstilling i kommunen. Argumentet mot var at en fryktet at de
borgerlige ville utnytte et slikt vedtak og skape misnøye blant velgerne.
Men partiet vedtok at det skulle arbeide uoppholdelig og følge opp
forslaget om å gi ordføreren bedre arbeidsforhold.
Kommunevalget i 1975 engasjerte medlemmene i høy grad.
Det ble lagt ned mye arbeid i å utarbeide programmet, og det var
sendt ut spørreskjema. – «Vårt mål» – som overskriften lød. Ifølge
protokollen var boligpolitikk det punktet som var mest framhevet i
svarene. Behandlingen av programmet gikk over flere møter, og mange
synspunkter ble tatt opp. Boligkooperasjonens stilling ble drøftet.
Her var tydeligvis sterke meninger for og i mot. Et annet forslag som
skapte debatt var: «Arbeiderpartiet erkjenner kristendommens rett i vår
kulturarv.» Forslaget falt i en senere avstemming. Mary Holmen var
en person som aldri la skjul på hva hun mente, heller ikke om andre
medlemmers innsats. «Det blir bare snakket om eldreomsorgen». Hun var
kritisk til de sittende i kommunestyret, står det i referatet.
Rådmann Rønneberg orienterte om budsjettet og sa blant annet at det
lønte seg å satse på eldreomsorg i nærmiljøet. En sykehjemsplass kostet
kr. 50.000! (I dag kr. 600.000).
Ellers kan en lese at spørsmålet om å danne et Framlag ble tatt opp. Et
år senere ble det valgt et kontaktutvalg, og sannsynligvis var da Framlaget
etablert.
Gruppeleder Halland var i 1976 utålmodig og sa i et møte at
innkjøringsperioden nå var forbi. Representantene måtte innstille seg på
å vise større initiativ og deltagelse i debatten.
I 1978 dukket spørsmålet opp om motorcrossbane på Stallerud. Som
kjent er saken enda ikke løst i 2012. Samme år drøftet representantskapet
spørsmålet om ny kirke. De unge var i mot ny kirke. Partiet var
positivt, men delte seg i synet på hvor den skulle ligge. Mange mente at
Birkelunden måtte skjermes.
Hvordan skulle Waldemarhøy-området disponeres? Ikke alle var
innstilt på å bruke området til et bygdetun. Saken ble utsatt, uten at det
framgår hva som var partiets syn.
Neste års referater forteller om å gi «Pablo» skjenkerett. «Mange talte
og var engasjert i saken,» står det i referatet. Flertallet var imot å gi
skjenkerett fordi de oppfattet «Pablo» som et ungdomssted, og var villige
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til å gi «Pablo» et økonomisk tilskudd som kompensasjon for tap av
bevilling.
I forbindelse med utarbeidelse av nytt program ble det foreslått et
punkt om «Prevensjonsveileder for ungdom». Forslaget ble forkastet med
13 mot og 11 for.
I 1979 ble også spørsmålet om å utgi en lagsavis tatt opp på årsmøtet,
og styret ble bedt om å forberede saken.
Ut fra protokollene synes det som om det er de kommunale
sakene som opptar partiet. Et par unntak har ideologisk tilsnitt. I et
representantskapsmøte i 1979 ga møtet sin tilslutning til en uttalelse
fra Akershus Arbeiderparti hvor det blant annet heter: «Akershus
Arbeiderparti vil på denne bakgrunn oppfordre regjeringen til å si et klart nei
til produksjon og utplassering av nye atomvåpen i Europa». Saken ble forsøkt
utsatt, noe mange var sterkt i mot.
En annen sak var knyttet til ønsket om etableringen av et amerikansk
lager i Norge med våpen som kunne utstyres med atomlager. Vedtaket
som ble gjort etter lang debatt med flere forslag, ble: «Representantskapet
i Ski Arbeiderparti vil sterkt støtte Regjeringens arbeid for internasjonal
nedrustning og vil oppfordre Regjeringen til å gå foran med et godt
eksempel på praktisk nedrustningsvilje ved å utsette/si nei til den omtalte
forhåndslagringen.»
Årsberetningen for 1998 forteller om en godt gjennomført valgkamp i
forbindelse med kommunevalget. Partiet hadde produsert åtte løpesedler
med lokalt tilsnitt, foruten materiell fra sentralt hold. På tross av stort
engasjement i valgkampen var partiet noe skuffet over resultatet.
Året etter fikk partiet 19 nye medlemmer, kanskje fordi partiet hadde
vært særlig godt synlig året før. Saker som stod i fokus var kravet om at
gass måtte videreforedles i Norge og den vanskelige boligsituasjonen –
særlig for de unge.
Spørsmålet om å endre vedtektene slik at representantskapsmøtene ble
omgjort til medlemsmøter med stemmerett for alle medlemmene, ble en
gjenganger på flere årsmøter. Første gang fremmet på årsmøtet i 2000,
men det ble da avvist fordi det ble fremmet for sent i forhold til fristen
som var satt i vedtektene. Ved årsmøtet i 2001 falt forslaget, fikk 11 av
22 stemmer og manglet 2/3 oppslutning som vedtektene krevde. I 2002
ble det besluttet å behandle forslaget i et ekstraordinært årsmøte da det
var behov for en gjennomgang av vedtektene i sin helhet. Så i årsmøtet
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i 2006 ble endringen vedtatt med 21 mot 7 stemmer etter en engasjert
debatt. Samtidig gikk bestemmelsen om kvinnepolitisk styre ut og ble
erstattet av en kvinnekontakt i styret.
Den nye energiloven i 1990 bygde på prinsippet om markedsbasert
kraftomsetning, noe som blant annet førte til at mindre E-verk ble
kjøpt opp av større enheter. I 2000/2001 kjøpte således Fredrikstad
Energiverk opp Follo Energiverk hvor Ski kommune eide i overkant av
70 % av aksjene. Ski Arbeiderparti stemte i mot salg, men var med på å
framforhandle salgsavtalen som ble oppfattet som en gunstig avtale for
kommunen. Partiet mente da at det ikke hadde noen hensikt å stemme
mot den endelige avtalen: E-verket ville bli solgt med de borgerlige
partienes stemmer. Blant medlemmene var det imidlertid delte meninger
om saken, og det kom til dels krass kritikk av kommunestyregruppas
behandling.
Aktiviteten i årene 2002 og 2003 var stor. Hos høyresiden var tanken
om å selge sine eiendommer for så å leie dem tilbake, en av de ideologiske
fanesakene. I 2002 foreslo de borgerlige å selge vannverket til US lease.
Arbeiderpartiet var sterkt imot forslaget, og sammen med SV, Krf og V
stemte de imot å bevilge midler til videre arbeid med US lease. Forslaget
ble senere lagt bort da Bærum trakk seg fra prosjektet.
Med tanke på kommunevalget i 2003 satte partiet i gang å utarbeide
en strategi, og strategiarbeidet ble en fast post i representantskapsmøtene.
Et viktig punkt i handlingsplanen var å skape allianser med andre
partier. Partiet gjorde et godt valg og ble igjen det største i Ski. En
medvirkende årsak til framgangen var partiets bastante motstand mot
privatisering. En «liten sak» som fikk stor betydning, var et klart «nei» til
å privatisere kjøkkenet på Solborg sykehjem, en sak som fikk stor omtale
i pressen, og som tydeligvis opptok mange velgere. Etter forhandlinger
med alliansepartnerne, V, Krf, Sp og SV, kunne Gunvor Eldegard innta
ordførerplassen. Høyre og Fremskrittspartiet hadde vanskelig for å kunne
akseptere valget, og langt på vei ble Gunvor Eldegard hetset ved flere
høve.
En vanskelig sak Gunvor Eldegard fikk å hanskes med var plasseringen
av boliger for mennesker med dobbeltdiagnose. Dette var en sak som
skapte voldsom diskusjon i befolkningen. Eldegard sørget imidlertid for
at partiets syn på plasseringen ble vedtatt.
Saker som ellers opptok partiet de første årene etter tusenårsskiftet var
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realiseringen av Follo sykehus, boligspørsmålet, forslag til DNA sentralt
om å programfeste oppsøkende virksomhet for eldre (seniorkontakten) og
påskynde arbeidet med Ski stasjon og dobbeltsporet til Oslo.
Ellers framgår det at medlemstallet i disse årene synker noe, 251
medlemmer i 1997 mot 210 i 2006.
Foran stortingsvalget i 2005 arbeidet Ski Arbeiderparti aktivt for å få
nominert Gunvor Eldegard på sikker plass på stortingslista. Dette lyktes,
og Gunvor Eldegard ble innvalgt. Hun var den første representanten fra
Ski etter Hartvig Svendsen, som ga seg i 1965 etter 19 år på Stortinget.
Ski Arbeiderparti støttet AUF som ville nominere Gorm Kjernli på
stortingslista. Han ble 1. vararepresentant fra Akershus og møtte fast fra
2008.
Begge markerte seg som pådrivere for å få gjennomført planene for
Follobanen og en ombygging av Ski stasjon.
Både Eldegard og Kjernli ble gjenvalgt til Stortinget i 2009.
Etter at Eldegard tok plass på Stortinget, overtok Amund Kjernli
ordførerplassen. Han hadde lang erfaring fra kommunepolitikken, blant
annet hadde han i en årrekke vært gruppeleder.
Etter valget i 2007 sprakk alliansen da Krf valgte å slutte seg til
høyresiden. Men Arbeiderpartiet hadde en god periode, hvor full
barnehagedekning kanskje var den viktigste «seieren». Ellers arbeidet
partiet systematisk med eldreomsorgen og presset fram planer om
utbygging av Finstadtunet og modernisering av Solborg. Utbygging av
områdene langs Kirkeveien hvor partiet ønsket en tett utnyttelse, var
viktig for partiet. En sak som skapte uro i partiet var planen om å etablere
Åsland næringsområde, som ville ligge delvis innenfor markagrensa. Her
fikk ønsket om å sikre marka flertall blant medlemmene.

Langhus Arbeiderlag

Det finnes svært lite materiale som kan belyse virksomheten før siste
krig. Ski Arbeiderparti stilte liste for første gang i forbindelse med
kommunevalget i 1919, og her ble baneformann Chr. Stallerud innvalgt.
Han var etter all sannsynlighet bosatt i Ringen.
Av Velforeningens protokoller kan vi lese at det i mellomkrigstida
fantes et rikt foreningsliv knyttet til arbeiderbevegelsen. Som kjent
var det dårlige tider, og foreningene hadde dårlig økonomi. Blant dem
som hadde vanskeligheter med å betale lokalleie til Velet, finner vi
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arbeiderungdomslag, arbeiderkvinnegruppe og arbeidsløses forening. Vi
finner også et arbeideridrettslag som søker om premier. Imponerende,
ut fra at det da bare bodde 300-400 mennesker på Langhus. Ut fra
aktiviteten og en møteprotokoll fra 1945, kan vi slutte at det eksisterte et
kretslag av DNA på Langhus også i mellomkrigstida.

Kretsforeningen i fredsårene

Fra en møteprotokoll fra 1945 kan vi lese at det gamle styret fra 1940
hadde møte 9. august. Viberg, Sundby, Bj. Andresen og H. Pettersen
besluttet å ta opp arbeidet ”efter 5 års stillstand”. Det framgår av
møtereferatet at det meste av foreningens papirer og protokoller var
ødelagt. Høyst sannsynlig av frykt for at materialet kunne misbrukes av
myndighetene under krigen.
Den gamle protokollen inneholder bare referater fra to påfølgende
styremøter. På det første styremøtet blir det valgt kandidater til partiets
liste til kommunevalget. Disse var: 1. Ekstrabetjent Sverre Sundby,
2. Anleggsarbeider Karl Pettersen, 3. Banevokter Sverre Andresen,
4. Banevokter Bjarne Andresen, 5. Husmor Gulveig Frosterud og 6.
Husmor Marta Viberg.
I det andre styremøtet 18. oktober 1945 framgår det at formannen,
Wiberg, hadde flyttet, og at Karl Pettersen ble valgt til ny formann inntil
planlagt generalforsamling i mars.
Den planlagte generalforsamlingen i mars 1946 ble det tydeligvis ikke
noe av. I protokollen er det et hopp til 1. april 1954 da det ble holdt et
møte på Velet for å danne et arbeiderlag på Langhus. I åra mellom ligger
virksomheten tydeligvis nede. Fra årsberetningen for Ski Arbeiderparti
for 1946 står det at medlemstallet for Langhus kretsforening var seks,
mens det i 1947 er oppført med 0. Senere årsberetninger nevner ikke
Langhus kretsforening.
Vi finner imidlertid Langhusfolk engasjert i Ski Arbeiderparti. Gulveig
Frosterud og Magnus Johannessen var meget aktive i partiarbeidet,
og Sverre Andresen møtte i kommunestyret. Likeledes finner vi Karl
Pettersens navn i 1947 – 1948 åra.

Langhus Arbeiderlag stiftes

I et brev til Ski Arbeiderparti 18. september skriver Sverre Andresen
at disse 12 har sagt seg villig til å bli medlemmer i et arbeiderlag på
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Langhus: Sigmund Andresen, Eivind Larsen, Rolf Andresen, Gulveig
Frosterud, Fridtjof Aaserud, Sverre Sundby, Alf Warud, Karl Pettersen,
Sverre Andresen, Magnus Johansen, Gunnar Bekken og Øivind
Henriksen. Og videre at det var innkalt til et møte 23. september som
skulle forberede konstitueringen.
Stiftelsesmøtet i april 1954 var innkalt av Ski Arbeiderparti, som hadde
nedsatt en gruppe for å forberede konstitueringen. I gruppen satt Sverre
Andresen, Gunnar Bekken, Magnus Johansen og Øivind Henriksen.
15 personer hadde møtt fram, og alle tegnet seg som medlemmer.
Møtet besluttet at lagets navn skulle være Langhus Arbeiderlag. Lover
ble vedtatt, og valg ble foretatt. Som formann ble Gunnar Bekken
enstemmig valgt.
Det ble videre vedtatt å arrangere 1. mai-fest. Den første på Langhus?
Det var saker nok å ta fatt på. Det som først og fremst opptok folk var
vann- og kloakkforholdene på Langhus. Disse var mildt sagt problematiske,
og dette ble en sak Laget fikk arbeide med langt ut i 60-årene. Henry
Clausen og Harry Karlsson fikk i oppdrag «om mulig å komme frem til
et konkret forslag til løsning av spørsmålet». Protokollene for de første
årene viser et lag som satset friskt. Medlemsmøter en gang hver måned,
når en ser bort fra sommermånedene. Et utall Langhussaker ble tatt opp.
Postombæring på Langhus, veilys ned til Furuset og langs Sloravegen,
idrettsplass, utvidelse av Langhus skole og behovet for samfunnshus. I
tillegg bygger de opp organisasjonen gjennom studie- og skoleringstiltak.
Laget sørget for god kontakt med lokalavisene. Naturlig nok i første
rekke med «Follo», som var Arbeiderbevegelsens avis.
Den saken som fikk størst pressedekning, var lagets engasjement i
forbindelse med istandsetting av Sloravegen etter raset i 1954. Laget
gikk ut med sterk kritikk av kommunen for sommel i arbeidet med å få
opparbeidet veien, som 300 mennesker var avhengig av. Arbeiderlaget
oppnådde å få «foretrede» med en deputasjon i herredsstyret slik at
laget kunne få lagt fram sitt syn. Deputasjonen ble ledet av Eivind
Larsen som redegjorde for initiativet. Av pressereferatet framgår det at
det ble en opphetet debatt, hvor kommuneingeniøren nærmest fraba
seg innblanding fra Langhus Arbeiderlag. Kommunen ville forholde
seg til Langhus Velforening som de samarbeidet utmerket med. Men
Arbeiderlaget oppnådde det de ønsket. Kommunen satte inn både penger
og mannskap for å få fart i arbeidet.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

95

Lagets engasjement i kommunale saker skapte et konkurranseforhold
til Langhus Velforening, noe som kommer fram både i Lagets og Velets
protokoller.

Planene om et samfunnshus

I et styremøte i 1956 tok Henry Clausen opp spørsmålet om å
undersøke mulighetene for å få reist et samfunnshus på Langhus.
Et senere møte besluttet å ta kontakt med de andre foreningene for
å få i stand et samarbeid. Blant annet ble Velforeningen kontaktet.
Problemet var imidlertid at det tydeligvis var en viss konkurranse mellom
Velforeningen og Arbeiderlaget som begge mente de «eide» forslaget,
og Velforeningen hadde da også sendt innbydelse til et fellesmøte
med de øvrige foreningene. Men det ble til at foreningene møtte på
Velforeningens møte 26. april, hvor det ble besluttet å nedsette et
arbeidsutvalg på fire medlemmer som skulle arbeide for et samfunnshus.
Velforeningens protokoller forteller ikke noe om komiteens arbeid,
men fra Arbeiderlagets arkiver finner vi at et utkast skal ha blitt sendt
kommunen. I referatet fra et medlemsmøte i 1957 finner vi: «M. Wiberg
var interessert i samfunnshuset og hvordan det gikk med det. Formannen
svarte at saken beror i skolestyret til uttalelse». Der stopper saken,
senere referater opplyser ikke noe om forslagets skjebne. Lite ante vel
initiativtakerne at det skulle ta innpå 50 år før tanken ble realisert.

Arbeidet med idrettsplass.

Å skaffe Langhus en idrettsplass opptok laget helt fra oppstarten i
1954. I 1965 var Nordrum leder i Arbeiderlaget og dessuten aktiv i
Idrettslaget. Han tok saken opp på et medlemsmøte høsten 1965. Av
referatet framgår det at det var delte meninger om hvor en idrettsplass
burde ligge. Flertallet støttet nok Idrettslagets forslag om Ramstadsletta,
men også andre plasseringer var inne i bildet. «Langhus-jordet», syd for
jernbanebrua, og et område ved foten av Møllerbakken. Noen konklusjon
ble ikke tatt i møtet, meningene var for delte hos medlemmene.
I slutten av 50-årene finner vi at Laget har vanskeligheter med å få
medlemmene med på møtene. I følge referatet fra et medlemsmøte
høsten 1960 karakteriserer lederen frammøtet slik: «Et utvidet
styremøte», 11 deltakere medregnet innlederen Kai Knudsen som
leder av vannverkskomiteen, ordfører, varaordfører m.fl.. Og dette var
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et møte med et dagsaktuelt tema, hvordan bygge ut vannverket slik at
folk på Langhus kunne få skikkelig vann. For å få opp interessen hos
medlemmene forsøkte laget å legge opp medlemsmøtene slik at de
hadde appell til ungdommen, og det ble satset på sosiale aktiviteter som
lagsfester. I tillegg ble det arrangert en rekke åpne møter hvor de sakene
som opptok Langhusfolk ble behandlet. Dette var kloakk, skikkelig
vannforsyning, og det var veistellet. Disse åpne møtene trakk mange
deltakere og var en suksess.
En tid arbeidet Laget for å få dannet et ungdomslag tilsluttet
Arbeiderpartiet, noe som tydelig var vanskelig. Kanskje fordi det allerede
var et aktivt ungdomslag på stedet. I stedet forsøkte man å tilpasse
møtene til ungdommens behov, men etter et par år ble satsingen på
ungdommen lagt bort. Det tar 20 år før ungdomsarbeidet blir tatt opp
igjen ved at Framfylkingen og AUF ble dannet.
I 1957 ble det valgt en egen festkomité, og i følge festkomiteens
regnskapsprotokoll var dette et aktivt festår. Det ble arrangert to
lagsfester, juletrefest og årsfest i forbindelse med årsmøtet. Oppslutningen
var god, 35 og 46 deltakere på lagsfestene, 64 barn og 9 voksne på
juletrefesten, og 29 deltakere på årsfesten. Blant bilagene for innkjøp til
en av festene finner vi at det er utgiftsført ½ flaske «Old Brandy». Etter
hva som er fortalt, var dette til utlodning.
Det foreligger naturlig nok ikke noe referat fra disse festene, men fra
møteprotokollene kan vi lese at «de hadde det hyggelig» og at de «holdt
på til de sene nattetimer».
Medlemsverving inngår som post i mange styremøter. Beretningene fra
disse årene er mangelfulle når det gjelder medlemstall. I beretningen for
1963/64 framgår det at medlemstallet er øket fra 46 til 59 medlemmer.
Æren for dette blir tillagt Gyda Lundeby og Johnny Sørlie.

