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Forord
Tre begivenheter preger Årboka i år. Hvert år inviterer 
Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus sine medlemmer til en tur i 
relevante historiske omgivelser. I år gikk turen til Rjukan og Notodden – 
altså ut av fylket, men inn i et annet – Telemark – som slett ikke er fritt 
for fotspor etter arbeiderbevegelsens mange slag og seire. Vi har derfor 
produsert tre artikler som ikke ville ha blitt til uten denne turen – en om 
Rjukans to (Folkets) hus, en om byens berømte bibliotek og en om Mår 
kraftverk. 

Og apropos Folkets Hus – arbeiderbevegelsens egne verk – så er mange 
av de husene som så dagens lys i begynnelsen av forrige århundre ikke 
lenger blant oss. De er revet. Noen er bygget opp igjen, andre skal framstå 
i ny drakt. Ett av disse er det 100 år gamle Folkets Hus i Lillestrøm som 
var utslitt og ble revet i juli i år. Men det kommer et nytt og mer moderne 
hus om et par år. 

Folkets Hus-bevegelsen fortjener å bli hyllet. Ikke bare i Akershus, men 
over hele landet. De utallige dugnadstimene som ligger bak disse husene 
hvor så mange arrangement i arbeiderbevegelsens regi har blitt holdt, er 
imponerende – kanskje særlig sett med dagens briller der ordet dugnad 
snart er blitt et fremmedord. Lillestrøm Folkets Hus har stolte tradisjoner 
fra streikemøter og annen virksomhet. Også dans og moro. Det er ikke 
bare fotballtrener Tom Nordli som har danset her. 
Og sist men ikke minst ønsket vi i årbokkomiteen dette året å hedre noen 
av fylkets motstandsmenn under den andre verdenskrigen. Det er i år 75 
år siden krigen startet, 70 år siden den var over. Historien kunne ha vært 
helt annerledes om det ikke var noen som forsøkte å stikke så mange 
kjepper som mulig under hjula for den tyske okkupasjonsmakta. Også her 
sto arbeiderbevegelsens kvinner og menn i fremste rekke.

Jan-Erik Østlie 
Årbokredaktør
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Folkets Hus 
– arbeiderbevegelsens verk

Historien om Romeriket er historien om et gigantisk byggverks 
seier og fall. Er historien om Folkets Hus det samme? Det er 

ennå for tidlig å si.

 ■ JAN-ERIK ØSTLIE (tekst)

«Folkets Hus var fra første stund en livsnødvendig basis for 
en arbeiderbevegelse som i utgangspunktet sto uten særlig flere 
forsamlingsmuligheter enn Guds frie natur og andre primitive 
«bekvemmeligheter». På den annen side har Folkets Hus aldri vært en 
selvstendig faktor, men et produkt av arbeiderbevegelsens evner og 
behov. Husenes videre skjebne avhenger også i dag først og fremst av 
arbeiderbevegelsen og dens utvikling.»

Sånn avslutter historiker Harald Berntsen boka «100 år med Folkets 
Hus», skrevet på oppdrag for Folkets Hus Landsforbund og utgitt til 
deres 40-års jubileum i 1987. Vi kan legge til nesten 30 år til og slå fast 
at arbeiderbevegelsen – og dermed også Folkets Hus – anno 2015 heller 
ikke er hva de en gang var i 1987. Men la oss starte med begynnelsen.

Ikke først, men størst
Uten å være for snobbete – landets mest kjente Folkets Hus ligger ved 
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Youngstorget i Oslo og ble født i 1907. I dag er den store bygården 
i Youngsgate 13 landets desidert største Folkets Hus. I nordisk 
sammenheng var vi midlertid for en sinke å regne. København fikk sitt 
første Folkets Hus i 1879, Stockholm i 1901. Men Oslo slo Helsingfors 
med ett år. Skjønt, noen nordisk idé er dette ikke – Folkets Hus-
bevegelsen antas å stamme fra Belgia, der Maisons de Peuple skal ha blitt 
reist allerede i første halvdel av 1800-tallet.