Langhusbyen planlegges

Aktiviteten i Laget endrer karakter i slutten av 60-årene. Tidligere var
lagsmøtene på mange måter et politisk verksted for å utvikle Langhus.
Forslag til tiltak ble født, og «press» ble lagt på det politiske miljøet i
kommunen. Nå ble det mer et spørsmål om å få informasjon om hva
som skulle skje på Langhus. Det var to årsaker til dette. Arkitektfirmaet
«Andersson og Skjånes» hadde fått i oppdrag å planlegge «Langhusbyen»,
og dermed på en måte tatt initiativet. I tillegg hadde de to kanskje mest
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aktive medlemmene, Henry Clausen og Harry Karlsson, fått viktige
kommunalpolitiske verv. Henry Clausen ble varaordfører/ordfører og
leder av planleggingskomiteen for Langhus. Harry Karlsson var leder av
bygningsrådet.
De såkalte «spørremøtene» som laget arrangerte, var en suksess. På et
møte i 1969 møtte 85 personer. Folk ønsket å bli orientert om hva som
skulle skje på Langhus. En utbygging som totalt ville endre på tilvante
forhold på Langhus. En storstilt boligbygging var planlagt, og spørsmålet
om sosial boligbygging ble reist. Likeledes var en planlagt Europavei
gjennom Langhus et hett tema.

70-årene med EF-kamp og stor innflytting

Protokollene fra den første halvdelen av 1970-årene viser at aktivitetene stort
sett begrenset seg til tradisjonelle lagssaker som medlemsverving og forsøk
på å aktivisere medlemmene, noe som tydeligvis var vanskelig. I et styremøte
ble det diskutert om det var mulig å få til møter med politisk debatt for å
skape et miljø for medlemmene. Konklusjonen var at styret ikke var sikker
på om dette var realistisk på et sted som Langhus, hvor medlemmene var så
uengasjerte. En skulle tro at EF-kampen i 1972 skulle skape engasjement
i Laget, men det begrenset seg til at det i et styremøte ble planlagt et
medlemsmøte med innledere fra begge sider. I det neste styremøtet ble det
imidlertid besluttet å droppe medlemsmøtet «pga erfaringer fra andre steder
med slike møter hvor det har vært dårlig frammøte».
I siste halvdel skjer det stor innflytting til Langhus. Årsberetningene
rapporterer om nye medlemmer. I de beretninger hvor medlemstallet er
oppgitt, framgår det at medlemstallet ligger på 45 – 50 medlemmer.
Ungdom og behovet for fritidsaktiviteter for ungdom blir tatt opp i
flere styremøter. I 1976 blir spørsmålet om å danne et Framlag på Ski tatt
opp. Laget oppnevner sin kontakt i gruppa som skulle stå for dannelsen,
men vedkommende melder snart tilbake at det skjer ikke noe i saken.
I årsberetningen for 1979 framgår det at Laget for første gang
arrangerte 1.mai frokost på Vevelstad ungdomsskole med flaggheising og
appell ved John Myhrvold. I 1979 var det 25 år siden stiftelsen av Laget.
Etter mye fram og tilbake ble jubileumsfesten lagt til 17. november. Men
på grunn av for liten påmelding, ble festen avlyst.

Ny aktivitet i laget
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I de første årene av 1980-tallet var Laget opptatt av å få fortgang i
utbyggingen av idrettsanlegget i tillegg til at det tok opp sin gamle tanke
om et samfunnshus.
I 1980 vedtok et medlemsmøte en uttalelse til Ski Arbeiderparti
hvor det blir bedt om «at partiet prioriterer idrettsanlegget og idrettshallen
i sitt handlingsprogram og å sørge for at dette kommer til syne hos våre
representanter i de kommunale styrer, råd og utvalg.»
I 1982 ble «samfunnshussaken» behandlet i et medlemsmøte. En
uttalelse ble vedtatt sendt Ski Arbeiderparti, pressen og Ski kommune. I
uttalelsen heter det blant annet
«Et samfunnshus er en gammel tanke på Langhus, og behovet for et
slikt bygg som kan huse de aktiviteter som tradisjonelt forbindes med et
samfunnshus, er ikke mindre i dag. Uten å skissere et romprogram, vil
Arbeiderlaget peke på ønsket om større lokaler som kan gi plass for festlige
tilstelninger, teaterframsyninger og lignende aktiviteter, og plass til et
tidsmessig folkebibliotek».
Senere, i forbindelse med behandlingen av valgprogrammet, foreslo
Laget et nytt punkt: «Arbeide for, og avklare tomtespørsmålet for
samfunnshus på Langhus». Dette punktet ble da også tatt inn i
programmet.
I 1985 har lagsarbeidet fått et oppsving. Det var regelmessige møter
med tema som var preget av kommunepolitikk: «Helse og sosialplanen».
«Hva er kulturarbeid?». «Hva skjer i Ski kommune?» «Bibliotekplanen –
hva slags bibliotek ønsker vi oss på Langhus?» «Hvordan skal vi utnytte
kommuneskogene?» – og endelig, et «Afrika-møte» i samarbeid med
AUF-laget.

Fram-lag og AUF

I 1980-årene ble arbeidet med å få med ungdommen tatt opp igjen.
Opprettelse av et Framlag hadde tydeligvis vært et ønske lenge uten at
styret hadde grepet fatt i det. Men i et styremøte 29. mai 1980 deltok
Øystein Solli som var leder i Framlaget på Siggerud, for å gi råd til styret
om hvordan arbeidet burde legges opp. I desember samme år ble det
nedsatt et interimsstyre som skulle kalle inn til et konstituerende møte. I
samme møte ble der for øvrig vedtatt å arbeide for å starte et AUF-lag.
Dette å dra i gang et Fram-lag var tydeligvis ikke en oppgave som lot
seg løse over natta. I 1981 ble det nedsatt et nytt interimstyre. Sommeren
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1982 ble Inger Solli spurt om hun kunne ta på seg oppgaven å drive
Framlaget. I januar neste år har styret fått bekreftende svar fra Inger
Solli. I protokoll fra høsten samme år framgår det at Framlaget skal være
representert i styret, og at det er bevilget penger til Framlaget. Senere
protokoller gir ikke mange opplysninger. I 1984 er det ledermangel. Det
er da 5 ledere pluss 4-5 voksne som følger barna sine. I 1985 finner vi
at Framlaget har møte hver onsdag. Øystein og Inger Solli flyttet fra
Langhus et års tid senere, og Framlaget gikk da i oppløsning.
I årsberetningen for 1981 går det fram at Langhus AUF er dannet,
men at Laget ikke er kommet skikkelig i gang enda. Det synes som om
det tok sin tid å få laget i drift. Men i 1984 finner vi i en melding fra
studielederen i Arbeiderlaget hvor det framgår at ti ungdommer deltok i
AUF-skolens trinn 1. I 1985 ble det bevilget penger til Langhus AUF, og
Laget må da ha vært i virksomhet. Laget gikk imidlertid etter en tid inn i
et Follo AUF.

90-årene med engasjement i lokalmiljøet

Fra 1985 til 1990 mangler vi protokoller. I 1990 leser vi imidlertid at
Laget i en tid har arbeidet med å få i stand en pensjonistkino i auditoriet
på ungdomsskolen. Tanken var at Laget skulle engasjere seg aktivt i
lokalmiljøet. Jan Svendsen var her, som i mange av tiltakene i 1990-årene,
drivkraften bak tiltaket. Medlemmene ordnet selv med nødvendige
lydvegger og stativ for fremviseren, som var lånt fra Rådhusteateret. Laget
leide 16 millimeter spillefilmer.
I 1991 var saken oppe i flere styremøter, og det var tydelig at det var
problemer med å få publikum til framvisningene. I 1992 og senere nevnes
ikke kinodriften lenger.
Men Laget er nå inne i en aktiv periode. Laget har satt seg som mål
å få flere aktive medlemmer. I 1990 og1991 utga laget en lagsavis. I
1991 kom det tre nummer. Men i 1992 stoppet tiltaket opp, tydeligvis
fordi alt arbeidet falt på «redaktøren» Jan Svendsen. I årsberetningen for
1992 leser vi at det hadde vært sju medlemsmøter, og at Laget hadde 56
medlemmer. I 1993 ble et forslag om å engasjere seg i forbindelse med
Langhusdagene tatt opp på et styremøte. Det ble besluttet å delta ved at
Laget arrangerte en natursti eller kunnskapsløype gjennom nærområdet.
I løypa var det plassert poster med spørsmål knyttet til historie og
natur. For å kunne gjennomføre kunnskapsløypa var det nødvendig
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med bred innsats fra medlemmene. Premier ble skaffet fra næringslivet.
Overskuddet ble gitt til foreningene på Langhus, og i protokollen for
årsmøtet i 1998 kan vi lese at kr. 2000,- ble gitt til «LAVESI».
I årsberetningen for 1998 framgår det at tiltaket «var en ubetinget
suksess». Samme år ber imidlertid Jan Svendsen seg fritatt, og senere
nevnes ikke kunnskapsløypa i protokollene.
Samme år foreligger også et forslag fra rådmannen om å nedlegge
Langhus bibliotek. Laget øver påtrykk for å beholde biblioteket, noe som
medførte at nedleggelsen ble skjøvet ut i tid.
I protokollen for 1994 leser vi at DNAs landsmøte etter søknad fra
Laget, hadde utnevnt Henry Clausen som æresmedlem av Det norske
Arbeiderparti.

Ved tusenårsskiftet

Fra år 2000 forteller årsberetningene at aktiviteten er synkende – i alle
fall hva møtevirksomheten angår. I referatene fra styremøtene framgår
det imidlertid at det arbeides mye med å stille med stands, og å få opp
rodekorpset i forbindelse med valgene. Dette er da også situasjonen etter
at laget har eksistert i 50 år.
De seneste 10 år har også vært preget av liten aktivitet når en ser
bort fra arbeidet i forbindelse med valgene. Lagene har avviklet stands,
husbesøk og har hatt et rodekorps som har gjort en god jobb. I 2012
sluttet Laget seg sammen med Siggerud, Gjedsjø og Fjell Arbeiderlag,
som la inn årene på grunn av sviktende rekruttering.

Siggerud Arbeiderlag

Møteprotokoller og annet arkivmateriale ble tilintetgjort ved
krigsutbruddet i 1940 slik at det ikke finnes dokumentasjon som viser
aktiviteten i åra før krigen. Vi vet ikke om det fantes noe arbeiderlag,
men vi vet at småbruker og møllermester Karl Grønsleth som bodde i
Siggerudsaga, ble innvalgt fra Ski sogn til herredsstyret i 1916 og i 1919.
Vanligvis var dannelsen av arbeiderungdomslagene en
knoppskyting fra arbeiderlaget. I Siggerud var det omvendt. Her gikk
arbeiderungdomslaget over til å bli Siggerud Arbeiderlag. De «gamle»
kalte da også arbeiderforeningen nesten konsekvent for «ungdomslaget i
Skogsbygda»
Som kjent er arkivmaterialet fra årene før krigen gått tapt, men
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trolig kom arbeiderlaget i gang i forbindelse med valgene i 1945
hvor Karl Nilsson ble valgt inn i herredstyret. Men mye tyder på
at arbeiderungdomslaget fortsatt var den viktigste møteplassen for
arbeidsfolk i Siggerud.
Siggerud AUL hadde en rik periode i de første etterkrigsåra. Omkring
50 aktive medlemmer i den tynt befolkede «skogbygda» er imponerende.
Laget hadde i sin mest aktive periode møte hver uke på Sagatun – enten
medlemsmøte eller studiering. Som mange andre ungdomslag hadde de
teater/revygruppe, og de underholdt både på møtene og i Akershus ellers.
Reisene forgikk med leide lastebiler påmontert høye lemmer og med
krakker på hver side, og ofte pyntet med røde flagg.
Stifterne av ungdomslaget var ungdom fra småbruk- og skogsarbeidermiljø på Grønslett, Barli og Østbyholtet. I 1931 eller 1933, mest
sannsynlig i 1933, ble så ungdomslaget i Siggerud stiftet. Bakgrunnen
kan vi bare gjette oss til. Kanskje ønsket om et sted ungdom kunne møtes
for å ha det moro? Men 30-åra var jo preget av arbeidsløshet og dyrtid,
noe som ungdommene sikkert også var opptatt av. Kanskje var det et
ønske at også Siggerud i likhet med Langhus, Ski og Kråkstad, skulle få
sitt arbeiderungdomslag.
Den første formannen skal ha vært Jørgen Johansen. Andre som var
med fra starten var Anders Askmann, Trygve Hansen, Trygve Svendsen,
Hans Nilsen og Anthon Barli. Som senere formenn nevnes Karl Nilson
og Juul Rud.
Anthon Barli og kona Karen var to av de som stod på for laget og de
ble da også utnevnt til æresmedlemmer i 1973.
Det finnes ingen opplysninger om når Ungdomslaget gikk over til å bli
Siggerud Arbeiderlag.
Heller ikke finnes det arkivmateriale eller andre opplysninger om
aktiviteten til Arbeiderlaget i årene 1945 -1960. Medlemsfortegnelsen
fra etterkrigsåra er imidlertid bevart. I 1946 var det 42 betalende
medlemmer, i 1947 33 betalende, hvoretter medlemstallet sank til 10 -11.
I 1967 stiger medlemstallet til 42 og i 1960 til 60.
Et notat om Ungdomslaget viser at Ungdomslaget arrangerte 1. mai
sammen med Siggerud Arbeiderlag i årene like etter krigen.
Det var en spredt bebyggelse som preget Siggerud i de første åra
etter krigen. Utbyggingen kom som kjent i gang på slutten av 1960.
Medlemsgrunnlaget til Arbeiderlaget var først og fremst småbrukere
102

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

med jobb i skogen eller på sagbruk. Medlemstallet skal ikke ha vært
noe høyere enn 10 medlemmer, ifølge et eldre medlem. Hvem som var
ledere i Arbeiderlaget i denne perioden er ikke helt klart, men Hans Barli
hadde i mange år lederjobben i Arbeiderlaget – sannsynligvis helt fram til
midten av 1960-åra.
Nærheten til LO-skolen på Sørmarka har betydd mye for utviklingen
av Arbeiderlaget. Særlig i den tida Birger Breivik var bestyrer av
Sørmarka, fra 1963 til 1983. Han ble raskt et viktig medlem i Laget, og
hans omfattende organisasjonserfaring var med på å utvikle Laget.
I tillegg hadde han gode kontakter i Arbeiderbevegelsen slik at Laget
ofte fikk gode og aktuelle foredragsholdere til møtene. I 1967 gikk
Fjell Arbeiderlag inn i Siggerud, samtidig som Einar L. Johansen fra
Brokkenhus ble leder. Johansen er blitt karakterisert som en drivkraft i
Laget og gjorde Laget til en effektiv organisasjon. Gjennom blant annet
systematisk medlemsverving steg medlemstallet fra 15 medlemmer i
1966 til 59 i 1969. Medlemstallet steg ytterligere i de nærmeste årene,
og Siggerudlaget ble kanskje det mest levende og aktive laget i Ski i flere
år. På det beste var omlag 25 % av velgerne medlemmer i Laget, og i
valget i 1993 fikk partiet 42,6 % av stemmene. Det var en stor utbygging
på Siggerud i slutten av 60-tallet. Tett samarbeid mellom ulike lag og
organisasjoner ga resultater for utviklinga, og arbeiderlagets posisjon og
engasjerte medlemmer var aktive pådrivere i arbeidet, noe som var med å
styrke partiets stilling.
I 1980 ga Laget ut første nummer av «Medlemsavisa», som etter hvert
fikk navnet «LagsAvisa». I over 30 år kom den ut regelmessig og ble et
bindeledd som var sterkt medvirkende til positiv utvikling i Laget. Avisa
hadde stoff som spente fra rikspolitiske saker til saker som gikk på lokale
Siggerudspørsmål. Den som i alle disse åra sørget for at avisa kom ut, var
Arthur Johansen. Arthur er et «Ja-menneske» som på ulike vis jobbet for
Laget. Han var et profilert medlem av formannskap og kommunestyre,
og var valgkomiteen i beit for kandidat til ledervervet i Laget, tok gjerne
Arthur utfordringen.
I mange år var også Arthur Johansen redaktør for avisa «Ski-Aktuelt».
Denne avisa gikk til alle medlemmene i Ski Arbeiderparti og her gjorde
rodekopset og «rodeleder» Olaf Nilsen en god jobb med å bringe avisa ut
til medlemmene.
I erkjentlighet av Arthur Johansens innsats – ikke bare i Siggerudlaget,
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men også for partiarbeidet generelt, ble Arthur utnevnt til æresmedlem i
DNA i 2007. Gode og aktuelle innledere, og etterfølgende diskusjoner,
gjorde at Laget fikk godt frammøte på medlemsmøtene. Dessuten tok
Laget gjerne initiativ til «tverrpolitiske» aksjoner i saker som angikk
Siggerudbefolkningen – slike som samfunnshusspørsmålet, bevaring
av biblioteket, hindre asfaltanlegg på Krokhol, avfallsdeponi i Soldalen og
løsning av kloakkspørsmålet i deler av Siggerud – for å nevne noen av
sakene. Spørsmålet om å slutte seg til EEC i 1972 ble naturlig nok også
behandlet. Ole Wiig som var en kjent «nei-mann» var eneste innleder.
Stemmetallet viste at sju stemte nei til EEC mens fem var for. Samme år
kom Gjedsjø med i lagets navn som da ble Siggerud-, Gjedsjø- og Fjell
Arbeiderlag.
En sak som opptok Laget i mange år, var tanken om å få bygget
seniorboliger. Birger Breivik tok alt i midten av 60-åra opp spørsmålet
om å få bygget trygdeboliger i området rundt Siggerud gård. Etter
møteprotokollene var det ingen framdrift i saken før i 1986 da Laget
nedsatte en komité som skulle arbeide for å få reist senior-/trygdeboliger
på området. Senere på året innbød Laget 17 andre organisasjoner i
Siggerud for å diskutere bruken av Siggerud gård. Møtet gikk inn
for å ta gården i bruk som eldresenter, og å få bygget trygdeboliger i
området rundt gården. Etter protokollene å dømme, skjer det ikke noe
før i 1994 da «eldreboligkomiteen» reetableres, ledet av Olaf Nilsen. Da
kommer det ny giv inn i arbeidet. Laget får Ski Boligbyggelag interessert.
Men nedturen kommer i 1999 da det viser seg at Boligbyggelaget av
økonomiske årsaker likevel ikke vil gå inn i prosjektet. Det blir gjort
forsøk på å finne andre interessenter, men uten resultat. Laget tar
imidlertid kontakt med kommunen, og rådmannen er positiv til å avsette
området til seniorboliger. Reguleringsetaten finner at det er plass til 30
seniorboliger. Men en forutsetning for bygging er ny vei inn i området.
Året etter blir det orientert om et møte med Boligbyggelaget hvor
Laget hadde presentert en skisse til løsning hvor 38 seniorboliger var
innpasset. Boligbyggelaget viser på nytt interesse. Men manglende
reguleringsplan og framføring av vei, vann og kloakk inn i området gjør
at planen om seniorboliger fortsatt ikke er i havn.
I 1975 ble det dannet et Framlag etter initiativ fra Inger Solli og Iris
og Knut Hongrø. I 1977 sier et møtereferat at det var stor aktivitet i
Framlaget, men at mangel på ledere gjorde at det var en viss frykt for
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nedleggelse. Framlaget var imidlertid meget aktivt frem til rundt 198182, deltok på masse leirer og hadde et blomstrende kulturmiljø blant
ungene. Blant annet hadde laget et stort program som ble framført på
1. mai i Ski. Rundt 1982-83 døde Framlaget mer ut, med en kort, ny
oppblomstring våren 1984. Protokollen for 1985 refererer til oppstart av
Framlag. Dette tyder på at aktiviteten hadde ligget nede en stund, men
i 1986 rapporteres det at Framlaget er virksomt, og at 15 barn deltok i
aktivitetene. I 1988 synes det som at laget ikke var aktivt lenger.
Mange kvinner har gjort en stor innsats for laget. Live Boger var
en engasjert kommunestyrerepresentant. Likeledes markerte Ingrid
Breistrand seg, og i de senere åra Laila Støen som kanskje først og fremst
ble miljøpolitikeren i partiet.
I åra som kommer synker oppslutningen om medlemsmøtene i
Arbeiderlaget, samtidig som medlemstallet synker. Likevel makter
styret å mobilisere foran valgene, og Siggerud fortsetter å være en «rød»
valgkrets for Arbeiderpartiet.
I 2005 kan en lese at i snitt møtte ni medlemmer på møtene.
Etter hvert ble det vanskelig å finne kandidater til styrevervene. Det ble
til at noen få holdt liv i Laget, noe som naturlig nok førte til slitasje på
ildsjelene.
I 2012 besluttet Laget at det ikke var grunnlag for noe eget partilag
i Siggerud, og Laget gikk sammen med Langhus Arbeiderlag, under
navnet Langhus- og Siggerud Arbeiderlag.

Arbeiderkvinnelaga

Foreningenes arkiver forteller svært lite om kvinnenes plass i
arbeiderlagene. Årsaken var nok at Arbeiderpartiet i de første tiårene
på 1900-tallet var et mannssamfunn hvor kvinner i organisasjonene ble
betraktet med skepsis. Men kvinnene var utvilsomt med i arbeiderlagene
fra starten av, selv om det ikke framgår av foreningenes arkiver. De må ha
vært det sosiale limet i foreningene. De stod for utallige basarer og fester
som skaffet penger, enten det var til «Folkets Hus» eller det var til drift
av foreningene. Etter hvert ønsket kvinnene større politisk innflytelse og
dannet arbeiderkvinnelag. Kvinnene hadde omsorgen for familien, og det
var derfor naturlig at de sosiale spørsmålene opptok dem spesielt.
I Kråkstad ble Arbeiderkvinnelaget stiftet 14. september 1924, og
i Ski noen år senere, 25. mai 1927. På Langhus vet vi at det var en
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arbeiderkvinnegruppe på 1930-tallet. Av styreprotokollen til Langhus
Velforening framgår det nemlig at en slik arbeiderkvinnegruppe hadde
vanskelig for å kunne betale lokalleie i velhuset. Etter krigen ble ikke
kvinnegruppa reorganisert. Aktivitetene i årene før krigen kjenner vi ikke
fordi arkivmaterialet fra årene før krigen dessverre er tapt. På Siggerud
skal det ikke ha vært noen egen kvinnegruppe.
Kråkstad Arbeiderkvinnegruppe ble dannet i 1924 med Inga Brun
som formann. Året etter overtok Olufine Myhrvold, for så overlate
formannsjobben til Nora Jakobsen. Nora Jakobsen fungerte vekselvis som
formann eller sekretær gjennom mange år. Kvinnegruppa stod sentralt
i arbeidet med å flytte «Folkets Hus», og bidro til å skaffe utstyr og til
drift. I 1929 var det valg til herredsstyret. Kvinnegruppa var aktivt med i
valgkampen, og en «kampsak» var fritt skolemateriell i folkeskolen. Ellers
fungerte Kvinnegruppa i alle år som et sted for skolering, kunnskap og
samhold. På Kråkstad var Arbeiderkvinnelaget aktivt også etter krigen.
Sentrale medlemmer var Marie Skrikerud og Brynhild Hansen, som
vekselvis var formann eller sekretær. I forbindelse med 25-årsjubilet i
1949 fikk gruppa laget sin fane med mottoet «Vi løfter i flokk»
Det er fortalt at de hadde møter hjemme hos hverandre. Først stod
lagssaker på programmet, deretter et mer sosialt samvær. Kvinnegruppa
må ha vært en viktig møteplass. Mange av kvinnene hadde vært aktivt
med i gruppa hele sin voksne levetid da Kråkstad Arbeiderkvinnelag ble
lagt ned i 1991.
Kontra krets kvinnegruppe av Ski Arbeiderparti ble stiftet 25. mai 1927.
Det var daværende formann i Kontra kretslag som mente at kvinnene
burde organisere seg, og det ble innkalt til et møte i «Folkets Hus». Fra
Oslo kom Thina Thorkildsen, et begrep innen kvinnebevegelsen, og med
hennes hjelp ble så Laget stiftet. 21 kvinner møtte på det første møtet,
som valgte Annete Lunde som sin første formann. Siden den gang har
Kvinnegruppa hatt faste møter hver måned, selv under krigen da jo politisk
aktivitet var forbudt. Forbudet omgikk de ved å kalle seg «Syklubben
Hygga», og møtevirksomheten foregikk hjemme hos hverandre, eller noen
ganger i peisestua på Bjerkestrand. Protokollene fra den første tiden er gått
tapt slik at en ikke helt vet hva gruppa arbeidet med, men medlemmer
har fortalt at alt fra starten var gruppa opptatt av å skaffe penger, i første
rekke til egen fane. De arrangerte basarer i «Folkets Hus» på lørdager.
Først hadde de loddsalg og etterpå dans. Basarene ble svært så populære,
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og pengene strømmet inn. Det ble nedsatt en fanekomité bestående av
Anna Larsen, Margit Løvhaug og Paula Haga. Endelig i 1933 kunne
fanekomiteen gå til innkjøp av silke, snorer og dusker. Vaktmesteren i
«Folkets Hus», Emil Janson, malte motivene på fanen som medlemmene
hadde montert. På Lagets sju års jubileum i 1934 kunne fanen avdukes. Et
stort øyeblikk for Laget.
Men Kvinnelaget ga seg ikke med det. Det var slik at musikkorpsene
i Ski ikke hadde lov til å spille i 1. maitoget eller ved andre politiske
arrangement. Derfor tok Laget fatt på å skaffe penger til et eget
hornmusikklag for Arbeiderpartiet i Ski. Da krigen kom i 1940, hadde
kvinnene spart 10.000 kroner. For at pengene ikke skulle bli beslaglagt
av myndighetene, ble de lånt ut til medlemmene for at de etter krigen
ble betalt tilbake. I 1945 tok de opp virksomheten igjen og hadde sin
startkapital intakt.
Tanken om et eget musikkorps var fortsatt levende, men det var ikke
mulig å få kjøpt instrumenter i de første årene etter krigen.
Etter hvert fikk Ungdomskorpset lov til å delta i 1. maitoget, og
behovet for eget musikkorps var ikke lenger så aktuelt. Tiltaket ble aldri
igangsatt. Men hvem som skulle disponere de innsamlede midlene, ble
en gjenganger på møtene til partiet. Det dreide seg om 4000 kroner, et
betydelig beløp på den tiden. Musikkutvalget var gått i oppløsning, og
lederen forbeholdt seg retten til å disponere midlene. Kvinnegruppa
mente at ettersom de hadde stått for innsamlingen, skulle de også ha
pengene. Partistyret og representantskapsmøtet mente at partiet skulle
disponere midlene. Enden på saken ble at midlene ble satt inn på
Kvinnegruppas fond for feriehjem.
Laget kunne nå legge nye planer for hvor de kunne investere
sparepengene. Tanken om et eget feriested dukket opp da de kom over
en eiendom på nordsiden av Midtsjøvannet. Eiendommen, «Hovlia»,
var på 7 mål og kostet 25.000 kroner. 10.000 kroner måtte Laget låne i
banken. Ved Kvinnelagets 25 års jubileum i 1952 ble feriestedet innviet.
I de første årene var feriestedet veldig populært, og medlemmene sto i
kø for å få opphold der. Men etter som velstanden økte, ble det ikke så
gildt å feriere i egen kommune. Laget måtte ut av kommunen for å finne
gjester, og etter hvert ble driften av feriehjemmet en belastning for Laget,
både arbeidsmessig og økonomisk. Etter å ha leid ut hjemmet på åremål
til Norsk Folkehjelp, ble det solgt. 150.000 kroner av salgssummen ble
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lånt ut til svært gode vilkår til «Folkets Hus» som på den tiden var i
økonomisk krise. Kvinnegruppa var medlem av Folkets Hus Forening
helt fra starten og har i alle år vært aktive når det gjelder dugnader eller å
skaffe midler til oppussing.
Kvinnegruppa tok også opp saker som var mer eller mindre
«partipolitisk nøytrale».
I 1952 medvirket de til at Norsk Folkehjelp stiftet et eget lag i Ski.
Litt senere nedsatte de en komité med Birgit Olsen, Eline Østengen
og Anna Thoresen. Komiteen skulle ta initiativ til dannelse av en
pensjonistforening. 8. mars 1954 ble så Ski Pensjonistforening stiftet.
En del av Kvinnegruppas medlemmer gikk også sammen for å danne
«Gamlehjemskomiteen» som hadde som formål å arbeide for de gamle
som var plassert på Vevelstad gård. Etter at Solborg sykehjem ble bygget,
skiftet de navn til «Solborgs venner».
Gruppa engasjerte seg også i «Rakel Grepp-heimen». I likhet med
andre partilag tok de ansvar for å utstyre og vedlikeholde en leilighet på
mødrehjemmet, noe som innebar at det måtte skaffes penger.
Helt fra starten har det vært arbeidet med å skaffe midler til alle de
aktivitetene de satte i gang. Penger skaffet de gjennom et utall av basarer,
juletrefester, dansefester, rømmegrøt- eller sildeaftener.
Kvinnelaget likte å reise, før krigen til de mange arbeiderstevner, da på
åpne lastebiler. I de senere årene med mer komfortable transportmidler,
som båt til Danmark eller Tyskland.
Kvinnegruppa var selvfølgelig også engasjert i politiske spørsmål. Når
det gjelder kommunepolitikken, ble Klara Solheim i 1934 innvalgt som
første kvinne i kommunestyret. Senere fulgte flere som har satt sine
spor: Paula Haga, Olga Dyrhol, Gunvor Landa, Gunvor Olsen, Hanna
Rønneberg, Mary Holmen, Gerd Schaathun og Berit Veiby, for å nevne
noen. En sak som engasjerte kvinnegruppa, var å få ansatt en husmorvikar
i kommunen, noe de etter hvert fikk til. Mary Holmen var en markant
skikkelse i kommunestyret, og som leder av sosialstyret gjennom flere år
arbeidet hun aktivt for å få reist Helse- og Velferdssentralen.
Fram til 1962 hadde Kvinnelaget vært en gruppe under Ski
Arbeiderlag, men ble nå omorganisert til å bli et selvstendig lag, Ski
Arbeiderkvinnelag, under Ski Arbeiderparti.

Arbeiderungdomslagene
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I mellomkrigstida var det arbeiderungdomslag på Kråkstad, Ski, Siggerud
og Langhus.

Kråkstad AUL

I 1927 ble det stiftet ungdomslag i Kråkstad, og Ungdomslaget ble meget
aktivt også i Arbeiderforeningens styre.
I 1933 ønsker Ungdomslaget å melde seg ut av foreningen. Hvorfor
framgår ikke av protokollen. Dette utløser en del møter for å komme til
enighet, men det synes som om ungdommene forlater foreningen og ikke
blir medlemmer igjen før etter krigen.
I 1946, etter en del møter, ble Ungdomslaget igjen medlem. Hvorfor
uenighet om medlemskap, er uklart. Men det synes som om enkelte av
ungdommene hadde vist unasjonal holdning under krigen.
I 1969 må Ungdomslaget ha vært lagt ned. Laget hadde gjort et forsøk
på å stifte et nytt ungdomslag. Det var blant annet sendt ut innbydelse
til 78 medlemmer til et stiftelsesmøte. Protokollen sier ikke noe om det
lyktes å etablere et AUF-lag.