Og Oslo kan ikke skryte av å være Norges første Folkets Hus 
heller. Spjerøy Folkets Hus på Hvaler, et hvitt trehus, regnes som det 
første og ble innviet i 1898, elleve år etter Arbeiderpartiet ble dannet 
og året før LO så dagens lys. For Folkets Hus er som innledningen 
av denne artikkelen påpeker et produkt av arbeiderbevegelsen – ja, 
samtlige av landets Folkets Hus – de som fortsatt er og de som var – er 
arbeiderbevegelsens verk. Og er en sentral kulturinstitusjon så vel i norsk 
politisk som kulturpolitisk historie. Eller som Berntsen også skriver: 

«Egne forsamlingshus var en hjørnestein i den moderne arbeiderbevegelsen 
og dens utvikling fra slutten av det forrige århundre (red.anm.1800-tallet). 
Et av de midlene som de herskende klasser tok i bruk for å hindre framveksten 
av arbeidernes faglige og politiske organisasjoner, var å stenge dem ute fra de 
eksisterende forsamlingslokaler. Allerede i 1890-åra ble de første Folkets Hus 
bygd. De har fulgt og avspeiler arbeiderbevegelsens utvikling gjennom alle år. 
Men ikke bare det. Samfunnsutvikling i et større perspektiv kan en også lese 
ut av denne historien. Folkets Hus var ikke bare et forsamlingshus. Lite eller 
stort ble det et felleshjem for medlemmene, et rom for skapende evner; sang, og 
musikk, teater og leik. Krigen og okkupasjonen satte sine dramatiske spor, og 
gjenoppbyggingen var ofte vanskelig.»

Einar Gerhardsen og Folkets Hus
Einar Gerhardsen er ikke bare landsfaderen, i arbeiderbevegelsens 
historie er han et ikon. Han forteller at hans første 1. mai-foredrag holdt 
han i Romsdalen Folkets Hus i 1920, et hus som var satt opp på dugnad. 
I et foredrag i 1974 sier han blant annet: «1. mai-feiringen og Folkets 
Hus har alltid hørt sammen. Det var i disse hus forberedelsene ble gjort, 
og det var i disse hus arrangementene foregikk fra de tidlige morgentimer 
til sene kvelden.»

Et par år seinere skulle Gerhardsen holde 1. mai-tale i Drangedal. I 
ovennevnte foredrag sier landsfaderen også dette: «Sørlandsbanen var 
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under bygging, og anleggsarbeiderne hadde reist et stort og fint Folkets Hus i 
bygda. De visste at om et år eller to måtte de dra sin vei til nye anlegg andre 
steder i landet. Folkets Hus sto igjen som et minnesmerke og som et symbol 
på den innsats anleggsfolkene hadde utført. Arbeiderbevegelsen i bygda fikk 
overdratt bygningen vederlagsfritt. Etter min mening er dette det vakreste 
utslag av solidaritet som kan tenkes, og vi har mange slike eksempler rundt 
omkring i landet vårt.»

Fondet
En av grunnene til at Folkets Hus spredde seg som paddehatter rundt 
omkring i landet første halvdel av 1900-tallet skyldes ikke minst Folkets 
Hus Fond som ble opprettet av LO i 1910. Med formål å låne ut penger 
til en byggeaktivitet som til tross for en enorm dugnadsinnsats, ikke var 
helt gratis.

Men det var altså ikke bare den idyllen Gerhardsen beskriver. Nevnte 
Drangedal Folkets Hus slet med å betale renter og avdrag i 1920-årene. 
Og var slett ikke aleine. Larvik, Tønsberg, Haugesund, Kragerø og 
Lørenskog hadde problemer – ja, de tre sistnevnte ble solgt ved 
tvangsauksjon. Mens Folkets Hus i Orkanger, Laksevåg og Bodø var 
truet av konkurs. Det var ikke gratis å være boligeier den gangen heller. 

DNA vs. NKP
Som Berntsen skriver speiler arbeiderbevegelsens historie Folkets 
Hus’ historie. Historien om arbeiderbevegelsen er sterkt merket av 
kampen mellom de to retninger: reformismen og de revolusjonære. 
Dette toppet seg i 1923 da Arbeiderpartiet ble splittet i tre, og der to 
av delene aldri ble samlet igjen – Det Norske Arbeiderpartiet (DNA) 
og Norges Kommunistiske Parti (NKP). NKP var helt fram til 1948, til 
Gerhardsens berømte tale på Kråkerøy, sterkt representert og respektert i 
fagbevegelsen, mens DNA var det klart største politiske partiet av de to. 
Denne kampen om hegemoniet blant sosialdemokrater og kommunister 
i arbeiderbevegelsen fikk også betydning for eierforholdene rundt 
omkring i landets Folkets Hus. Og for eksempel på store industristeder 
som Kirkenes og Odda var det NKP som sto som eiere av de to stedenes 
Folkets Hus. I Kirkenes tapte kommunistene etter hvert kampen, men i 
Odda og nabokommunen Tyssedal holdt NKP stand lenge. Men til slutt 
– og da særlig etter at de første krigserindringene hadde lagt seg, feide 
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Fra innvielsen av Drammens Folkets Hus 16. april 1906. Fra venstre: Johan 
Jacobsen, Hammer, Pedersen, ?, Blattmann, Nils Folkedal (på talerstol), Lindal 
(står) og Paulsen (står). Foto: Arbark.