Ski AUL

Ski Sosialdemokratiske Ungdomslag som arbeiderungdomslaget het i
de første årene, hadde sitt utspring blant de ansatte ved Ski stasjon. De
som tok initiativet til å stifte et ungdomslag, var først og fremst Oscar
Lunde, Adel Henriksen og Karl Dammen. De var alle stasjonsbetjenter
på Ski stasjon, og i slutten av 20-åra, kanskje ikke helt unge. Men på
et møte 13.12 1923 ble Ungdomslag i Ski stiftet med Oscar Lunde
som første formann. I 1926, i forbindelse med at Arbeiderpartiet og
Sosialdemokratene gikk sammen, ble foreningens navn endret til Ski
Arbeiderungdomslag.
På denne tiden lå arbeiderbevegelsen nærmest nede og var splittet i
tre partier i Ski: DNA, NKP og Norges Sosialdemokratiske Parti. Å
slutte seg til noen av de eksisterende partiene var ikke noe alternativ.
Oscar Lunde har fortalt i et intervju med «Gnisten», Lagets avis, at
sosialdemokratene bestod av ti gamle «kaller» som ikke gjorde noe, og
som heller ikke ville noe. Det eksisterte et kommunistisk ungdomslag,
men dette hadde heller ingen appell. Laget ble forøvrig lagt ned like
etter stiftelsen av Den sosialdemokratiske ungdomsforeningen. Den
første tiden var vanskelig. Oscar Lunde har fortalt at de ikke hadde rede
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på hvordan foreningen skulle organiseres, og hvordan et møte skulle
gjennomføres. Men da de fikk tak i en bok om organisasjonskunnskap,
«Dirigenten», gikk det bedre.
Mange oppfattet foreningen som en jernbaneforening uten de helt
unge medlemmene, og i de første par årene var tilslutningen heller
beskjeden. I et møte i januar møtte det således sju medlemmer. Men
etter hvert ble det mer aktivitet i Ungdomslaget. Møtene ble holdt bak
«kølahuset» på Ski stasjon, hvor medlemmene diskuterte heftig. Hva de
diskuterte i 20-åra framgår ikke, men det var nedgangstider. Bedrifter
og banker gikk konkurs, med stor arbeidsløshet som resultat. Det var
harde arbeidskonflikter med streiker og lockouter, og det var knapphet på
mange nødvendighetsartikler. Kanskje brennevinsforbudet også opptok
ungdommen.
Uenigheten om det politiske veivalget opptok også ungdommen, noe
som kom til syne da Laget kort tid etter stiftelsen, vedtok å slutte seg
til Norges Sosialdemokratiske Arbeiderpartiparti og den Sosialistiske
Arbeiderinternasjonale. Det ble da betalt kontingent for «10 herrer og 5
damer».
Mer fart i Laget ble det da de yngre, og ikke minst jentene, kom med.
«Folkets Hus» ble nå møteplassen. En fast post på møteprogrammet
var opplesing av den håndskrevne lagsavisa, «Gnisten». Det ble valgt
redaktør for neste nummer på hvert møte. Innholdet kunne variere,
men dagsaktuelle temaer ble gjerne tatt opp og diskutert på møtene. En
hensikt med redaktør på omgang var også at medlemmene fikk trening i
å uttrykke seg skriftlig.
Studiearbeidet var viktig. Den første studielederen var Oskar Lunde,
og Lagets første studiering kom tidlig etter stiftelsen. Emnet var
«Thranitterbevegelsen». Senere ble det arrangert et utall av studieringer
med ulike emner, men organisasjonskunnskap og Arbeiderbevegelsens
historie gikk igjen. Opplysningsarbeidet var viktig for å gi medlemmene
anledning til å utvikle sin evne til selvstendig og kritisk tenkning. Selv om
lagskassa var slunken, ble innkjøp av bøker til et lagsbibliotek prioritert.
I 1930 dro Øivind Schjønberg i gang en kveldsskole i samarbeid med
Arbeidernes Opplysningsforbund. Hovedfagene var «Fagbevegelsens
historie i Norge», «Norsk arbeiderbevegelses historie», «Kooperasjonen»
og «Organisasjonspraksis». Senere, i 1937, en ny kveldskole, da med
Bjarne Marthinsen som leder. Denne vektleggingen av skolering førte
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til at Ski AUL fikk medlemmer med betydelig organisasjonspraksis,
noe som førte til at Laget ble et senter for ungdomsbevegelsen i Follo
og rekrutteringsbase for medlemmer til herredsstyre og til andre
organisasjoner, som Follo krets av AUF.
Einar Normann som var formann fra 1932, sier i 1933 i et intervju med
«Gnisten»: «Det var vel de vanskeligste årene for arbeiderungdommen på
Ski, og for øvrig ellers i landet.»
Norge var preget av høy arbeidsledighet. Laget hadde i
1933 120 medlemmer, av disse var en tredjedel uten arbeid.
Arbeidsløshetsspørsmålet var naturlig nok kampsak nr.1 for Laget.
En tom lagskasse og generell håpløshet i samfunnet la ingen demper
på aktiviteten. Det ble arrangert to store møter i «Folkets Hus» hvor
det møtte 300 personer. Det ble enstemmig vedtatt å rette krav til Ski
herredsstyre om igangsettelse av arbeid for den arbeidsløse ungdommen,
samtidig som det ble valgt en deputasjon til å overlevere kravet.
Kravet vant ikke fram. Noe annet var ikke å vente da erkereaksjonære
bondepartifolk hadde flertall i herredsstyret.
Ungdommenes initiativ fikk imidlertid Ski-befolkningens sympati, og
Arbeiderpartiet tok ledigheten opp på bredere basis, noe som blant annet
førte til at Arbeidsløses forening ble dannet.
Revy og amatørteater var populære aktiviteter i ungdomslaga rundt
om i landet, så også i Ski. Laget hadde tidlig sin teatergruppe som
bidro med underholdning på de mange festene. I 1929 eksisterte en
«dramatisk klubb» som oppførte teaterstykker både i Ski og i det nære
Østlandsområdet. Under Øivind Schønbergs ledelse gikk gruppen i
1933 over til å spille revyer. Revyene var meget populære og hadde
fulle hus. Etter at forestillingen var utspilt i Ski, ble den satt opp i de
nærmeste bygdene. Øivind Schønberg var ildsjel både når det gjaldt
opplysningsarbeidet og teater- og revyvirksomheten. Begge deler synes
å ha vært ledd i skolering av medlemmene. I 1936 fikk han i stand den
første tramgjengen. Forstavelsen «tram» henspiller på at scenen var bygd
opp på lasteplanen på bilene de benyttet til forestillingene. Transporten av
«gjengen» gikk på lastebiler pyntet med røde flagg, hvor de satt på benker
på planet. Særlig aktive var tramgjengen i forbindelse med kommune- og
stortingsvalg.
I 1937 dro de for eksempel rundt på hele Østlandsområdet sammen
med blant annet Johan Nygaardsvold for å agiterte for partiet.
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Fester, dansefester på «Folkets Hus», var viktige inntektskilder for laget.
Jazz var populært, og oppslutningen om festene var stor.
Det mest vellykkede arrangementet synes å ha vært stevnet
på Solbergsletta i 1926. Det var ikke så enkelt å få leie området.
Arbeiderungdom hadde ingen god klang hos eierne, men når de
oppfattet søkerne som jernbanefolk, gikk det greit. Scene ble reist på
dugnad, og «restaurant» ble etablert, hornmusikk, foredragsholdere og
andre underholdere, blant annet Bryn sosialdemokratiske ungdomslags
dramatiske klubb, ble engasjert. Det ble solgt 450 billetter, og
nettogevinsten ble 500 kroner, et betydelig beløp på den tid.
I forbindelse med 1. mai 1939 var Laget nær en splittelse. Forslaget
om å bære norske flagg i toget ble av mange medlemmer betraktet
som reaksjonært. Årsaken var at de mente at nasjonalflagget tilhørte
borgerskapet. Saken ble behandlet på lagsmøter utover året og
ettervinteren. 9. april kom og satte en stopper for diskusjonen – og krigen
satte etter hvert også en stopper for lagsvirksomheten.
Møtelokalene, «Folkets Hus», var overtatt av tyskerne. Selv om det
ble gjort forsøk med friluftsmøter, ble oppslutningen dårlig. Og da AUF
sentralt la ned arbeidet, gikk også Ungdomslaget i oppløsning.
Etter krigens slutt kom lagsarbeidet raskt i gang med 55 medlemmer,
et medlemstall som ble doblet innen kort tid. Revyvirksomhet med
«Tramgjeng» startet opp igjen. Øivind Schønberg døde i 1942, men
Laget fikk en god etterfølger i Johnny Jacobsen som fikk «Tramgjengen»
opp på sitt gamle nivå. Teatergruppa under ledelse av Mary Holmen
gjorde det også godt. I det hele var det et godt driv over Laget. En
tid hadde Laget eget håndballag, og det stod som arrangør av Røde
Ungdoms skirenn. Dette å reise ut på leirer og andre utflukter hadde lang
tradisjon, og Ski AUL deltok ikke bare rundt om i Norge, men også i
Sverige og Danmark på leirer for arbeiderungdommen.
1956 var preget av mange turer til inn- og utland. Studievirksomheten
lå nede, mens teaterarbeidet var ventet å få en ny oppstart.
I 1957 ble ungdommens kommunestyre opprettet, og Sven Hovda ble
valgt til ordfører. Tiltaket gjorde at interessen for kommunepolitikk fikk
en oppblomstring. Laget fremmet saker i ungdommens kommunestyre,
som svømmehall i forbindelse med utbygging av Ski skole, og
eldreboliger.
Mot 60-årene sank oppslutningen om Laget, og i 1960 lå Laget
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nede. Men i 1963 tok Ellen Skårud et initiativ og fikk liv i Laget,
riktignok med bare 25 medlemmer. Men etter en vervekampanje steg
medlemstallet til 68.
På midten av 70-tallet kom Arne (Ricky) Rickvoldsen med i Laget.
Han var en dyktig organisator, samtidig som han var flink til å fange opp
det ungdommen var opptatt av. Han gjorde Laget kjent også utenfor Ski,
ikke minst gjennom festene på «Folkets Hus». Hver 14. dag arrangerte
Laget fest her som samlet opp til 300 deltakere. En stor del av inntektene
ble brukt til å kjøpe aksjer i Arbeiderpressen, noe som viste seg å bli svært
så lønnsomt for Arbeiderungdomslaget/AUF i ettertid. Aksjene ble etter
en tid innløst, og salgssummen ga Ungdomslaget et godt økonomisk
grunnlag.
Medlemstallene varierer fra år til år. I 2003 hadde laget 159
medlemmer ifølge beretningen. Året etter var medlemstallet nede i
57. I 2005 er det en økning til 124, og i 2006 til 192 medlemmer og et
av landets største AUF-lag. Årene 2003 til 2007 var en aktiv periode
hvor Laget tok opp saker som opptok ungdommen, som å få i gang en
ungdomskafé og å arbeide for flere lærlinger i kommunen. Laget fikk
god presseomtale da Laget rev ned nazi-plakater på Solbråtan stasjon,
og i forbindelse med aksjonen «ta jula tilbake». Lagets daværende leder
Petter M. Haanes fortalte i et intervju i ØB at årsaken til framgangen var
at Laget fokuserte på saker som ungdommen var opptatt av: Rasisme,
urettferdighet, miljø, skolepolitikk og kollektivtransport. Haanes fortalte
videre at Ungdomslaget hadde drevet en storstilt vervekampanje som
hadde resultert i mange nye medlemmer.

Siggerud AUL

I 1931 eller 1933, mest sannsynlig i 1933, ble Arbeiderungdomslaget i
Siggerud stiftet. De «gamle» kalte Arbeiderforeningen nesten konsekvent
for «Ungdomslaget i Skogsbygda», og dette fordi det var ungdom fra
småbruk- og skogsarbeidermiljø på Grønslett, Barli og Østbyholtet som
kom sammen og stiftet Arbeiderungdomsforeningen.
Den første formannen skal ha vært Jørgen Johansen. Andre som var
med fra starten var: Anders Askmann, Trygve Hansen, Trygve Svendsen,
Hans Nilsen og Anthon Barli. Som senere formenn nevnes Karl Nilsson
og Juul Rud.
Siggerud AUL hadde en rik periode i de første etterkrigsåra. Omkring
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50 aktive medlemmer i den tynt befolkede «skogbygda» er imponerende.
Laget hadde i sin mest aktive periode møte hver uke på «Sagatun», enten
medlemsmøte eller studiering. Som mange andre ungdomslag hadde
de teater-/revygruppe, og de underholdt både på møtene og i Akershus
ellers. Reisene forgikk med leide lastebiler påmontert høye lemmer og
med krakker på hver side, og ofte pyntet med røde flagg.
Når Laget ble nedlagt er uklart. Men i 1969 dukket forslaget opp om
å få i gang et AUF-lag. Forslaget ble positivt mottatt. Men ikke før i
1975 dukket saken opp igjen, da som forslag om å lage en hyggekveld
for ungdommen – med sikte på å få dannet et lag. Det ble så nedsatt en
ungdomskomité som skulle arbeide videre med saken.
Etter hvert kom AUF-laget i gang, og i begynnelsen av 80-årene var
Laget svært aktivt. Men når det i møtereferat fra april 1986 står at AUFlaget var reorganisert, tyder det på at aktiviteten hadde vært nede. Geir
Hongrø og Heidi Røneid var sentrale i Siggerud AUF fra 1986. Men i
denne perioden lå Siggerud AUF mer eller mindre nede. Høsten 1989
ble laget slått sammen med Ski AUF.

Oversikt over ordførere fra Ski Arbeiderparti
Hartvig Svendsen
J. A. Haugen
Erling Rønneberg
Håkon Dahl
Edgar Johannessen
Henry Clausen
Odd Jørgen Steen
Gunvor Eldegard
Amund Kjernli
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Fra Marcus Thrane til
dagens feiring av 1. mai
i Asker
Asker var opprinnelig en jordbruksbygd der blant annet hagebruk
hadde en sentral plass.
■ Kjell Knudsen

Men i forbindelse med industrialiseringen i Heggedal og Bondi, som
startet i 1884, ga det støtet til framvekst av arbeiderbevegelsen.
Allerede 1. februar i 1850 ble den første arbeiderforening stiftet
på Jansløkka skole som lokalavdeling av den landsomfattende
Thranebevegelsen, som ble fulgt av en ny avdeling på Askerbørskogen 2.
juni samme år. Disse foreningene ble imidlertid oppløst som følge av at
Thranebevegelsens ledere ble arrestert i 1851.
Etter dette var arbeiderbevegelsen uorganisert fram til slutten av
1880-årene.
Men etter hvert ble det som følge av industrireisingen, startet
fagforeninger. Det første 1. mai arrangementet fant sted i 1899 der også
Asker isarbeiderforening deltok.
Mot slutten av 1920-årene startet en periode med kraftig oppslutning
om arbeiderbevegelsen som en følge av flere år med stor arbeidsløshet.
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Midt i 1930-årene der Arbeiderpartiet kom til makten, med Johan
Nygaardsvold som statsminister, ble det en økonomisk oppgangsperiode
for landet.
Samarbeidet mellom fagforbundene og Arbeiderpartiet ble styrket etter
den annen verdenskrig.
AUF fikk også sterk vekst og bidro til økt oppslutning om 1. maiarrangementene som startet med bekransning av minnestøtten over de
falne etterfulgt av høymesse i Asker kirke.
Deretter var det folketog med faner og flagg fra Asker sentrum via
aldershjemmet til Risenga Folkepark, der det ble holdt tale for dagen.
Folketallet i Asker har økt kraftig fra vel 5000 i begynnelsen av
1900-tallet til mer enn 55000 i dag. Asker har utviklet seg til å bli en
sovekommune for folk som jobber i Oslo. Det har hatt betydning for
arrangementet lokalt. Opplegget for feiringen i dag er samlingen om
1. mai frokost på Friheim i Heggedal med etterfølgende arrangement i
Asker sentrum.
Mange som har sin arbeidsplass sentralt rundt Oslo, søker til
arrangementet på Youngstorget der de deltar i demonstrasjonstoget under
sine fagforbunds faner.
Spiren som Marcus Thrane ga grunnlaget til i 1850 for feiring av
1. mai, er fortsatt levende selv om formene for feiringen er noe endret.
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En stol står tom etter
Reiulf Steen
(1933-2014)
Torsdag 5. juni 2014 døde Reiulf Steen, tidligere partileder i
Arbeiderpartiet. Han var en av mine største politiske forbilder og
også bestefar til to av mine sønner. Reiulf beveget menneskene
rundt seg og var en person det var lett å bli glad i.
■ Nina Hanssen (tekst)

Åpen. Varm. Klok. Omsorgsfull. Reflektert. En god taler. En god
skribent.
Den brede mediedekningen i alle kanalene, nekrologene og ikke
minst alle menneskene som møtte opp i hans bisettelse viser hvilket
betydningsfullt menneske Reiulf var. Han fikk ettermæle som en sjeldent
visjonær politiker.

Hyllet på landsmøte

På det ekstraordinære landsmøtet til
Arbeiderpartiet i sommer ble han hyllet både av
Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre.
– En stol står tom. Reiulf var en av partiets mest

Mange vil huske Reiulf
Steen som en usedvanlig
varm og åpen politiker.
LO Leder Gerd Kristiansen
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ruvende, markerte og nytenkende ledere. Han ga stemme til dem som var
undertrykt, forfulgt og levde i uverdighet. For ham var solidariteten uten
grenser. Det samme var kampen for demokratiet. Hans idealer vil alltid
leve i Arbeiderpartiet, sa den påtroppende Ap-leder Jonas Gahr Støre i
sin minnetale.
Reiulf hadde gått hele veien fra AUF-leder, vært leder av Akershus
Ap og ble også leder av det norske Arbeiderpartiet. Men han ble aldri
statsminister. Men likevel har han skrevet seg inn i arbeiderhistorien.
Han hadde politiske røtter helt tilbake til årene da Einar Gerhardsen,
Haakon Lie og Konrad Nordahl
styrte arbeiderbevegelsen i Norge.
Han var en viktig skikkelse i
Og han ble respektert av både
debatten om Arbeiderpartiets
partifeller og motstandere. Men hva
var det som gjorde at Reiulf ble så
internasjonale forankring, både
samfunnsengasjert? Han var bosatt
når det gjaldt NATO og EU,
på Nesodden i Akershus og flyttet
daværende EF. Han brakte partiet
i 2009 til Oslo sammen med sin
kone Ines Vargas. Men historien
gjennom veldig vanskelige tider.
om Reiulf starter allerede på Sætre i
Hurum der han vokste opp.
Martin Kolberg (Ap), tidligere
partisekretær.

Hurumsgutt

Reiulf Steen ble nemlig født
på Sætre16. august 1933 i Hurum, som et ektefødt barn av norsk
arbeiderbevegelse. Faren var fabrikkarbeider – og moren måtte bli det
dagen etter sin manns død. Det er kanskje en tilfeldighet, men som
ettåring ble Reiulf utsatt for en ulykke i vedskjulet. Han har gått gjennom
nesten hele livet uten pekefinger på høyre hånd. Ikke bare rent fysisk,
men også mentalt.
Reiulf ble selv tidlig voksen da han i syvårsalderen så med egne øyne
sin far dø; resten av oppveksten forble preget av savnet og fattigdommen
etter det tapet. Han hadde en bror og en søster. Like før han ble voksen
mistet han også sin eneste bror. Noe som Reiulf beskriver som et stort tap
i sine memoarer.
Reiulf Steen, oktober 1988.
Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek/Gustav P. Jensen
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Utøya 1959. Fra venstre: Reiulf Steen, Bjartmar Gjerde og Bjørn Skaug.
Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

Han begynte sitt yrkesliv 17 år gammel som fabrikkarbeider i
Nitroglycerin Compagniet (Engene, Sætre). Etter fire år ble han
journalist i avisen Fremtiden i Drammen, men fra 1958 ble han
heltidspolitiker.
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Reiulf Steen, 12. august 1983.
Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek/Joanna Butler

Politisk karriere

Steens politiske karriere startet da han allerede som 14-åring ble valgt til
nestleder av Hurum Arbeiderparti. Toppolitiker var han fra begynnelsen
av 1960-tallet til begynnelsen av 1990-tallet.
Han vokste opp i en politisk tradisjon preget
Jeg var aldri i tvil om hans av sterke ideologiske personligheter som
oppriktighet og hans sterke Martin Tranmæl og Haakon Lie. I 1965 da
Trygve Bratteli ble formann i Arbeiderpartiet,
ønske om å skape verdier i ble Reiulf valgt til nestformann. Fra 1971
til 1972 var han samferdselsminister i den
samfunnet
første regjeringen til Trygve Bratteli. På
Kåre Willoch (H), tidligere
landsmøtet i 1975 ble Reiulf Steen valgt
statsminister
til Arbeiderpartiets formann, mens Gro
Harlem Brundtland ble nestformann. Denne
posisjonen hadde han fram til 1981 da
Brundtland overtok. Han satt totalt 25 år i Arbeiderpartiets sentralstyre.
Fra 1979 til 1981 var han handelsminister i Odvar Nordlis regjering.
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Reiulf Steen og Einar Gerhardsen, juni 1982.
Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

Reiulf forble en ledende stortingspolitiker i en årrekke, og fulgte senere
opp sitt engasjement som formann for Helsingsforskomiteen og leder
for Norsk Folkehjelp. Gjennom
1980-årene var han leder av den
Reiulf Steen var en inspirerende
norske Helsingforskomiteen, og
personlighet og taler, og spilte
gjennomførte mange besøk til
daværende Sovjetunionen for å
en sentral rolle i partiet og
konfrontere sovjetlederne med
arbeiderbevegelsen i mange år.
brudd på menneskerettighetene
i landet. I den samme perioden
Gro Harlem Brundtland (Ap), tidligere
var han president for Den norske
statsminister
UNICEF-komiteen. Reiulf var
ambassadør i Chile, Peru og
Ecuador fra 1992 til 1996.
Han var aktiv tilhenger av norsk medlemskap i EF og EU, og var en
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Reiulf Steen og Haakon Lie foran Folketaterbygningen på Youngstorget, 4. juni
1968. Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

periode leder av Europabevegelsen. Han valgte også å være åpen om
hvordan sviktende psykisk helse, i form av depresjoner, preget deler av
hans politiske karriere. Men til tross for sviktende helse ga han aldri opp
sitt engasjement for andre mennesker i samtiden – eller sin optimisme
for fremtiden. Han følte sterkt med de pårørendes lidelser etter
terrorangrepet 22. juli 2011, men fant ny optimisme i den måten både
ledende politikere, overlevende ungdomspolitikere og befolkningen for
øvrig senere håndterte saken.

Mange bøker

Reiulf har gitt ut åtte ideologiske og biografiske bøker. Han var
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Leder i Arbeiderpartiet Reiulf Steen. Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

Oslo distriktslag av AUF. Valglederkurs på Frambu. Kvinnen til venstre er ukjent.
Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
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en glimrende skribent og forfatter. Hans memoarbøker, ikke
minst «Maktkamp» fra 1989, er noe av det beste som er skrevet i
biografisjangeren i Norge. Bøker fra Reiulf som er verd å lese er «Der
hjertet banker (1986), Inés – og det elskede landet (1988), Maktkamp
(1989), Ideene lever (1992), Underveis (1999) og Jordskjelv (2000)».
Selv har jeg mest sansen for boka «Ørnen har landet» fra 2003 som er
Reiulfs personlige og engasjerende fortelling om Arbeiderpartiets historie
fra stiftelsesmøtet i Arendal i 1887 fram til nyere tid. Historien i boka er
motivert både av kjærlighet og kjærlighetssorgen han føler for partiet han
har levd for i hele sitt liv.
Som vennen Thorvald Steen skrev i en nekrolog, var Reiulf Steen
en utpreget arbeiderintellektuell. Han var utrolig belest, ikke minst i
arbeiderbevegelsens historie, og han kunne levende fortelle om bøker som
inspirerte ham, for eksempel «Den brente tornebusk» av Manès Sperber,
som hadde formet ham politisk.
Hans intellektuelle kapasitet, store talegaver og åpne resonnerende
form gjorde ham til en betydelig
politisk leder.
Steen var en aktiv
Reiulf Steen sto gjennom hele
samfunnsdebattant som
livet solid og konsekvent plantet
på venstre side i politikken. Han
engasjerte seg både i nasjonale og
engasjerte seg i en rekke saker, blant
internasjonale spørsmål.
annet mot norsk krigsdeltakelse i
Afghanistan, men det som var hans
Erna Solberg, statsminister
viktigste kampsak gjennom hele
livet, var at Arbeiderpartiet skulle
være et tydelig venstreparti. Han viste til at arbeiderbevegelsens pionerer
hadde hatt mot til å rette sterke angrep på den bestående samfunnsorden,
og han ville at den nå skulle være en motkraft til markedsliberalismen,
som han karakteriserte som en kapitalistisk revolusjon. Det er et
budskap med like stor relevans i dag. I 2005 ble han valgt til nestleder i
aktivistorganisasjonen Attac, under Magnus Marsdal som leder. Dette
markerte at han sto på venstresiden i politikken – selv i en fremskreden
alder og etter flere moderniseringer av samfunnet og partiet.
Han betydde så mye for så mange, og hans tilstedeværelse var også
avgjørende, både som politiker og menneske.
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Stor familie

Parallelt med at han selv ble topp-politiker giftet han seg med Lis
som han fikk sine fire sønner med. De ble etter hvert skilt. Han møtte
Inés Vargas, som tidligere var visejustisminister i Chile under Allendes
regjering, en dag på 1970-tallet. De giftet seg en januardag i 1980. Da
tragedien rammet Lis, moren til hans barn, og hun døde, fikk Reiulf et
tettere forhold til sine egne sønner. Da han sovnet inn på Majorstutunet
pleiehjem tidligere i år var hele
storfamilien rundt han med både egne
Etter å ha hørt Reiulf Steen tale
sønner, barnebarn og Ines sin store
på Jessheim, meldte mamma og
familie.
De fineste ordene skrev sønnen
jeg oss inn i Arbeiderpartiet.
Martin som er pappaen til mine egne
barn om de siste dagene med faren.
Annikken Huitfeldt (Ap), tidligere
«Glad i deg. Ikke tenkte jeg der og
statsråd
da at dette skulle bli våre siste ord
til hverandre. 3 ord. Åtte bokstaver.
Og satt sammen i akkurat i denne rekkefølgen beskriver det viktigste vi
mennesker har. Kjærlighet. Familie. Bånd»
Martin satte ord på den varme personen som Reiulf var. For selv
om han var en offentlig person som mange hadde et forhold til mest
fra mediene, hadde han et stort hjerte og var aldri redd for å vise sin
kjærlighet med ord som varmer, klem og kyss på begge kinn.
Selv fikk jeg som svigerdatter og mor til to av hans barnebarn mange
klemmer og kyss fra Reiulf. Han sa heller aldri nei til å bidra med innspill
hvis han ble spurt. Da jeg skrev biografien om ordfører Åge Tovan, var
Reiulf en av de viktigste kildene. Reiulf betraktet Lørenskog-ordføreren
som en av sine beste venner.
Og han hadde et godt forhold til arbeiderbevegelsen i Akershus,
kanskje fordi han selv hadde vært leder av Akershus Arbeiderparti
i mange år. Selv om han hadde lite formell utdanning var han en
intellektuell kapasitet som leste mange bøker og artikler. Han var en raus
person som gladelig delte ut sine kjærlighetserklæringer til sin nærmeste
familie, venner og politiske motstandere. Han var en glødende forsvarer
Reiulf Steen og Inez Vargas, 14 desember 1981.
Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
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1. mai 1970, Youngstorget i Oslo. Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

Arbeiderpartiets sentralstyre. Fra venstre: Ivar Leverås, Trygve Bratteli, Gro Harlem
Brundtland, Reiulf Steen og Oddvar Nordli.
Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

Arbeiderpartiets landsmøte 1975. Trygve Bratteli gir formannsklubba til Reiulf
Steen. Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
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Reiulf Steen, sommeren 1983. Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

av demokratiet og rettferdighet, og selv om han ikke lenger er blant oss,
er det viktig å ta med seg hans politiske arv.

Ny biografi

Den kjente historikeren og forfatteren Hans Olav Lahlum skriver for
tiden en biografi om Reiulf Steen. I en kronikk i sommer skriver han at
Norge har mistet en sjelden visjonær politiker og en ofte undervurdert
partileder. Vekslingen mellom raske oppturer og harde nedturer i
politikken, og også i livet generelt, gjør at tittelen på boka må bli
«Triumfene og Tragediene».

Den politiske arven

De fleste som har møtt og opplevd Reiulf på politiske møter vil huske
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1. mai 1961, Youngstorget i Oslo. Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
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Kommunevalgdebatt i Chateau Neuf,
Oslo 1999. Foto: Arbeiderbevegelsens
Arkiv og Bibliotek/Gustav P. Jensen

Reiulf Steen.

det. Han var en slik person som gjorde et sterkt inntrykk på oss. Og han
var en av de mest attraktive talerne på 1. mai. Han var et forbilde for
mange. Jeg husker det var stor stas da Reiulf besøkte min egen hjembygd,
Hommelvik, på 1. mai et år. Da Reiulf kom til bygda med sterke
arbeiderrøtter, var det rene juleaften. Han holdt ideologiske taler som
stilte viktige spørsmål og som oftest var retoriske perler. Han var radikal
og nytenkende og sto kompromissløs opp mot ekstremisme uansett farge.
Reiulf var kanskje den siste lederen i Arbeiderpartiet med vaskeekte
arbeiderbakgrunn. Ett av de sitatene som sitter igjen hos meg etter å ha
blitt kjent med Reiulf var denne:
«Vi befinner oss på den side som gir liv, på den side hjertet banker: på
venstre side».

Reiulf Steen:

Født 16. august 1933 i Hurum. Død 5. juni 2014 i Oslo.
Arbeiderpartiets nestformann fra 1965 til 1975
Arbeiderpartiets leder 1975 til 1981
AUF-leder 1961-1964
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Samferdselsminister 1971-1972, handelsminister 1979-1981
Ambassadør til Chile, Peru og Equador 1992-1996
Leder i Europa-bevegelsen, Norsk Folkehjelp, den norske
Helsingforskomiteen og nestleder i Attac-Norge

Utmerkelser:

1999 Chiles fortjenstorden, storkors, Chile.
1991	Bernardo O Higgins ordenen, første klasse, Chile, for sin innsats i
kampen for demokrati i Chile.
1992 Æresborger av Hurum.
2004	Storfølgesvenn av O.R Tambo, Sør-Afrika, for innsats i kampen
mot apartheid.
2004 Eilert Sundts forskningspris.
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Finn Lied
«Bedre enn mange som sier de tror, trenger jeg noen som vet.»
Det er denne strofen fra Rudolf Nilsens dikt «Revolusjonens røst»,
som først rant meg i hu ved Finn Lieds bortgang.
■ Erling Diesen (tekst)

Finn Lied visste, og han brukte sin viten og sine krefter til å arbeide
for et fritt og bedre land for oss alle. Først ved en heltemodig innsats i
krigsårene. Så ved en livslang innsats innen forskning og industrireisning.
Bare avbrutt av drøyt halvannet år som industriminister, da han la
grunnlaget for den nye petroleumsvirksomheten preget av nasjonal
styring og langsiktighet.

Blåsyrekapsel klar

Finn Lied ble født i Fana 12. april 1916. Han vokste opp der og i Mo
i Rana. Hans svakstrømstudier ved NTH i Trondheim ble avbrutt av
krigen. Han kom seg over til Sverige. Dro flere ganger tilbake på ski med
tunge radiosendere i ryggsekken, og instruerte lokale motstandsfolk i
bruken av dem. På disse turene hadde han alltid en blåsyrekapsel klar.
Man skulle ikke bli tatt levende.
Han dro videre til England og deltok i planleggingen av det frie Norge.

Kjeller

Etter å ha blitt uteksaminert fra NTH i 1946 ble han ansatt i Forsvarets
Forskningsinstitutt, FFI. Bortsett fra en del avhopp, forble han der. Da
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Industriminister Finn Lied, 1971.
Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

han i 1957 ble tilbudt stillingen som instituttets direktør, stilte han som
betingelse at den da spredte virksomheten skulle samles, og den skulle
samles på Kjeller ved Lillestrøm. Slik ble det. Han startet opp i noen
kaserner etter okkupasjonsmakten. I dag er Kjeller et tyngdepunkt for
allsidig forskning, undervisning, rådgivning og industriell virksomhet. I
2012 ble det reist en bauta for å hedre denne virksomheten. Finn Lied
hadde ikke helse til å delta ved den anledningen. Men han var i alles
tanker, og han ble behørig omtalt.

Asket

Selv traff jeg Finn Lied første gang tidlig på 1960-tallet. Som en
forberedelse til Stortingsvalget i 1965 nedsatte Arbeiderpartiet en rekke
programkomitéer, således også en for forskningspolitikken. Finn Lied var
formann. Jeg var en noe forvokst AUF-representant, som hadde passert
30 år. Jeg lyttet stort sett til de vise menn.
Finn Lied var en asket. Han søkte aldri sitt eget. Et eksempel: En
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Fra venstre: Industriminister Finn Lied, handelsminister Per Kleppe og familie- og
forbrukerminister Inger Louise Valle. Alle tre var nyutnevnte statsråder i Trygve
Brattelis første regjering som tiltrådte 17. mars 1971.
Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Biliotek

gang tidlig på 1970-tallet var vi begge invitert til å holde innlegg på en
Senterungdom-konferanse på et hotell i Moss. Da lunsjpausen inntraff,
fant Finn Lied fram nistepakka!

Snakka aldri om krigen

Midt på 1980-tallet ble jeg oppnevnt til styremedlem i Institutt for
Energiteknikk, IFE, en av de mange avleggerne av FFI. Finn Lied var
styreformann. Styrets årlige førjulsutflukter til «Attomen» i Halden
var minneverdige. Styrets juridiske konsulent, Jens Chr. Hauge, deltok
alltid. Etter at saklista var gjennomgått, mintes han og Finn Lied
etterkrigsperioden da de var med og gjenreiste og videreutviklet Norge,
mens vi yngre satt med stive ører og hørte på. Krigstida snakka de aldri
om.
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Finn Lied, november 1975.
Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

Statoil

Statoil var Finn Lieds ektefødte barn. Det var et rent statsaksjeselskap.
Etter at hans nære medarbeider Hauge hadde vært styreformann i de første
to år, tok Lied over fra 1974 til -84. Systematisk gikk Statoils mannskaper
over fra å være lærlinger i de utenlandske selskapene til å ta styringen og
etter hvert bli verdensledende på off shore petroleumsvirksomhet.

Firerbanden

I 1983 pensjonerte Finn Lied seg fra FFI. Det betød ikke at han la inn
årene. Til for noen få år siden tok han turen fra sitt hjem i Sørum til et
kontor han hadde fått disponere i IFE, sju dager i uka.
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Som pensjonist engasjerte han seg dessuten i to grupper, den
meget berømte «Firerbanden» på Ulvøya og de ikke fullt så profilerte
«Energiveteranene».
Firerbanden besto av verten, Haakon Lie, Thor Aspengren, Hauge og
Lied. En mektig bande, men ikke allmektig. Da Jens Stoltenberg gikk inn
for delprivatisering av Statoil, gnistret det stygt. Finn Lied kom aldri til å
tilgi Stoltenberg for dette. Milliarder kastet ut av vinduet, uten å ha noe
igjen for det!

En gal lov

Én gang ble jeg invitert til denne eksklusive gruppen. Trofaste partifeller
fra Hedmark mente energiloven av 1990 var noe blendverk, og ville
ha Haakon og co til å rydde opp. Jeg redegjorde så godt jeg kunne
for loven, men er den dag i dag usikker på om jeg greide å overbevise
hedmarkingene. Finn Lied derimot, greide jeg aldri å overbevise om
energilovens fortreffelighet. «En gal lov i et galt land på en gal tid!»
uttalte han ved flere anledninger. Finn Lied mente elektrisiteten
fortsatt skulle selges til en pris basert på produksjonskostnad. Det ga
forutsigbarhet og konkurransedyktige priser til det han konsekvent
omtalte som den kraftforedlende industri. Husholdningene ville også
da vite hva strømregningen kom til å bli. En konsekvens av dette
standpunktet var at Finn Lied var mot kablene over Skagerrak og
Nordsjøen. Vi eksporterer kraft og importerer høye priser, sa han.

Energiveteranene

Dette standpunktet – mot eksport av miljøvennlig vannkraft til Europa –
kom til å stå i strid med hans miljøpolitiske engasjement. Målkonflikter er jo
ellers ikke uvanlige i politikken. Lenge før miljøengasjement ble allemannseie
i politikken, definerte han miljøproblemene som de mest alvorlige vi sto
overfor. Hvis togradersmålet skulle nås, kunne hvert menneske ikke forårsake
mer enn to tonn CO2 – utslipp per år. Vi nordmenn slipper ut vel ti tonn
hver. I mange U-land ligger de under to tonn.
Energiveteranene er en gjeng av pensjonister som har viet mesteparten
av sitt yrkesaktive liv til energisektoren. Vi hadde i mange år gleden av
å ha Finn Lied i vår midte. Vi kunne nok være uenige om litt av hvert.
Men én sak var og er viktigere enn alt annet for denne gruppen. Å bevare
det offentlige, norske eierskap til vår evigvarende og rene vannkraft.
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Finn Lied vurderte vår vannkraft til å være landets viktigste naturressurs,
viktigere enn fisk og petroleum.

Nasjonalformue

Finn Lied uttalte ved Jens Chr. Hauges bortgang at han utgjorde en del
av vår nasjonalformue. Det samme må i høy grad sies om Finn Lied.
Han forlot oss 10. oktober, over 98 år gammel. Nå er han gått inn i
Norgeshistorien.
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Kan mye om mangt

Årets Øyerenpris gikk til tidligere RB-journalist Steinar Brox.
■ Halfdan Karlsen (tekst)

Slik lød den rosende omtalen
da Kari Amundsen fra
Øyerendagkomiteen skulle
begrunne hvorfor Øyerenprisen
2014 skulle gå til Steinar Brox.
– Å finne en mer verdig
kandidat enn deg for 2014 har
vært umulig, og derfor forstår du
sikkert at det var et fullt ut enig
styre som samlet seg nettopp om
deg, sa Kari Amundsen.

Stimulans og anerkjennelse

Steinar Brox fikk høyst fortjent
Øyerenprisen for 2014. Foto: Privat

Prisoverrekkelsen fant sted søndag 7. september på Øyerendagen,
arbeiderbevegelsens årlige kulturdag på Fetsund Lenser.
Øyerenprisen, arbeiderbevegelsens kulturpris for Nedre Romerike,
har vært utdelt på Øyerendagen i snart tjue år. Ifølge statuttene skal
den deles ut som en stimulans og anerkjennelse for innsats til fremme
av ulike former for kultur som, direkte eller indirekte, er knyttet til
arbeiderbevegelsens verdigrunnlag.

Leverer fortsatt til RB

Bortsett fra to ganger har prisen blitt utdelt hvert år siden 1995. Kari
Amundsen la i sin begrunnelse vekt på at Steinar Brox i en årrekke har
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vært Romerike Blads markante leder- og kommentarskribent:
– Du er tidligere blitt spurt om hvor ditt store engasjement kommer
fra. Svaret var medfødt nysgjerrighet, fikk vi vite. Selv om du i dag
er pensjonist leverer du fremdeles informative, tankevekkende og
interessante betraktninger til RB nesten hver uke, sa Kari Amundsen.

Møbelsnekker

Journalistikken tok Steinar Brox til avisa Finnmarkingen og seinere
Romerikes Blad, men før det hadde han ti år bak seg som bryggesjauer,
fagforeningsmann og lokalpolitiker for Ap. Opprinnelig var han utdannet
som møbelsnekker!
Det var skole bare annenhver dag i Mehamn hvor Steinar Brox
kommer fra:
– Med krigsår og evakuering ble det ikke mye skolegang på deg, kunne
Kari Amundsen fortelle.
– Men, som du selv har sagt: Det går an å lære seg selv, og det har du
vist i rikelig monn. Dine artikler vitner om store kunnskaper på en rekke
områder, og blir med stor interesse lest av mange.

Støvsugd verden

– Du har bestandig vært intellektuelt interessert og har støvsugd verden
på jakt etter informasjon. Det sies at en journalist skal kunne litt om
alt. Vi våger den påstand, Steinar Brox, at du kan mye om mangt. Du er
idealist og har alltid hatt noe å heve deg mot, avsluttet Kari Amundsen
idet hun ba Steinar Brox om å komme fram og motta prisen.
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Sørmarka – en
skogsperle i Ski
Hva skal Sørmarka bli når hun blir stor? Historiker Harald Berntsen
skrev i 1989, til femtiårsjubileet, boka «Sørmarka – Fagorganisasjonens
høyskole 1939-1989.» Til årets 75 års jubileum har samme mann
skrevet boka «Fra kompetansesenter til konferansehotell. Sørmarka
1989-2014». I tittelen svarer han for så vidt på innledningsspørsmålet.
Men veien fram har vært lang – kanskje altfor lang?
■ JAN-ERIK ØSTLIE (tekst og foto)

Smak på ordene Folkets Hus, Youngstorget og Sørmarka! Fins det noen
steder det lukter mer fag- og arbeiderbevegelse av? Når du sier ordet
Sørmarka, tenker i hvert fall alle som har et forhold til arbeiderbevegelsen
på denne klyngen av røde mursteinshus på Siggerud i Ski kommune,
langt der inne i skauen. Eller som det står på omslaget av Harald
Berntsens bok til femtiårsdagen:
«Denne 50-årsberetningen starter med Sørmarkas forløpere: Den
socialdemokratiske Aftenskolen fra 1909. Den sosialistiske dagsskolen fra
1920 og arbeiderhøyskolen på Malmøya fra 1933. Deretter følger vi skolen
i lys av hele arbeiderbevegelsens utvikling – fra starten i 1939, gjennom de
fem okkupasjonsårene og fram til i dag. Vi følger skolen gjennom 60-årenes
større oppmerksomhet om bevegelsens historie og ideologi og 70-årenes vekt
på bedriftsdemokrati og deltakelse i styringsprosessene. I 1980-årene har
Sørmarka gjennomgått en betydelig utbygging og modernisering, samtidig som
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det er ført en sammenhengende debatt om skolens framtid. I løpet av skolens
50-årige historie har tusenvis av fagorganiserte passert gjennom skolens porter,
fått utdanning og skolering og vendt styrket tilbake til sine arbeidsplasser og
tillitsverv i fagbevegelsen.»

Aldri mer med lua i hånda

Jo, da – Sørmarka har en historie som det står respekt av. Alle
arbeiderbevegelsens største, så vel kvinner som menn, har tilbrakt timer,
dager og uker på Sørmarka i arbeiderbevegelsens tjeneste. Her har de blitt
kurset i det de har trengt for å møte politiske motstandere som ofte kom
fra landets høyeste utdanningssteder, og her har de snakket og diskutert
sammen. Sørmarka har siden starten i 1939 vært et samlingssted for
arbeiderbevegelsens tanker og ideer, særlig den sosialdemokratiske delen av
bevegelsen. Og mange er de som seinere har kommet tilbake til Sørmarka
som lærekrefter ved de ulike kursene som ukentlig tilbys LOs flittige
tillitsvalgte. Den skoleringsvirksomheten som gjennom årene har foregått
på Sørmarka – og som fortsatt eksisterer – kan ikke beregnes i kroner og
øre. Den har betydd enormt for arbeidstakeres lønninger, arbeidsmiljø og
arbeidsforhold for øvrig. Sørmarka har skolert en mengde tillitsvalgte som
seinere har reist hjem til sine arbeidsplasser og forhandlingsbord og fortalt
mang en arbeidsgiver hvor skapet skal stå – og at det for lengst er slutt på
den tida da arbeidsfolk står med ydmykt bøyd hue og lua i hånda. Det er
mulig norske arbeidsgivere og andre kapitaleiere gjør gode miner til slett
spill når ordet «Sørmarka» nevnes, men det er et faktum at fordi dette
stedet eksisterer, har de tapt en mengde penger som de kunne brukt til å bli
enda rikere enn de allerede er.