Fra en tilstelning i Jevnaker Folkets Hus, ca 1915. Foto: Arbark.
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Folkets Hus i Trondheim. Foto: Arbark.



Folkets Hus i Orkanger. Foto: Arbark.

Folkets Hus i Stavanger, bygget 1925. Foto: Arbark.



Sulitjelma Folkets Hus. Foto: Arbark.

Folkets Hus på Aspelid. Torp i Idd. Foto: Arbark.
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Hessdalen Samfunnshus. Foto: Arbark.

Folkets Hus i Trofors, Grane kommune i Nordland. Foto: Arbark.
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Grünerløkka Folkets Hus, 1. mai 1933. Det røde flagget heises for første gang.  
Foto: Arbark.

Horten Folkets Hus, like før det ble revet i 1969. Foto: Arbark.
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Folldal Socialdemokratiske ungdomslag 1912 foran Folkets Hus i Folldal i Hedmark. 
Foto: Arbark.

Møte i Folldal Folkets Hus. Antageligvis fra innvielsen eller 1. mai 1909. Muligens 
Mats Lindahl på talerstolen. Foto: Arbark.

Skedsmo Folkets Hus i 1935. Foto: Arbark.
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Folldal Arbeiderpartis kvinneforening med sin fane foran Folkets Hus i Folldal.  
Foto: Arbark.
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Folkets Hus i Oslo. Hovedfasaden etter arkitekt Harald Ohlsens utkast. 
Foto: Arbark.
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Det Norske Arbeiderpartiet NKP både ut av den politiske  banen og ut 
av de fleste av landets Folkets Hus. Skjønt, er du heldig kan du fortsatt 
finne et bilde av Marx eller Lenin i ett og annet FH-lokale – om ikke 
annet så på loftet eller i kjelleren.

Folkets Hus og krigen
I 1939 fantes det 350 Folkets Hus i landet. Og Folkets Hus var i samme 
år under forberedelse i 246 kommuner. Alt så lyst og rosenrødt ut. Men 
så kom krigen. Og lammet også denne delen av arbeiderbevegelsen. 
Folkets Hus i Kristiansund og Steinkjer overlevde ikke en gang det tyske 
angrepet, mens husene i Namsos, Molde, Bodø og Narvik ble utsatt for 
store krigsskader ved okkupasjonen. 

Mens andre fikk stå fysisk urørt, men «skjendet» på annet vis idet 
tyskerne tok dem i bruk til sine egne formål. Blant annet som stall for 
hester eller som horehus.

Folkets Hus vs. Samfunnshus
Antagelig i en kombinasjon av vanskeligheter med å drifte Folkets 
Hus økonomisk og en politisk utvikling særlig rett etter krigen der 
Arbeiderpartiet overtok de politiske hegemoniet i landet, dukket tanken 
om at samfunnet i stort burde ta ansvaret for landets Folkets Hus. 
Staten burde ta regninga. Begrepet samfunnshus ble lansert, et sted 
for alle, men likevel styrt og administrert av arbeiderbevegelsens egne 
folk og organisasjoner. Arbeiderpartiet og fagbevegelsen kunne tillate 
seg sånne tanker i en periode da de dominerte det politiske Norge. 
Men det skjedde ikke helt uten opposisjon – det var fortsatt politiske 
meningsmotstandere som protesterte, og kommunelovens § 23 satte i 
juridisk forstand en stopper for det. Staten hadde nemlig ikke lov med 
hjemmel i nevnte paragraf å bevilge penger til bygninger som skulle 
brukes til politiske formål. Ikke før i 1985, da Einar Førde var Kirke- og 
undervisningsminister, ble loven endret. Da var det fritt fram. Det ble 
langt lettere å skaffe finansiering, og arbeiderbevegelsen fikk en byrde 
mindre. Men benevnelsen Folkets Hus er slett ikke strøket overalt – så 
avpolitisert har heller ikke Arbeiderpartiet blitt anno 2015.
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Dagens situasjon
I 1947 ble Folkets Hus Landsforbund (FHL) stiftet og skulle være en 
slags paraplyorganisasjon for å holde de ulike husene oppe. FHL har da 
også betydd mye for å samordne, koordinere og videreutvikle Folkets 
Hus-bevegelsen. Ifølge et strateginotat fra FHL var 194 hus blitt 
medlemmer av forbundet i 1953, i 1957 240 medlemmer, i 1972 260 
medlemmer og i 1984 286 medlemmer. Etter dette har medlemsantallet 
sunket år for år. I landsmøteperioden har FHL operert med mer enn 200 
medlemshus, men dette har ikke vært et reelt medlemstall. Flere hus har 
blitt nedlagt eller solgt uten at dette er meldt til FHL. 

Det reelle medlemsantallet er i dag på 107 hus. Dette er hus som 
er i bruk etter sitt formål, og hvor arbeiderbevegelsen er eneeier eller 
deleier. For 3-4 av disse er det behov for å avklare om det er grunnlag 
for fortsatt medlemskap. FHL deler de aktive husene i tre grupper. De 
store utgjør omtrent 15 og de mellomstore omtrent 20. De resterende 
må karakteriseres som små hus. Eierforholdene i dagens medlemshus 
varierer. De fleste eies av partilag og fagforeninger. 

Sauda Folkets Hus. Foto: Martin Guttormsen Slørdal/LO Media.

18  ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS



I Sauda
Opp gjennom årene har Folkets Hus landet rundt blitt brukt til det 
aller meste sjøl om det altså var forsamlingslokaler og møtevirksomhet 
for arbeiderbevegelsens egne medlemmer og tillitsvalgte som var 
utgangspunktet. Seinere har så vel diverse kulturarrangementer som 
bingo vært faste innslag. Kjartan Fløgstad, en av landets ypperste 
arbeiderforfattere og født i industribyen Sauda, skrev i 1978 romanen 
Dalen Portland som han for øvrig også fikk Nordisk Råds Litteraturpris 
for. I denne romanen finner vi diktet «Stå med glans». De fire første 
versene går sånn:

Den raude dagen fell mot vest
Og vinden held sin pust

Og kvelden kler seg opp til fest
I stilig mørk august

Då byd eg opp på Folkets Hus
I Store Sal, til vals

Og svingar jenta som ein bus
Med arm om hennar hals

Sauda Folkets Hus. Foto: Martin Guttormsen Slørdal/LO Media.
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Der kviskrar eg til jenta mi
Du ser jag kjører kran

Men denne helga har jag fri
Og festar som ein fan

Du ser dei gir oss lusalønn
Og kaller oss for ramp

Men aldri faen, ikkje bønn
Gir vi oss uten kamp

Slik dansar vi på Folkets Hus
Glir tett som not og fjær

I lukt av dobbeltrensa rus
Og du er varm og nær

Og smidig kropp i blomstra tøy
Som pressar mot mitt bryst

Og ropar Det var himla skøy!
Og ler av hjertans lyst

Men det er ingen skulegut
Som tar deg fast i hand

Og fører deg på golvet ut
Det er ein arbeidsmann

Som dansar mot ein stor bedrift
Mens Ewald drar sin belg

Og rundt oss dansar Westin skift
Og Lien neste helg

Og det vakreste av alt – Folkets Hus i Sauda lever i beste velgående.

Referanser:
Harald Berntsen: 100 år med Folkets Hus, Tiden forlag 1987
Martin Guttormsen Slørdal: Folkets arena, HK-Nytt 5/2013
Odd Arne Olafsen: Fra Tjuvholmen til egne hus, LO-Aktuelt 10/2007
Strateginotat fra Folkets Hus Landsforbund
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Rjukans to hus
Folkets Hus finner vi godt spredt over hele landet, men i Rjukan 
har de gjennom historien hatt to hus som delvis har konkurrert 
med hverandre om oppmerksomheten. Nå vil LO i Tinn ta det 

gamle huset tilbake. 

 ■ JAN-ERIK ØSTLIE (tekst og foto)

«Gjør sosialismen til Eders religion og dette hus til Eders tempel, Eders 
helligdom, Eders skattkammer» – sånn lyder det i Lars Kjelstadlis prolog 
da Folkets Hus, eller Rjukanhuset, ble åpnet fredag 10. oktober 1930 og 
feiret tre dager til ende. Allerede dagen etter, lørdag 11. oktober, skrev 
redaktør Knut Dalastøl i Rjukan Arbeiderblad en sang til melodi av den 
russiske folkesangen Stenka Rasin. De to første versene går sånn: 
 
«Dette huset vårt skal være
Samlingssted for frie menn, 
som blant disse barske fjelle 
kjemper sosialismen frem. 
 
Arbeidsmann og arbeidskvinne,
Dette huset vårt skal bli, 
et symbol og samlingsmerke 
under all vår kamp og strid.» 
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Men verken historien om Rjukan Folkets Hus eller arbeider- og 
industribyen Rjukan starter her og med dette huset. 
 