Idéskaperen Lie

En av hovedarkitektene rent mentalt bak Sørmarka er Haakon Lie.
Få om noen i norsk arbeiderbevegelse skjønte bedre betydningen av
kunnskap og lærdom. Også arbeiderbevegelsens kvinner og menn
måtte skoleres om kampen mot griske arbeidsgivere og kapitalmakt
skulle vinnes. Dessuten forsto Haakon Lie at veien mot kunnskap og
forståelse er en fin vei, en vei som gir deg verdighet og sjølrespekt – den
har egenverdi. Den kan være tung å gå, men den gir mye glede også. Og
han visste at denne veien aldri bare må bli de rikeste forunt å gå. Derfor
brant han så for skoleringsvirksomheten, derfor brant han for Sørmarka.
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Skjønt, han var sjølsagt ikke aleine om disse tankene. Men som vi veit:
Haakon Lie var akkurat som Martin Tranmæl, som for øvrig har fått sin
egen bauta på Sørmarka, et bål av vilje.

Ingen søndagsskole

Sørmarka har hele tida hatt LO som stødig eier og kapitalinnsprøyter.
Det kan alle som er glade i Sørmarka prise seg lykkelig over. Skjønt,
i den siste boka til Harald Berntsen «Fra kompetansesenter til
konferansehotell», som nylig er utkommet til Sørmarkas 75-års jubileum,
har historikeren noen kritiske merknader. For det er ingen hemmelighet
at ikke alt verken er eller har vært rosenrødt. Arbeiderbevegelsen har aldri
vært noen søndagsskole – og historien om Sørmarka er ikke noe unntak.
Økonomien har lenge vært mer enn anstrengt, flere og flere LO-forbund
legger arrangementer som kunne gått av stabelen på Sørmarka til andre
steder. Og søknadene til enkelte opplæringstilbud og tillitsvalgtkurs er
ikke så stor som ønskelig. Dessuten er den evigvarende rollefordelingen
mellom Sørmarka og Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) ennå ikke
løst. Berntsen begynner boka si sånn:
«I andre halvpart av 1980-tallet fatta ledende organer i LO viktige
beslutninger som førte til ei tilspissing av en underliggende konflikt mellom
Sørmarka og Arbeidernes Opplysningsforbund, AOF. Som tidligere var det
bare noen få som ville løfte striden fram i lyset og risikere å havne i åpen
motsetning til ulike, dels innflytelsesrike personer og deres interesser. Konflikten
kom i stedet, på en tildekt og lite fruktbar måte, til å prege store deler av
Sørmarkas videre historie fra 50-årsdagen i 1989 og inn i det nye århundret.»

Hva skal jeg bli?

Sørmarka er de siste 25 årene blitt vesentlig modernisert. Også
bygningsmessig. Stedet har fortsatt et internatpreg med nærmere
130 overnattingsrom, og dette er forsøkt kombinert med hotelldrift.
Spisesalen er stor, lys og åpen – kjøkkenet profesjonelt drevet, med
frokost, lunsj og middag som er et hotell verdig. Det ligger ikke lenger
unna Oslo enn det alltid har gjort, men det skal ikke stikkes under stol
at kanskje flere og flere opplever det sånn. Ski kommune er sjølsagt
ikke verdens navle, men det har kommunen heller aldri vært. Så hva er
problemet?
I Harald Berntsens siste bok drøfter han spørsmålet om hva som feiler
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Sørmarka, eller kanskje mer hva som feiler eierne som ikke kan bestemme
seg for hva stedet skal bli. Det har eksistert i 75 år, det er på tide å bli
voksen! Berntsens bok er «objektiv» i anslaget – han dokumenterer det
han legger fram, men det er som i enhver tekst mulig å lese mellom
linjene. For der står det også alltid noe. Og i etterordet blir han mer
personlig. Han skriver:
«Martin Tranmæl blei aldri det vi kan kalle hundre prosent syndikalist,
men begrensa seg til å si at fagbevegelsen var sjølve «livsnerven» i
arbeiderbevegelsen og viktigere enn rein politisk virksomhet. Samtidig mente
han at fagbevegelsen sjøl måtte bli mer politisk, det vil si ha et videre og mer
allmennpolitiske siktemål enn bare lønns- og arbeidsforhold. Det var på
dette grunnlaget den mer «tranmælittiske» enn Tranmæl sjøl, Haakon Lie,
fra tidlig på 1930-tallet bygde opp Arbeidernes Opplysningsforbund for å
samle fagorganiserte arbeidere fra alle fag og yrker til felles skolering – og blei
drivkraften bak ervervelsen og starten av Sørmarka som arbeiderbevegelsens
samlede «høyskole» i 1939».
Videre slår Berntsen fast at behovet for å samle arbeiderklassen på tvers
av alle fag og yrker gjennom for eksempel felles skolering er større i dag
enn på mange tiår. Særlig peker han på den økende arbeidsinnvandringen
på tvers av alle nasjonaliteter. Og han avslutter boka sånn:
«Alt tilsier at Sørmarka her bør spille ei avgjørende viktig rolle, som
«bevegelsens foretrukne sted for å avvikle sentrale kurs og konferanser», slik
det heter i vedtaket på LO-kongressen i 2009. Mens AOF har fått i oppgave
å utvikle og gjennomføre felles skolering av LOs tillitsvalgte, skal Sørmarka
være et senter for de felles kurs og konferanser som denne skoleringa krever.
Ut fra det som har blitt «stedets historiske betydning og behovet for å skape
samhørighet og identitet skal Sørmarka også gjenspeile arbeiderbevegelsens
verdier og historie». De ansatte på Sørmarka har i mange år gjort det de kan
for å oppfylle dette programmet. Det er opp til LO og forbunda å oppfylle sin
del. Hvis det bare blir med vakre ord, kan fagbevegelsen lide et tap som det vil
bli vanskelig og ta lang tid å rette opp. Det kan kanskje gå bra for Sørmarka
som et konferansehotell blant andre. Fagbevegelsen kan det gå verre med.»

Annerledes bok

Men hvorfor ikke høre hva Berntsen sjøl har å si, etter at boka er skrevet.
Han blir fort enig med meg i at en av bokas røde tråder er denne
prosessen om hva Sørmarka skal være, men samtidig mener han at
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spørsmålet nå endelig er avgjort. Det ligger i tittelen på boka. Styret har
bestemt at Sørmarka skal være et konferansehotell – ja, stedet har sågar
skiftet navn til nettopp det: Sørmarka konferansehotell.
– Du har skrevet en helt annerledes bok denne gangen enn den første du
skrev for 25 år siden?
– Ja, det har du rett i. Noe av grunnen skyldes sjølsagt at dette
prosjektet bare var på et halvt år. Spørsmålet om hva Sørmarka skal være
ble da et sentralt spørsmål. Et annet gjennomgående tema er konflikten
mellom AOF og Sørmarka – dette har ligget uavklart i 25 år. Og det aller
merkeligste er at Sørmarka og stedets framtid aldri har vært et eksplisitt
tema på noen LO-kongress. Ikke i et eneste dokument finner jeg noen
som har reist denne problemstillingen, forteller Berntsen.

Håper på diskusjon

– Hva tror du usikkerheten rundt Sørmarkas framtid har gjort med de
ansatte?
– Det er klart det har vært en belastning hele tida å være i tvil om hva
Sørmarka skal være. Samtidig en stor lettelse når det nå er kommet en
avklaring, sier Berntsen.
– Kan usikkerheten ha medført helsemessige plager?
– Det har jeg ingen forutsetninger for å svare på.
– Hva tror du Haakon Lie ville sagt om dagens Sørmarka?
Berntsen ler litt, før han svarer:
– Vanskelig å si. Sørmarka har helt klart blitt noe annet enn det han la
opp til, den kaderskoleringen som han ønsket seg. Men misforstå meg
ikke, jeg ønsker ikke å være negativ – Sørmarka er et flott sted, og nå skal
de satse på å utvikle det som et konferansehotell. Derfor håper jeg bare at
LO-forbundene slutter opp om stedet.
– I hvilken grad syns du LO-forbundene og deres medlemmer bruker
Sørmarka godt og mye nok?
– De bruker Sørmarka for lite, det er ikke bare min mening – det
mener de ansatte på Sørmarka også. Sørmarka bør brukes mest mulig
av forbundene. Jeg syns det er viktig å opprettholde et sted hvor folk i
fagbevegelsen på tvers av sine forbundsområder kommer sammen. Husk
Tranmæl, som står på sokkel foran Sørmarkas inngang – han insisterte på
organiseringen av arbeiderklassene på tvers av faglige grupperinger.
– Til slutt i boka di skriver du at det kanskje kan gå godt med Sørmarka som
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konferansehotell, men at det kan bli verre med fagbevegelsen – hva mener du
med det?
– Fagbevegelsen må slutte å slåss med hverandre og isteden klare å
samle seg på tvers av forbundsgrensene. Derfor trenger fagbevegelsen
felles skoleringstiltak. Et sånt tiltak er for eksempel LO-skolen og
Arbeidsmiljøskolen. Dette kan Sørmarka fortsatt bidra med.
– Boka di kan leses som en kritikk av både Sørmarkas styre og LOs ledelse –
er du redd for å få kjeft?
Berntsen ler godt.
– Oppfatter du meg som en som er redd for å få kjeft? Nei, jeg er
aldri redd for det. Den tid er vel kanskje også slutt. Jeg er historiker, jeg
har holdt på i mange år, jeg er 70 år og min oppgave er å fortolke og
dokumentere virkeligheten sånn jeg ser den. Jeg får flere og flere oppdrag,
og god respons. Men snart må noen ta over!
– Men diskusjon blir det kanskje om den nye boka di?
– Ja, jeg håper den skaper diskusjon, sier Harald Berntsen.
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Kaderskolen

LO-skolen har og har hatt stor betydning for skoleringen av
tillitsvalgte i fagbevegelsen. Den var ment som et faglig-politisk
utdanningstilbud til jenter og gutter i arbeiderbevegelsen, folk som
av ulike grunner ikke hadde muligheter til å få så lang utdannelse.
Om skolen har vært et nødvendig trinn på en karrierestige innad i
LO, er nok mer tvilsomt.
■ JAN-ERIK ØSTLIE (tekst og foto)

– Noen har blitt sentrale i fagbevegelsen, men på langt nær alle, sier Kjell
Edvard Fixdal, mangeårig historielærer på LO-skolen.
Og det er verdt å merke seg at bare tre av dagens forbundsledere har
LO-skolen: Leif Sande, Arvid Bakke og Geir Bjørkli (gikk nylig av).

Soria Mora

Tusenvis av tillitsvalgte og mer eller mindre trofaste venner av LO har
siden 1939 reist på riksvei 155 på vei mot Sørmarka. De første årene
med buss, akkurat som jeg gjorde 31. mars i år med rute 501 fra Oslo til
Lillestrøm via Enebakk. For å hoppe av bussen like innenfor fylkesgrensa
til Akershus, i Ski kommune, og rusle på en i dag asfaltert vei innover i
skauen. Etter en sju-åtte minutters gange møter jeg en krass høyresving,
landskapet åpner seg – og der, som et slags fag- og arbeiderbevegelsens
Soria Moria Slott ligger det som i dag heter Sørmarka studie- og
konferansesenter, en gang LO-skolen Sørmarka.
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Bakom suser arbeiderbevegelsen

Ved synet av disse tradisjonsrike, mursteinsrøde husene og det
mosegrodde skiltet ved inngangen, er jeg nok ikke den eneste fra
arbeiderklassen som har stoppet litt opp der i svingen, falt litt i staver,
svelget en liten klump i halsen og tenkt tanker som: Hvem er jeg?
Hvor skal jeg? Og hvordan ville det norske samfunnet sett ut om ikke
Sørmarka fantes?
For innafor disse bygningene har de vært alle sammen. Einar
Gerhardsen, Haakon Lie – ja, fordundre meg også Reidar T. Larsen, den
gamle NKP- og SV-høvdingen. Og Jens Stoltenberg. Både med og uten
faren sin.
29. januar 2007 hadde Det norske Arbeiderpartiet sentralstyremøte
på Sørmarka og skulle bestemme om den daværende LO-lederen skulle
fortsette å være med og om hun skulle lede partiets valgkomité foran det
kommende landsmøte. Halvannen måned seinere var Gerd-Liv Valla ikke
en gang LO-leder. 29. januar er kanskje siste gangen hun er observert på
Sørmarka. Jeg var der samme dag. Bak alle de svarte limousinene hørte
jeg det suste i de mange trekronene på Sørmarka. Resten er historie.

Borte bra, hjemme best

På Sørmarka har mang en tillitsvalgt og andre i fagbevegelsens tjeneste
overnattet, og kanskje hver kveld før de la seg om kvelden lest noen sider
i historiker Harald Berntsens bok «Sørmarka», boka som kom ut til 50års jubileet i 1989 og som en gang befant seg på hvert eneste rom.
Men Sørmarka og LO-skolen er ikke det samme. Forvekslingen
skyldes antagelig at undervisningen på LO-skolen med alle sine
organisastoriske endringer helt siden starten i 1939 og fram til i dag er
holdt på Sørmarka.
Men Sørmarkas betydning for LO-skolen skal ikke undervurderes.
– Sørmarka er et sted fagbevegelsen eier, det er vårt. Her skjedde en
personlig identifisering, her hdde deltakerne sitt andre hjem, sier Kjell
Edvard Fixdal, som var historielærer på skolen fra 1973 til 1989.

Revolusjonens røst

LO-skolen var ’universitetet’ i arbeiderbevegelsens opplæringsvirksomhet.
Vilkår for å bli tatt opp var gjennomgått sosialistisk kveldsskole eller 6
måneders studiearbeid. Alle som ble tatt opp, måtte dessuten gå gjennom
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

151

forberedende korrespondanseundervisning før skolen begynte. Den ønskelige
aldersrammen var 20-25 år, selv om det kunne gjøres unntak.
Dette skriver Berntsen om starten og legger til at skolen var
åpen for LO og faglige organisasjoner som LO samarbeidet med.
Og at undervisningsplanen skulle gi «grundigere kunnskaper om
fagorganisasjonen, dens arbeidsmåte, oppgaver og rolle i samfunnet –
og om hele arbeiderbevegelsen», foruten kunnskaper i teoretiske og
praktiske fag som hadde betydning for organisasjonsarbeid.
Eller som trønderen Wormdahl, elev på det første kullet i 1939, sa det
med tydelig referanse til diktet «Revolusjonens røst» av Rudolf Nilsen:
Bedre enn mange som sier de tror, trenger jeg noen som vet.

Tillitsmannen

Hvor er Einar Gerhardsens bok «Tillitsmannen»? tenker jeg. Ligger den
i veska? Har de den hjemme? Har de lest den? 31. mars sitter jeg i ett av
Sørmarkas undervisningsrom sammen med 11 engasjerte tilllitsvalgte
fra både privat og offentlig sektor. Vi sitter i ring foran pultene, vi
skal diskutere og nærmest assosiere fritt, vi er på LO-skolens modul
Solidaritet. For denne voldsomt engasjerte gjengen snakker ustoppelig
i munnen på hverandre. Ingen rekker opp hånda og ber om ordet. Alle
unntatt én tar det. I tide og utide. Fra null til ett sekund går vi fra Beijings
bilisme til problemer i hotell og restaurantforbundet i Trondheim. Et
knippe fagforeningsledere løser store verdensproblemer med få ord. Sånn
det antagelig er blitt gjort av deres forgjengere på Sørmarka i snart 70 år.
Tillitsvalgte i LO veit ikke bare hva de mener og hva de vil. De sier det
også. Rystelsene dette forårsaker i mitt universitetsutdannete hode kan
antagelig avleses et godt stykke oppe på Richters skala.
«Solidaritet er å gi avkall på noe for en annens skyld», mener sosiologen
Dag Østerberg.
– Er det sånn at når enkeltindivider tar seg friheter, går det utover
kollektivet, sier Arthur Danielsen, statsviter fra universitetet og vår
kursleder på LO-Skolen.

Må’kke komme her og komme her

Hva LO-skolen skal være og ikke være, er det mange synspunkter på.
– Skolen ble lagd fordi arbeiderbevegelsen begynte å bli tallrik og sterk,
men manglet kunnskap. Bevegelsen trengte propagandister og aktivister
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med større samfunnsinnsikt. Halvard Lange, den første bestyreren
på Sørmarka, hadde som mål å heve det almenne opplysningsnivået
i arbeiderbevegelsen. LO-skolen skulle sikre gode klubbledere og
organisasjonsfolk ute i bedriftene og fungere som rekrutteringsbase for
folk som skulle inn i sentrale verv i forbundene og arbeiderbevegelsen,
sier Fixdal.
I 1989 fikk Per Helge Mork hovedansvaret for LO-skolen, en
skole han sjøl har gått på som tilllitsvalgt i Norsk Nærings- og
Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Han er ikke uenig med Fixdal
og bruker betegnelsen kaderskole.
– I løpet av 1990-tallet beveget skolen seg mer mot faglige mål. Man
skulle kunne litt om alt. Jeg reagerte en del på betoningen av det strengt
formelle og mente at LO burde bestemme hva skolen skulle være, ikke
et offentlig godkjennings- og høyskoleorgan. Ingen måtte komme å
overprøve utdanningen vår, sier han.

Må gi deg ryggrad

Statsviter Arthur Danielsen begynte i jobb på Sørmarka i 1997 og skulle
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blant mye annet også kjøre LO-skolen. Dette gjør han fortsatt, med AOF
som arbeidsgiver. Han mener skolen er med å bygge LO, og ser svært
positivt på at den tar inn folk fra flere forbund samtidig.
– Skolen skal være en motmakt til arbeidsgiver. Hvis vi ikke holder fast
ved det, kan like godt BI gjøre jobben. Dette er en politisk skolering, men
ikke partipolitisk. De siste årene har skolen blitt mer fagorientert. Det er
ikke sikkert dette er galt, mener han.
Rolf Jensen er klinikktillitsvalgt i Fagforbundet ved Rikshospitalet og
nettopp blitt innehaver av LO-skole-nåla etter å ha fulgt fire moduler.
Han mener også skolen må gi en omfattende skolering til tillitsvalgte om
de skal fungere i et arbeids- og næringsliv som utvikler seg raskt.
– Jeg må ha mer kunnskap enn mellomlederne. Derfor må LO-skolen
være tung, den må gi deg ryggrad. Vi må ta de viktige kampene. For LO
skal være en kamporganisasjon for alle, sier han. Jensen har også tatt
toppskoleringen i Fagforbundet og syns denne og LO-skolen utfyller
hverandre veldig bra.

Fra trinn til moduler

LO-skolen har endret seg gjennom årene. Først besto den av to trinn.
Trinn 1 var seks samenhengende uker på Sørmarka. Tre kurs i året ble det
plass til. I tillegg var det ett kurs med trinn 2, også på seks uker. Så falt
trinnene bort, og skolen ble komprimert til totalt åtte uker, fordelt på to
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ganger tre uker sammenhengende pluss to uker til. Før skolen i fjor høst
ble gjort om til fem moduler, hvorav fire må gjennomføres før LO-skolenåla kan deles ut.
– Søkertallet har de siste årene gått som en berg-og-dale-bane.
Endringen til moduler var nødvendig. Vi har også tenkt nytt og gjort
faglige endringer idet vi har fått inn temaer som klima og solidaritet, sier
Danielsen.
De siste endringene har også skjedd etter press fra forbundene. Det
kom tydelige signaler om at noe måtte gjøres. Endringene er likevel
ikke større enn at du ikke får nåla før du har gjennomført åtte ukers
undervisning.
– Utfordringen nå er å sy det som i utgangspunktet er fragmentert
sammen til en helhet, sier Danielsen.

Hva er det vi vil?

Fixdal stiller en del spørsmål til den nye modulbaserte LO-skolen og
tanken om at denne skal passe bedre for tillitsvalgte med småbarn som
ikke kan være så lang tid borte fra familien.
– Da folk gikk sammen i seks uker, ble de kjente med hverandre. De
skapte allianser. Sånn er det ikke i dag.
– Så du vil tilbake til det som var?
– Det har jeg ikke sagt. Men vi må stille spørsmålet om hva vi vil med
skolen. Og om vi skal ta hensyn til småbarnsforeldre i Vadsø. Det er bare
promiller av medlemsmassen som får gå på LO-skolen. Og sånn bør det
nok være. Hva har vi bruk for i fagbevegelsen? Skal LO-skolen være en
individualistisk skole for den enkelte? spør Fixdal, men nekter sjøl å svare.
– Skolen skal være for alle. Uten modulløsningen ville det vært
vanskelig for dagens kvinner å delta, sier Rolf Jensen som gjerne skulle
sett flere i 1. mai-toget enn de to deltakerne som i år møtte opp på
Youngstorget i Oslo under LO-skolens fane.

Ingen misjonsskole

Et ankepunkt mot LO-skolen er at den bare har fungert som en
forlengelse av sosialdemokratisk tankegods, noe i nærheten av en
broileranstalt for arbeiderpartifolk. Danielsen syns det er viktig at skolen
i dag ikke er noen misjonsskole, noe han heller ikke mener at den er. Den
er heller et bidrag til ideologisk refleksjon.
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Geir Bjørkli, forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund,
forteller at da han gikk LO-skolen i 1989 forsøkte elevene å få SV-eren
Hanna Kvanmo til å holde foredrag på en Sørmarkakveld, men ble
kontant stoppet av Jakob Grava, som den gangen var bestyrer.
Tidligere LO-leder Tor Aspengren ønsket å luke vekk ugrasset, det vil
si folk utenfor Arbeiderpartiet, fra fagbevegelsen. Jakob Grava var kjent
for å være hans mann på Sørmarka.
– Jeg tror ikke dette er så firkanta som folk vil ha det til. Og Grava
var ikke den ugraslukeren som mange tror. Folk med ulike politiske
synspunkter har sluppet til på LO-skolen, men bindingen mellom skolen
og partiet var der, sier Mork, som i dag er partiløs, men var SV-medlem
for 25 år siden.
– Jeg hadde aldri noen ubehageligheter når jeg trakk inn andre ikkesosialdemokratiske foredragsholdere som for eksempel Berge Furre, Finn
Gustavsen og NKP-eren Regi Enerstvedt, sier Fixdal.

Også for marxister

Birger Breivik, en av LO-skolens bestyrere, har ifølge Berntsen sagt
følgende: «Skolen er ingen kaninanstalt for politiske medløpere i Det norske
Arbeiderparti, for å bruke Dagbladets ord. Vår linje er å trekke hit folk som
står for et ganske annet samfunnssyn enn arbeiderbevegelsens, for på denne
måten å få prøvet våre egne synspunkter. Det er ingen styrke i å kapsle
seg inne med mennesker som har samme grunnsyn. Ved en skole som denne
ville det være galt. I tillitsmannens hverdag møter han det motsatte av
arbeiderbevegelsens synspunkter. På Sørmarka skal man ha anledning til å
møte alle ideer og meninger som hører med i tillitsmannens hverdag. Dette
er forklaringen på at vi fra tid til annen trekker til oss folk med et helt annet
livssyn og idégrunnlag.»
Enkelte vil hevde at den sosialdemokratiske bevegelsen har et mer
angstfullt forhold til politiske partier til venstre for seg enn til høyre. Når
Tron Øgrim, den gamle avdøde AKP-er som var tillitsvalgt i NNN, søkte
om opptak på LO-skolen, ble det tilløp til diskusjoner om dette gikk an.
Etter noe om og men, deltok Øgrim. Og fullførte med stil.

Betydningen

I tidsrommet 1973-75 spurte Fixdal noen av elevene om hvilken
betydning eller eventuelt belastning LO-skolen hadde for dem i tida
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etterpå. Ifølge Berntsens bok var svarene mange og varierte. Økte
kunnskaper, voksende sjøltillit og mer interesse for tillitsvalgtarbeidet er
svar som går igjen. Ett av svarene på belastning var … «– på klubbplanet,
en er blitt ’pamp’ for en del opposisjonelle!» Mens en annen svarte: «Jeg
fikk god trening i å diskutere med andre, måtte lære meg å stå på mine
standpunkter. Fikk trening i å bruke talerstolen. Fikk føle samhold og
solidaritet med andre.»
Dagens elev Rolf Jensen hadde høye forventninger og har fått dem
innfridd. LO-skolen er det han savnet.
– Den tar opp det politiske. Vi lærer hvor vi kommer fra og hvor vi skal
av de beste lærerkreftene fagbevegelsen kan hoste opp, forteller Jensen og
legger ikke skjul på at han har ambisjoner om å få seg jobb i fagbevegelsen.
– Skal vi kjempe mot forskjellsnorge, må fagbevegelsen være tydelig.
Jeg føler meg komfortabel i LO så lenge LO er politisk tydelig. Da er det
også mulig å forandre ting, sier han.

Riksveien sørover

Historiker Harald Berntsen avslutter sørmarka-boka si sånn: «Det er
selvfølgelig umulig nøyaktig å vurdere betydningen av at et stort antall
tillitsvalgte i tiår etter tiår har kommet sammen på Sørmarka og fått en felles
toppskolering som de har tatt med seg hjem igjen til sine respektive miljøer.
Men at betydningen har vært enorm, er hevet over tvil. LO-skolen og hele
miljøet på Sørmarka har skapt en enhet og et samhold i arbeiderbevegelsen som
ellers ikke ville vært der. Den har bidratt til å danne kulturelle strømninger
med varig virkning rundt omkring. En målestokk på dette er de siste års vekst
i lokale arbeidsmiljøers utforskning av sin egen historie. Denne veksten er
ikke minst inspirert av den store vekt som LO-skolen gjennom de siste tiåra
har lagt på emnet arbeiderbevegelsens historie. Den kan selvsagt sies å være
karakteristisk for en sosial bevegelse i nedgang. Men uten den forankring
i verdier og tradisjoner som dette har gitt arbeiderbevegelsen i de ellers så
historieløse 1980-åra, ville bevegelsens selvbevissthet og motstandskraft i
forhold til andre politiske bølger vært langt svakere enn den er blitt.»
All right, dette var i 1989 – men kanskje kan det være nyttig å ta riksvei
155 sørover også i framtida.
Denne artikkelen er tidligere trykket i Magasinet Aktuell, LO-Stats
medlemsblad.
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Hva betyr 1.mai for
deg?
Et interessant spørsmål. Vi spurte noen av de frammøtte på 1.mailunsjen i Rælingen i 2014 om hvorfor de mener at 1.mai fortsatt
bør feires, og vi fikk greie svar.
■ Halfdan Karlsen (tekst og foto)

– Hva betyr 1.mai for deg, Eivind
Lappegård?
– Vi har det bra. Det er
arbeiderbevegelsen som har sørget
for framgangen. Ap-veteran Eivind
Lappegård (84) fra Rælingen er ikke i tvil:
– Klart vi har noe å kjempe for fortsatt,
men det er himmelvid forskjell på før og nå.
– Er 1.mai avleggs?
– Det er tull å snakke om det. Vi må
hedre våre forfedre, og det er fortsatt saker
Eivind Lappegård
vi ikke er i mål med, som for eksempel
eldrepolitikken vår. Og miljøsaken. Den
må vi ta tak i, ellers blir det for seint, sier Lappegård.
Han har vært med i fylkesting og kommunestyre og var i flere år leder
for veterangruppa i Akershus Arbeiderparti. Lappegård har litt dårlig syn,
men hofta som ble operert er bra.
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– 1. mai betyr frihet. Det fører med seg likhet og brorskap, sier Eivind
som understreker at 1.mai må vi fortsette å feire. Og vi spør nestemann:

Karl-Johan Schjønberg

– Hva betyr 1. mai for deg, Karl-Johan
Schjønberg?
– Det betyr nok lite grann mindre etter
hvert.
Karl-Johan Schjønberg (77) kommer
fra Ski, og ble i sin tid nestleder i
Sarpsborg AUF. Karl-Johan har også sittet
i kommunestyret i Ski, vært tillitsvalgt
i Jernbaneforbundet og vært mangeårig
medlem av Arbeiderpartiets jernbanelag
i Oslo. Han mener at arbeiderbevegelsen

gjorde en god jobb før:
– Jeg liker Jan Bøhler, men savner flere fra arbeiderklassen på Stortinget.
– Er 1.mai avleggs?
– Nei, vi må for eksempel ta vare på de eldre på en litt annen måte
enn i dag, for der ligger vi etter. Det er ingen å snakke med lenger, for
mye internett. Arbeiderbevegelsen har tatt for lite tak i dette, mener
Schjønberg.
Og vi gir ordet videre til en av de unge AUF-erne som var møtt fram:
– Hva betyr 1. mai for deg, Vegard Fiskaa
Isebakke?
– Det er en dag som bærer preg av
tradisjon.
Vegard Fiskaa Isebakke (20) fra
Rælingen var med på 1. mai-feiringen
i Rælingen, og mener at det fortsatt er
viktig å markere dagen:
– For meg står kampen mot fattigdom
helt sentralt. Både internasjonalt og i
Vegard Fiskaa Isebakke
Norge, der relativ barnefattigdom er et
problem i dagens samfunn.
– Er 1. mai avleggs?
– Nei, aktiv satsing på sysselsetting vil være den beste måten å fjerne
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fattigdomsproblemet i Norge på. Vi har fortsatt mye å kjempe for 1.mai,
mener unge Fiskaa Isebakke.
Han har bakgrunn fra Frelsesarmeen og sitter som AUF-er i
kommunestyret, der han blant annet har gjort seg bemerket ved å foreslå
restriksjoner på alkoholomsetning, ved å stramme til skjenketidene i
kommunen.
Vi kan ha ulike oppfatninger om akkurat den saken, men det er
positivt at AUF-ere engasjerer seg! Det er jo faktisk ungdommen vi
må satse på dersom 1. mai skal være liv laga også i framtida. Ja, hele
arbeiderbevegelsens framtid, for den saks skyld.

En dag for samhold og fellesskap

Det er 20 år siden det gikk noe 1.mai-tog i Rælingen, men dagen
har absolutt vært holdt i hevd i kommunen hvert eneste år så langt.
Arbeiderpartiet har lagt seg på å arrangere 1. mai-frokost eller -lunsj
med taler og appeller og underholdning. 1. mai 2014 var både ordfører
Øivind Sand og stortingsrepresentant Marianne Aasen på talerstolen,
og arrangementet på Trivselsenteret på Fjerdingby var hyggelig og godt
besøkt.
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Sosial boligbygging i
det røde Wien

Visste du at verdens lengste bygning ligger i Wien? Det er
Karl-Marx-Hof, i Heiligenstadt i det nordlige Wien. Det er et
sammenhengende boligkompleks, 1100 meter langt!
■ Halfdan Karlsen (tekst og foto)

Det østerrikske sosialistpartiet hadde flertallsmakt i Wien i perioden
1918 til 1934, det året da fascistene knuste arbeiderbevegelsen i
Østerrike. Før det fikk sosialistene bygget 60 000 leiligheter (!) i Wien
i et storstilt og mangeårig boligsosialt prosjekt. Det ble finansiert ved å
legge luksusskatt på de rike borgerne i byen.

Austromarxismen

De østerrikske sosialistene under ledelse av Otto Bauer var svært radikale,
en slags mellomting mellom sosialdemokrater og kommunister. Selv kalte
de seg austromarxister, og Otto Bauer stilte seg i spissen for den såkalte
«2 ½ - Internasjonalen», en konkurrent til både den 2. sosialdemokratiske
Internasjonale og den 3. kommunistiske Internasjonale. Denne «midtimellom-internasjonalen» prøvde å samle andre partier i Europa som
definerte seg som venstresosialistiske på den tida.
De hadde et eget væpnet Schutzbund på 100.000 mann til beskyttelse
mot Heimwehr og de sterke fascistiske kreftene i Østerrike. Uten at det
hjalp i 1934, da den fascistisk orienterte kansleren Dollfuss slo til mot
arbeiderbevegelsen med vold og terror.
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Brosjyre fra
arbeidermuseet
Waschsalon.
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Josef Matousek fra arbeidermuseet Waschsalon forklarer under omvisning ideene
bak Karl-Marx-Hof og den sosiale boligbyggingen i det røde Wien i mellomkrigstida.

Oversikt over den kommunale boligbyggingen i Wien i mellomkrigsåra: 60.000
leiligheter ble bygd!
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En del av utstillingen på Arbeidermuseet i Karl-Marx-Hof i Wien.

Sosial boligbygging

Men før dette var kommunalpolitikken i Wien en solskinnshistorie.
Karl-Marx-Hof ble bygget i en slags monumental funkisstil i perioden
1926-33, med barnehager og store grøntanlegg.
Da boligkomplekset sto ferdig inneholdt det 1382 leiligheter for ca.
5000 mennesker. På utleiebasis, drevet av kommunen. Leilighetene var
små, 30-40 kvadratmeter, med kjøkken og WC men uten dusj.
Derfor brukte de fellesdusj i Waschsalon, det kollektive vaskeanlegget
som i dag er gjort om til museum. Leilighetene i Karl-Marx-Hof er etter
krigen bygd om og blitt større, og det er lagt inn bad. Det er fortsatt
populært å bo der!

Forbilde for norske OBOS?

Karl-Marx-Hof var heller ikke det største boligkomplekset i det
sosialistiske Wien, det var fire kommunale komplekser i byen som huset
enda flere mennesker. Men Karl-Marx-Hof er det lengste av dem.
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Dette avanserte arbeiderboligprosjektet stod ferdig i 1932, men prisene var høye
og bare noen få leiligheter ble solgt. I den politiske situasjonen i Østerrike etter
1934 ble det uansett lite rom for sosial boligbygging i Wien.

Kanskje var denne måten å bygge på noe som inspirerte Arbeiderpartiet i
Oslo da OBOS ble startet opp i 1929?
Det nøyaktige tallet på leiligheter som ble bygd av sosialistene i
Wien i mellomkrigsåra var 61.175, et oppsiktsvekkende tall i samtida.
Den omfattende byggevirksomheten bidro til å dempe den høye
arbeidsledigheten og skaffet hardt tiltrengt arbeid til entreprenørfirmaer.

Arbeidermuseet Waschsalon

Avlukkene i dusjanlegget Waschsalon i Karl-Marx-Hof er nå fjernet,
og det er innredet et veldig interessant arbeidermuseum der. Folkene
ved museet avviser at den sosiale boligbyggingen i Wien ble utført etter
mønster fra de sosiale byggeprosjektene i Sovjetunionen i 1920- og 30åra. Det var helt og holdent et østerriksk tiltak, bedyrer de, for å avhjelpe
den store bolignøden i Wien i åra etter 1.verdenskrig.
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Museet har åpent torsdager og søndager. Hver søndag kl.1300 er
det guidet omvisning utendørs rundt i Karl-Marx-Hof-komplekset,
med påfølgende kompetent guiding med redegjørelse for det vi ser i
utstillingene inne på selve arbeidermuseet. Anbefales.

Kilder.

Inge Podbrecky: Rotes Wien, Falter Verlag 2013.
Gerald og Genoveva Kriechbaum: Karl-Marx-Hof, Versailles der
Arbeiter, Holzhausen Verlag 2007.

168

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

K A P I T T EL

16

Styrets beretning
for

årsmøteperioden 14. mars 2013 – 31. desember 2013.
Styrer og utvalg:

Styret:
Styret er fra 2013 utvidet i den hensikt å spre arbeidet bredere, mer.
Leder:
Sissel Marit Bue
2013
Nestleder:
Halfdan Karlsen
2013 - 2014
Sekretær:
Kjell Engebretsen
2012 – 2013
Kasserer:
Kjersti Jørstad
2013 – 2014
Årbokredaktør:
Jan-Erik Østlie
2012 – 2013
Styremedlem:
Arvid Ruus
2013 – 2014
Styremedlem:
Erling Diesen
2013 – 2014
Varamedlem:
Nis Waag
2013
Varamedlem:
Aud Ljødal
2013
Varamedlem:
Hans Petter Andresen
2013
Revisjonen:
Revisor:
Revisor:

Olav Langørgen
Per Magne Lien

2013
2013

Årbokkomitéen:
Redaktør:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Jan-Erik Østlie
Knut Hongrø
Erling Diesen
Nina Hanssen

2012 – 2013
2012 – 2013
2012 – 2013
2012 – 2013
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Akershus kulturvernråd:
Medlem:
Sissel Marit Bue
Medlem:
Arvid Ruus
Varamedlem:
Kjersti Jørstad

2013
2013
2013

Øyerendagkomitéen:
Representant:
Anna Smestad
Vararepresentant:
Harald Jørstad

2013
2013

Lenseteateret:
Representant:
Vararepresentant:

2013
2013

Halfdal Karlsen
Kari Lund Bråthen

Valgkomitéen:
Leder:
Harald Jørstad
Medlem:
Terje Strøm
Medlem:
Kari Lund Bråthen
(Leder er alltid den som har et år igjen).
Kulturpriskomitéen (oppnevnt av styret):
Leder:
Nils Waag
Medlem:
Erling Diesen
Medlem:
Signy Maarud

2013 – 2014
2013 – 2015
2013

2013
2013
2013

Styrets arbeid i perioden:
Generelt:
Styret har avholdt 8 styremøter i perioden. Som tidligere år har AHA fått
låne lokalene til Skedsmo Arbeiderparti. AHA takker for velviljen partiet
har vist i denne sammenhengen.
Det er arbeidet med en ny plan/handlingsplan for hvordan laget best
mulig skal fungere framover. Det vises til avsnittet om handlingsplanen.
Vedtektene ble også fornyet på årsmøtet 2013.
Videre er det gjort en arbeidsfordeling i styret. Dette må det arbeides
mer med framover, slik at den fungerer. Styret har også overtatt ansvaret
for turene, inntil videre.
Styret har håndtert de løpende sakene som normalt kommer til
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behandling i løpet av året og holdt seg orientert om framdrifta i det som
skjer i utvalg og komiteer.