Sam Eyde og Hydro 
La oss heller si at historien starter i 1903 da ingeniøren og gründeren 
Sam Eyde kjøpte Rjukanfossen og to år seinere stiftet Norsk Hydro 
på Notodden. Så gikk to nye år, vi var i 1907 og arbeidet startet med 
å omgjøre det lille tettstedet Såheim med et par små bondegårder til 
Rjukan by. I 1909 var Rjukanbanen klar med tog og jernbaneferge fra en 
sprekk under Hardangervidda og 200 km ut til havet.  
Eyde var ikke aleine om å temme Rjukanfossen, sammen med forskeren 
Kristian Birkeland la han fossen i rør, omgjorde vannkraft til elektrisitet, 
trakk nitrogenet ut av lufta og lagde kunstgjødsel. Det kom rallare og 
anleggsarbeidere i tusentall, det første fagforeningstoget 1. mai 1908 var 
på 1500 mann og hadde parolen «8 timers arbeidsdag».  
Det var på Rjukan Sam Eyde og Norsk Hydro i all sin faderlighet bygde 
en moderne by med arbeiderboliger med vannklosett allerede i 1912. 
Eller som Sam Eyde sjøl sa det: «Skal jeg få folk til å komme hit, skal jeg 
få folk til å bli her, skal jeg få folk til å trives, skal jeg få folk til å yte, må 
jeg bygge en by som er forut sin tid, en moderne by.» Akkurat sånn tenkte 
Hydro på andre steder hvor de etablerte industri også og hvor det ikke 
var opplagt at noen i det hele tatt kunne og ville bo, som for eksempel i 
Høyanger. I Rjukan vokste arbeider- og fagbevegelsen med rekordfart.

 
Med tjærepapp foran vinduene 
Lørdag 28. november 1908 ble det etter oppfordring fra Norsk 
Arbeidsmannsforbund avdeling på Såheim holdt et massemøte i 
Arnesens spisebrakke hvor det enstemmig ble vedtatt å bygge et lokale. 
30. januar året etter ble det på et massemøte lagt fram tegninger med 
en kostnadskalkyle på 10.000 kroner. 14 november samme år var 
grunnarbeidene ferdig til en pris av 800 kroner, inkludert arbeidslønn 
og nødvendige materialer. Mesteparten var finansiert gjennom loddsalg. 
Huset for øvrig ble finansiert ved aksjetegning blant arbeiderne. Mer enn 
fire hundre aksjer à fem kroner ble tegnet. De enkelte fagforeningene i 
Rjukan ga tilskudd, og mye bygningsarbeid ble gjort på dugnad. 1. mai 
1910 ble Folkets Hus i Arbeidergaten innviet før alle vinduene var på 
plass. Tjærepapp gjorde nytten. I 1911 fikk de kino i storsalen. Året etter 
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startet byggingen av en tre-etasjers gård på nabotomta. Dette huset sto 
ferdig sommeren 1913 med kino i første etasje, og kontorer i andre og 
tredje. Inntektene fra kinodriften ble øremerket til et folkebibliotek i 
andre etasje. 
 

Rjukanhuset 
Men både biblioteket og Folkets Hus ble for smått. Det var ikke bare 
Sam Eyde som var skapende og visjonær på Rjukan i begynnelsen 
av forrige århundre.  Allerede i 1917, året da den russiske revolusjon 
skapte håp hos en voksende arbeiderklasse verden over og frykt hos 
borgerskapet, kom tanken om å bygge et nytt Folkets Hus. Mens først 
i 1929 ble det alvor da redaktør Dalastøl i sin lederartikkel i Rjukan 
Arbeiderblad skrev følgende: «Det at arbeiderne nå får sine lokaler flyttet 
fra en rønne i en bakgate til et pent og tidsmessig hus i byens sentrum ut mot 
hovedgaten, vil ikke minst ha sin betydning i oppdragende retning. Det vil 
gi arbeiderne økt selvtillit og selvaktelse samtidig som Folkets Hus i sin nye 
skikkelse vil ha de beste betingelser for å kunne bli byens sentrale samlingssted – 

Det funksjonalistiske Rjukanhuset ligger midt i Rjukan sentrum og eies i dag av 
Tinn kommune. Her ser vi Tom Nilsen foran det flotte bygget.
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et kultursentrum og samlingsmerke i arbeid for frihet og framskritt på Rjukan 
som vil kunne bli en mektig løftestang i vårt organisasjonsarbeid.»  
Og dermed er vi altså tilbake igjen til Kjelstadlis prolog og Rjukanhuset 
– et hus som kostet nesten 600.000 kroner og hvor mesteparten ble betalt 
ved lån fra Norsk Hydro og Frydenlund Bryggeri – et hus som i sin 
funksjonalistiske prakt ble sammenlignet med Folkets Hus i Helsingfors. 
 
Fred og fordragelighet 
Men også i Rjukan, en i politisk forstand blodrød by, fikk raskt problemer 
med den økonomiske driften av sitt nye Folkets Hus. Midt på 1930-tallet 
måtte arbeiderforeningene overlate huset til Norsk Hydro som ikke 
var sene om å meisle vekk FH-emblemet på utsiden av bygget – en 
vond opplevelse for byens mest ihuga arbeiderklasse – og male om store 
deler av bygget innvendig. Nå skjedde også navneendringen fra Folkets 
Hus til Rjukanhuset. Arbeiderbevegelsens egne organisasjoner måtte 
leie sitt eget lokale av arbeidsgiveren Norsk Hydro – en arbeidsgiver 
som i tillegg hadde kjøpt konkursboet svært billig. Under krigen flyttet 
arbeiderbevegelsen tilbake til sitt gamle Folkets Hus i Arbeidergata, mens 
Hydro opprettet et teknisk museum i Rjukanhuset. 
Etter krigen overdro Hydro igjen Rjukanhuset til fagforeningene på 
Rjukan, noen ombygninger ble gjort og økonomien var nesten som før: 
ganske anstrengt. Ja, det endte med at i 1989 måtte Tinn kommune 
overta et hus som da var svært nedslitt og utdatert. Pris: 3 millioner 
kroner. Kommunen har fram til dags dato rehabilitert huset for 15 
millioner kroner, tilbakeført det nesten til sitt opprinnelige utseende, fått 
det definert som et regionalt kulturhus – og kanskje mest romantisk av 
alt: fått Rjukanhuset fredet. 
 
Hjem igjen 
Rundt 2011-12 begynte Tom Nilsen, leder av LO i Tinn, medlem av 
Skolenes Landsforbund og rjukanentusiast i særklasse sammen med 
noen andre med røtter i – og tanke for – arbeiderbevegelsen å sysle med 
ideen om å sette i stand det gamle Folkets Hus på Rjukan. Og som tenkt, 
så gjort. Huset er nå til full rehabilitering, byggestillaser dekker nesten 
hele utvendig fasade, og innvendig er det fullt kaos. Men 1. mai 2016 er 
planen at det skal stå fiks ferdig – så vel utvendig som innvendig. 
– Vi har lånt 500.000 av Folkets Hus Fond, forteller Nilsen. 

24  ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS



Det opprinnelige Folkets Hus fra 1910 er i dag under rehabilitering og vil framstå i 
ny drakt til 1. mai 2016.

Noe av utvendig rehabiliteringen er ferdig, men mye gjenstår.
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– Hva med pengene dere skylder Norsk Hydro da dere fikk tilbake Rjukanhuset 
etter krigen – er de tilbakebetalt? 
– Hvem veit, svarer Nilsen smilende. 
 
Tok sakene i egne hender 
Tom Nilsen, som til daglig er samfunnsfag- og historielærer på Rjukan 
videregående skole, har sammen med Helge Songe skrevet en 15 siders 
brosjyre om historien til Rjukans to Folkets Hus (en brosjyre som 
denne artikkelen bygger mye av sitt materiale på). Han skriver der 
at Folkets Hus på Rjukan har gått fra konsolideringens tid, med en 
bedehuslignende enkelthet via manifesteringens tid med gjennomslag 
for funksjonalismen til harmoniseringens tid, hvor samfunnshuset/
kulturhuset tar plassen. Brosjyren avsluttes sånn:  
«Det var aldri de veletablerte som trengte steder å samles. For dem lå alt til 
rette fra gammelt av. Bevegelsen Folkets Hus vitner derimot om behov som 
de etablerte og det offentlige ikke prioriterte, men hvor arbeidsfolk tok sakene 
i egne hender. Mot den stadige klatringen opp mot privat status står en sterk 
tradisjon av kollektivitet og solidaritet.» 

Rjukan Folkets Hus rommer mange historiske skatter.
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Rjukan- og Folkets Hus-aktivist Tom Nilsen viser fram en av fanesakene fra tidligere tider.

Folkets Hus trenger også grundig innvendig ansiktsløfting.
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Folkets Hus i Rjukan har bevart sin sjarm.

Det står litt igjen før Folkets Hus er klart til innflytting.
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Maleri av Rjukans grunnlegger Sam Eyde (fra Telemarksmuseet på Notodden).

Rjukan er en av landets stolteste arbeiderbyer. Her fra en tegning som befinner seg 
i Telemarksmuseet på Notodden.
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FAKTA
Sangen til åpningsfesten av Rjukanhuset 

Dette huset vårt skal være
samlingssted for frie menn, 
som blant disse barske fjelle
kjemper sosialismen frem. 
 