Hjemmeside og e-post:

Styret har arbeid med å få satt opp en hjemmeside. Her kan medlemmer
og andre gå inn, når de vil og når de ønsker, og søke informasjon
om AHA. Mye ligger ute, men det skal ikke glemmes at det er et
forbedringspotensial.
Styret og styreleder har arbeidet mye med å få inn e-postadresser til
samtlige medlemmer. Det kan vel sies at ca 3/4 av medlemmene har
e-postadresse nå. Det gir en relativt stor besparing i portoutgifter. De
som ikke har PC og/eller e-postadresse, skal selvfølgelig få informasjon
som post.

Handlingsplanen for perioden 2013 – 2016:

Handlingsplanen er årsmøtets styringsdokument til styret.
Hoveddokumentet er fireårig med årlige tiltak. Dette er en nyskapning
i 2013 slik at medlemmene selv kan være med på å beslutte hva
historielaget skal arbeide med. Det vises til «Årbok 2013» hvor
handlingsplanen med hovedmål og tiltak samt budsjett er gjengitt i sin
helhet. I årsberetningen beskriver styret de tiltak som er gjennomført i
årsmøtepreioden.
Tiltak 1.1:
Samarbeide med museer i Akershus, Akershusmuseet spesielt og
Akershus kulturvernråd, og møte disse om ivaretaking av arbeidsfolks
gamle og nyere historie og presentasjon av denne.
Gjennomført i 2013:
Representantene Sissel Marit Bue og Arvid Ruus har møtt på innkalt
møte i Akershus kulturvernråd.
Tiltak 1.2:
Samarbeide med og møte de ulike lokale og regionale historielag i
Akershus om ivaretaking av arbeidsfolks gamle og nyere historie.

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

171

Gjennomført i 2013:
Dette er drøftet på flere styremøter og det foreligger er plan hvor AHA
skal ta initiativ til regionale (Vestre, Follo, Øvre Romerike og Nedre
Romerike) drøftinger om samarbeid, med start våren 2014.
Tiltak 2.1:
Etablere «hjemmeside» som presenterer arbeiderbevegelsens framvekst og
historie i Norge og i Akershus.
Gjennomført i 2013:
Enkel hjemmeside med adresse www.ahahist.no er etablert. Denne ble
gratis å etablere. Den koster noe i drift, maksimun NOK 500,- pr. år. En
gratis hjemmeside har sine begrensninger i og med at mye er statisk. Det
er en begynnelse. Leder Sissel Marit Bue har fungert som WEB-redaktør
(WEB-master).
Tiltak 2.2:
Skrive i AHA sin årbok artikler om arbeiderbevegelsens framvekst og
historie i Norge generelt og i Akershus spesielt.
Gjennomført i 2013:
Styret prioriterer arbeidet med årboka fordi dette så langt er den viktigste
formidlingen AHA gjør.
Den første årboka kom 1988, og ny bok er kommet hvert år etter dette
med unntak av årene 1994 og 1995 da det kom ut mindre hefter. Årboka
i 2013 var dermed nummer 24 i rekka. Innholdet ble også i 2013 både
variert, omfattende og interessant og styret har forstått at den er svært
godt mottatt.
Årbokkomiteen med redaktør Jan-Erik Østlie i spissen har gitt ut
årbok for 2013 med 19 artikler samt handlingsplan 2013, årsberetning
2012 og protokoll årsmøtet 2013.
Tiltak 3.1:
Arrangere medlemsmøter/temamøter med sentrale deler av
arbeiderbevegelsens historie minimum to ganger i året.
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Gjennomført i 2013:
Vårhalvåret 2013, den 22. mai ble det arrangert et medlemsmøte hvor
kulturprisvinneren Terje Martinsen holdt foredrag om levekårene for
arbeidsfolk i Heggedalsområdet. Ca. 10 deltakere møtte opp.
Høsten 2013, den 8. oktober ble det arrangert besøk med omvisning på
det nye Arbeidermuseet i Oslo. Nærmere 30 deltakere var med.
3. desember 2013 ble det arrangert julemøte med «årbokslipp» og hvor
forfatteren Frid Ingulstad fortalte om «Livet ved Akerselva for 100 år
siden».
Tiltak 3.2:
Arrangere studiereise med relevant program i Norge eller i utlandet en
gang i året.
Gjennomført i 2013:
Styret har overtatt turkomiteens arbeid. Det ble planlagt en tredagers tur
til Helsinki med utflukt til Tampare for besøk på Arbeidermuseet der.
Denne ble avlyst på grunn av manglende påmelding.
Tiltak 3.3:
Arrangere besøk til relevante steder i Akershus eller i Norge en gang i
året.
Gjennomført i 2013:
Ingen konkret aktivitet 2013.
Tiltak 3.4:
Etablere «hjemmeside» som bl.a. presenterer arbeiderbevegelsens
framvekst og historie i Norge og i Akershus.

Gjennomført i 2013:
Det vises til punkt 2.1.

Tiltak 3.5:
Videreutvikle AHA som organisasjon gjennom god medlemspleie.
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Gjennomført i 2013:
Vedtektene er endret slik at det er flere styremedlemmer å fordele
oppgavene på. Det har forsøksvis foregått en arbeidsfordeling. Gjennom
etablering av hjemmeside og flere medlemsmøter med program og
bevertning mener styret av det søkes å gjennomføre god medlemspleie.
Kontakten med medlemmene er ment økt gjennom hjemmesida og økt
bruk av e-post.
Styret har også lagt opp en offensiv med medlemsrekruttering.
AHA har invitert seg til årsmøter, medlemsmøter i ulike partilag og
fagforeninger. Ikke alt for mange har respondert på dette, men offensiven
gjentas i 2014.
Tiltak 4.1:
Ta initiativ overfor Akershus fylkeskommune, Akershusmuseet og
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek (Arbark) for samarbeid om
målet.
Gjennomført i 2013:
Det vises til tiltak 1.1. Ut over det har ikke dette vært prioritert i 2013.
Tiltak 4.2:
Bidra til å arrangere konferanse om arbeidermuseumsfunksjon.
Gjennomført i 2013:
Det vises til tiltak 1.1 og 4.1. Det foreligger ikke planer for dette tiltaket
før tiltak 1.2 er gjennomført.
Tiltak 5.1:
Presentere innsamlet kunnskap og materiell på hjemmesida for fri bruk
for undervisning, forskning og media.
Gjennomført i 2013:
Dette mener styret er delvis gjennomført gjennom hjemmesida. Videre er
det opplyst på hjemmesida hvordan alle tilgjengelige årbøker kan skaffes.
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Tiltak 5.2:
Presentere innsamlet kunnskap og materiell i årboka for fri bruk for
undervisning, forskning og media.
Gjennomført i 2013:
Dette mener styret gjennomføres gjennom distribusjon av årboka
2013 til alle fylkets bibliotek, videre ARBARK, Nasjonalbiblioteket,
Fylkesbiblioteket, Akershusmuseet og Arbeidermuseet i Oslo og ikke
minst Akershus fylkeskommune. I underkant av 50 årbøker gis bort til
dette formålet.
Det må ikke glemmes at alle medlemmene også får årbøker, ca 250
bøker.
Tiltak 5.3:
Samarbeide med Arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv (Arbark) om
tilgjengeliggjøring av innsamlet kunnskap og materiell.
Gjennomført i 2013:
Det vises til tiltak 5.3.

Økonomien i perioden:

Regnskap 2013:
Laget har i 2013 et underskudd på NOK 12.293. Dette skyldes i
hovedsak manglende kontingentinnbetaling. Videre er det større
kostnader med årbok. Lokaler og bevertning ved møter er også en økt
kostnad.
Kontingenten:
Kontingenten var i 2013 NOK 200,- for personlige medlemmer og NOK
500,- for lag og foreninger. Kontingenten brukes bl.a. til årboka, som
medlemmene får tilsendt. Dette har en kostnad på +/- NOK 150,-. I
tillegg kommer porto ved utsending.
Det vises til for øvrig til regnskapet for 2013.
Det har vært noe vanskelig å inndrive kontingenten, spesielt fra lag og
foreninger.
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Avslutning:
Medlemsmassen i laget ligger relativt stabilt på rundt 200. I tillegg til
personlige medlemmer er også en del avdelinger av LO og partilag
i Arbeiderpartiet og SV i fylket medlemmer. Det må være en
hovedoppgave framover å øke medlemsmassen. Styret har derfor invitert
seg ut til partilag og fagforeninger for å informere om AHA og om mulig
rekruttere disse som medlemmer.
Akershus er et stort og folkerikt fylke, som tradisjonelt er
inndelt i fire «regioner» - Øvre Romerike, Nedre Romerike,
Vestregionen og Follo. Historien, kulturlivet og næringsutviklingen
kan være noe forskjellig i disse områdene, og det har vært
diskutert hvilke effekt for historielagets utvikling det skulle
ha dersom det ble opprettet lokallag i disse fire områdene.
Laget har ikke egne lokaler for sin aktivitet og er avhengig av å låne
lokaler til møter og til arkivering. AHA har fått betydelig hjelp fra
Akershus Arbeiderparti og Skedsmo Arbeiderparti i denne sammenheng.
Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus har som mål å kartlegge,
samle inn, systematisere og formidle arbeiderklassens historie. Hvert enkelt
medlems bidrag i dette er viktig. Som nevnt er Akershus et stort fylke,
med relativt stor avstand fra helt nord til helt sør. Ikke så store avstander
som eksempelvis Finnmark, men likevel såpass at det ikke uten videre er
lett å samle medlemmer fra Vestby, Asker og Hurdal til et foredrag eller et
medlemsmøte. Dette er en utfordring for laget i tiden framover.
Lillestrøm 18. februar 2914.
Sissel Marit Bue
Halfdan Karlsen
Leder (sign)
Nestleder (sign)

Kjell Engebretsen
Sekretær (sign)

Kjersti Jørstad
Kasserer (sign)

Arvid Ruus
Styremedlem (sign)

Jan-Erik Østlie
Årbokredaktør (sign)
Erling Diesen
Styremedlem (sign)

Nils Waag
Varamedlem
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Varamedlem
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Varamedlem
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PROTOKOLL

Årsmøte 11. mars 2014 i Doktorgården i Lillestrøm.
29 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Sak 1; Godkjenning av innkalling og saksliste:

Lederen ønsket velkommen og fortalte litt om ulike sider ved lagets
virksomhet det siste året. Det var ingen merknader til innkalling eller
forslaget til dagsorden.
Vedtak 1: Innkallingen og saksliste godkjent.

Sak 2; Konstituering:

Vedtak 2: Som møteleder ble valgt Sissel Marit Bue og som
møtesekretær Kjell Engebretsen. Til å undertegne protokollen sammen
med møtesekretæren ble valgt Yngve Halvorsen og Erling Lappegård.

Sak 3; Årsberetning:

Lederen gikk gjennom beretningen avsnitt for avsnitt og tok deretter opp
beretningen i sin helhet til votering. Det ble foreslått en gjennomgang av
lagets hjemmeside hvor det blant annet ble hevdet at det var for få pekere.
Vedtak: Årsberetningen 2013 tatt til etterretning.

Sak 4; Regnskap:

Regnskapet for 2013 ble lagt fram med et resultat på minus kr.12.293
Revisorene la fram en ren beretning med anbefaling om at regnskapet
godkjennes.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

177

Vedtak: Regnskapet for 2013 godkjent.

Sak 5; Handlingsplanen 2013 – 2016:

Handlingsplanen skal rulleres, samtidig som det skal gjennomgås
hvordan vi ligger an i forhold til de ulike målene som er satt for
virksomheten. Kulturprisen har tidligere ikke vært omtalt i planen, og
denne foreslås nå tatt med – samtidig som budsjettforslaget for 2014 og
framskriving av budsjettene for 2015 og 2016 legges inn.
Vedtak: Rulleringen av Handlingsplanen 2013 – 2016 godkjent.

Sak 6; Fastsetting av kontingent:

Styret har innstilt på at kontingenten ikke endres, men videreføres på
dagens nivå: Personlige medlemmer kr. 200 og kr. 500 for lag, foreninger
og organisasjoner.
Vedtak: Kontingenten for 2014 videreføres på samme nivå som for 2013,
med kr. 500 for lag, foreninger og organisasjoner og kr. 200 for personlig
medlemskap.

Sak 7; Budsjett 2014:

Styret la fram budsjettforslag med et positivt resultat på kr. 5000.
Årsmøtet sluttet seg i det alt vesentligste til dette og til de ulike postene,
men mente at kostnadene for å drifte vår hjemmeside var satt for lavt.
Det ble fremmet forslag om å øke bevilgningene til hjemmesiden med
kr.1000 og redusere resultatet tilsvarende.
Vedtak: Budsjettet for 2014 vedtas slik det er foreslått av styret, med
følgende endringer: Hjemmeside (2.1) økes med kr.1000 (til kr.1.500) og
resultatet reduseres tilsvarende (til kr.4.000).

Sak 8; Innkomne forslag/vedtektsendringer:

De forslag som er kommet har alle vært relatert til vedtektene og
endringer eller justering av disse. Forslagene er kommet fra valgkomiteen
og fremmet av lederen Harald Jørstad. Styret har også for egen del,
foreslått visse endringer i paragrafene 7 og 8.(Se protokoll fra styremøte
11.03.14) Årsmøtet støttet alle forslag fra styret, med unntak av
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forslagene når det gjaldt årbokkomiteen. Her fremmet Harald Jørstad
følgende: « Valg av årbokkomite på fire medlemmer for to år, med en
valgordning som gjør at to av medlemmene er på valg ved hvert årsmøte.»
Styret trakk etter dette sitt forslag vedr. årbokkomiteen. Årsmøtet ba
styret om å gå gjennom § 7, som virker lite oversiktlig.
Vedtak: Paragrafene 7 og 8 har etter årsmøtets vedtak følgende ordlyd:

§ 7 Årsmøte:

Årsmøte er lagets høyeste myndighet og avholdes innen utgangen
av mars. Årsmøtet innkalles med minst fire ukers varsel. Saker som
ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende to uker før møtet.
Stemmerett på årsmøtet har alle som har betalt kontingent. Tilmelde
foreninger, lag og organisasjoner har en stemme hver. Årsmøtet behandler
følgende saker etter godkjenning av innkalling og konstituering: Styrets
beretning/årsmelding for siste hele kalenderår, regnskap, revisjon/
rullering av handlingsplan med langtidsbudsjett, kontingent, styrets
forslag til budsjett, vedtektsendringer, innkomne forslag og valg av
styre jfr. § 8, valg av to representanter og to vararepresentanter til
Akershus kulturvernråd for et år, valg av en representant samt en
vararepresentant til Øyerndagkomiteen for et år, valg av representant
samt vararepresentant til Lenseteateret Fetsund AB for et år og valg av
årbokkomite på fire medlemmer for to år, med en valgordning som gjør
at to av medlemmene er på valg ved hvert årsmøte.
Styret skal innstille på tre medlemmer til valgkomiteen, hvor alle velges
for et år.
Overrekking av kulturprisen.

§ 8 Styret:

Styret består av sju medlemmer, alle valgt for to år og tre varamedlemmer,
alle valgt for et år.
Det skal velges leder, sekretær og et styremedlem det ene året (like år), og
nestleder, kasserer, årbokansvarlig og et styremedlem det neste (ulike år).
Endringene er understreket.
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Sak 9; Valg:

Valgkomiteens leder Harald Jørstad, orienterte om komiteens arbeid og
mente det var viktig å rekruttere medlemmer til styret og andre oppgaver
i laget fra hele fylket. Det var en av årsakene til at de hadde foreslått
at det var styret som skulle foreslå medlemmer til valgkomiteen, ut fra
tanken om det da ville være et bedre grunnlag for å få inn medlemmer
der fra både Follo og Vest-regionen.
Han la deretter fram valgkomiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Leder:
Årbokansvarlig:
Sekretær:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Sissel Marit Bue
Jan-Erik Østlie
Terje Granerud
Arvid Ruus
Nils Waag
Knut Skyttersæter
Hans Petter Andresen

(gjenvalg).
(gjenvalg).
(ny).
(gjenvalg).
(gjenvalg).
(ny).
(gjenvalg).

Revisorer:

Olav Langørgen
Per Magne Lien

(gjenvalg).
(gjenvalg).

Årbokkomiteen:

Knut Hongrø
Erling Diesen
Nina Hanssen
Halvdan Karlsen

(gjenvalg 2014-2016).
(gjenvalg 2014 -2015).
(gjenvalg 2014-2016).
(ny 2014-2015).

Representanter til Akershus Kulturvernråd:
Representant
Sissel Marit Bue
Representant
Arvid Ruus
Vara
Kjersti Jørstad

(gjenvalg).
(gjenvalg).
(gjenvalg).

Øyerendagskomiteen:
Representant
Anna Smedstad
Vara
Harald Jørstad

(gjenvalg).
(gjenvalg).

Lenseteateret Fetsund AB:
Representant
Halvdan Karlsen
Vara
Kari Lund Bråthen

(gjenvalg).
(ny).
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Valgkomite:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Harald Jørstad.
Terje Strøm.
Aasmund Berg.

Kulturinnslag på årsmøtet:

Som vanlig på våre årsmøter har vi et kulturinnslag.
Det er jubileumsår – ikke bare for Grunnloven, men også for Alf
Prøysen. Det 100 år siden han ble født i Ringsaker. Nest etter barna, er
det vel arbeiderne som har det nærmeste forholdet til han og til hans
diktning. Det er derfor logisk at vi på vårt årsmøte nettopp i år, setter
fokus på jubilanten.
Skuespilleren og forfatteren Ane Hoel, holdt foredrag om Prøysen
og hans bidrag inn i vårt kulturliv. Hun fortalte om hans forfatterskap,
hvordan kritikerne, eller i det minste enkelte kritikere tok i mot han i
starten og om hans mangfoldighet. Et lærerikt og underholdene foredrag.

Kulturprisen 2014:

Etter enstemmig innstilling fra kulturpriskomiteen, var det besluttet at
årets kulturpris skulle gå til Elin Prøysen og Egil Johanssen, for deres
mangeårige formidling av Alf Prøysens viser og dikt. I særlig grad har
komiteen lagt vekt på det arbeidet de gjør med å presentere de mer ukjente
delene av Prøysens produksjon. Elin og Egil er dessuten strålende musikere
og underholdere som har gledet oss og mange gjennom en lang periode.
Historielagets leder overrakte prisen – som de kvitterte for med et par
viser.

Avslutning:

Etter dette avsluttet lederen med en del praktisk informasjon om turen til
Hvam og Eidsvoll den 6 juni i år, kontingentinnbetaling, oppfordring til
alle med E-post adresse om å sørge for at laget får denne og hun fortalte
litt om hvordan lagets program er tenkt gjennom dette året.
Deretter takket hun alle som skulle takkes og delte ut blomster til de som
skulle ha det – i særlig grad til kveldens foredragsholder.
Eivind Lappegård

Yngve Halvorsen		

Kjell Engebretsen
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