Arbeidsmann og arbeidskvinne, 
dette huset vårt skal bli, 
et symbol og samlingsmerke 
under all vår kamp og strid: 
 
Sosialismens røde fane 
kneiser stolt fra merkestang
Dette merket skal oss mane
frem til alvorsdyst engang. 
 
Denne fane skal vi heve 
høit i dagens slit og strid 
alt vi skimter morgenrøden 
av en ny og bedre tid. 
 
Smått om senn arbeiderhæren 
bygget opp sitt felles hjem, 
under motgang, slit og trengsel 
vokste samholdstanken frem. 
 
Mangen arbeidsdag er runnet 
uti tidens store hav, 
siden den gang Vestfjorddalen 
første gang oss husly gav. 
 
Men den glade anleggsrallar 
minnes vi i dag med takk. 
Hans arbeide, kamp og seire 
grunnen til vår makt er lagt. 
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Også vi vil kampen føre 
for arbeiderklassens rett, 
slik at disse våre fedre 
kjenne kan sitt folk og slekt. 
 
Men ikveld vi kaster åket, 
puster ut en liten stund, 
nok en milepæl er plantet 
på vor vei mot frihets land. 
 
Kamerat, slutt broderringen, 
lytt til tidens klokkeslag, 
enhet-samhold, det er tingen 
som gir kraft til tunge tak. 
 
Her skal Rjukans fremtid bygges 
op på brorskapstankens grunn 
Sosialismens makt skal trygges, 
dypt i folkesjelens bunn. 
 
(Skrevet av Knut Dalastøl, melodi Stenka Rasin) 

FAKTA
Rjukan Folkets Hus/Rjukanhuset
* Folkets Hus i Arbeidergaten, åpnet 1. mai 1910. 
*  Rjukanhuset, innviet 10. oktober 1930. Fungerer i dag som et 

samfunnshus og eies av Tinn kommune.
*  Rehabilitert Folkets Hus i Arbeidergaten, forventes tatt i bruk 1. mai 

2016. Eies av LO i Tinn.
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Den marxistiske  
giftflaske

Rjukan bibliotek, som en gang var et offentlig bibliotek med en 
sosialistisk profil – et arbeiderbibliotek – er i dag mer et vanlig 

folkebibliotek. Men Det røde bibliotek har de beholdt. 

 ■ JAN-ERIK ØSTLIE (tekst og foto)

– Vi profilerer ikke biblioteket som et venstreradikalt bibliotek i dag, 
det ville ikke ha gått. Nå er alt blitt mye mer slapt, sier Per Espeland, 
bibliotekar i snart 29 år og en av fire ansatte ved Rjukan Bibliotek med 
hovedansvaret for registreringsarbeidet i Det røde bibliotek. 

Da Rjukan bibliotek i 1924, ei tid da nasjonen opplevde økonomisk 
vanskelige tider, flyttet inn i et stasbygg på torget, kalte lokalavisa huset 
for kommunens lakksko. Mens Unge Høyre omtalte biblioteket som en 
marxistisk giftflaske. Tidene endres. Skjønt, Rjukan bibliotek er drevet 
med offentlige midler siden 1919.

Et klassesamfunn
Og kanskje var alt så mye bedre før? Den solfattige byen i den den trange 
Vestfjorddalen der elva Måna stiller flyter forbi og hvor Norsk Hydro og 
ingeniøren og gründeren Sam Eyde – Rjukans far – bygde opp en unik 
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industri på begynnelsen av forrige århundre. Og med industrien ble i 
1907 de få gårdene på stedet Såheim til Rjukan, som betyr den rykende 
fossen, et klassesamfunn hvor direktørene bodde oppe i fjellsiden med 
utsikt til den majestetiske Gaustatoppen, mens arbeiderne bodde nede 
i dalen og så lite til Gaustatoppen, arbeidere som fra 1908 og i årene 
framover var involvert i mange streiker og mye uro. Klart de trengte et 
bibliotek med sosialistisk litteratur på Rjukan.

– Opplysning av arbeiderklassen var viktig, sier Espeland. 
Rjukans mange arbeiderforeninger ville gjerne ha et bibliotek og totalt 

28 bidragsytere lettet på lommebøkene og ordnet saken.  

Hjartøy – en handlingens mann
1. mai i 1910 fikk Rjukan sitt første Folkets Hus. Fire og et halvt år 
seinere, 7. november 1914, flyttet biblioteket inn under navnet Rjukan 
Folkeboksamling. I 1917 ansatte de Henrik J. Hjartøy (1892-1971), 
assistenten ved Deichmanske bibliotek i Oslo. Og resten er historie. 
Hjartøy ble værende som biblioteksjef på Rjukan til 1936. 
Og det første han tok fatt på var å få bøkene inn et større lokale. I 1922 

Noen av brosjyrene fra Det Røde Bibliotek.
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ble det lagt fram planer om et biblioteksbygg på Torget vis á vis Post- og 
Telegrafbygningen som sto ferdig to år tidligere. Hjartøy ville at hele 
det tre-etasjers store bygget skulle brukes som bibliotek, men han måtte 
godta et kompromiss med byens politikere. I andre etasje ble det kontorer 
og en herredsstyresal, i tredje ble det leilighet for biblioteksjefen, en 
leilighet som politikerne i 1955 omgjorde til kontorer for seg og sitt. 
Mens vaktmesteren fikk en liten leilighet i kjelleren. 5. desember 1924 ble 
biblioteket innviet. Prisen var på en halv million kroner.
– Hjartøy var veldig driftig, han fikk ting gjort, sier Espeland om 
den gamle arbeiderpartimannen som i 1923 var med å danne Norges 
Kommunistiske Parti, men som meldte overgang til Det Norske 
Arbeiderpartiet igjen i 1925.  

Bare i Paris og på Rjukan
Men mer enn selve biblioteket er det samlingen med monografier, 
tidsskriftrekker, småskrifter, stridsskrifter, pamfletter og ulike bøker 
om arbeiderbevegelsen – det som går under betegnelsen Det røde 
bibliotek – som er perlen i Hjartøys livslange virksomhet for landets 

Halfdan Karlsen fant mye spennende.
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Interessant lesestoff.

36  ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS



arbeiderbevegelse, bibliotek- og arkivvesen. Espeland jobber fortsatt med 
å dataregistrere samlingen som teller om lag 10.000 titler. Hoveddelen er 
fra mellomkrigstida, med mye tysk-, engelsk- og franskspråklig litteratur. 
Det mest verdifulle er nok tidsskriftet «Sozialistische Auslandspolitik» 
som ble utgitt av Rudolf Breitscheid fra 1915-1918. Tidsskriftet fins bare 
i Paris og på Rjukan.  I omfang og i tidsepoken fram til andre verdenskrig 
skal samlingen i Det røde bibliotek være den tredje største i verden etter 
«Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis» i Amsterdam og 
«Institutt for Marxisme-Leninisme» i Moskva. 

Rjukan bibliotek har for øvrig også en del litteratur om 
nasjonalsosialismen.

Rjukans propagandasjef
Hjartøy var en mann med ambisjoner, hans uttalte mål var å samle alt 
som ble utgitt av litteratur om og for arbeiderklassen. Derfor sendte han 
bestillinger til forlag og bokhandlere rundt i hele Europa. Han fikk mye 
gratis eller for en billig penge.

– Det er utelukkende Hjartøys fortjeneste at retningen på biblioteket 
ble hva det ble. Det røde biblioteket var nærmest et privat prosjekt for 
ham, og han ville ha arkivet med seg da han dro tilbake til Oslo og 
Deichmanske. Men det fikk han ikke lov til. Samlingen hadde han skaffet 
til veie i arbeidstida, den skulle bli igjen på Rjukan, forteller Espeland.

I 2005 ble det snakket om å deponere Det røde bibliotek til Norsk 
Industriarbeidermuseum på Vemork, og det ble året etter vedtatt i 
kommunestyret. Tre år seinere bestemte museet at det ikke hadde 
ressurser til å ta imot samlingen, og dermed befinner den seg fortsatt i 
kjelleren i Rjukan bibliotek.

– Vi får også i dag en del litteratur til Det røde bibliotek, men vi kjøper 
ikke inn noe mer til det, sier Espeland.

I 1936 tok motdagisten Anders Andreassen over biblioteksjefestillingen 
til Hjartøy. Av konservative Rjukan Dagblad ble Andreassen bare kalt 
Rjukans propagandasjef. Under andre verdenskrig beslagla tyskerne 5000 
bøker som de ikke likte.

– Men vi fikk tilbake alt. Andreassen hadde også gjemt unna noen av 
de mest utsatte bøkene i Rjukan kirke, sier Espeland.
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Økt interesse
I 1915 var utlånstallet ved Rjukan bibliotek 7.393, i 2013 var det på 
46.371. Toppåret var 1932 med 78.413 utlån. Dårlige tider gir høyere 
utlån og vice versa, mener Espeland som kan fortelle at utlånet ved 
biblioteket per innbygger har vært relativt stabilt gjennom de 101 årene 
det har eksistert. Biblioteket har hatt mange forfattere på besøk, i fjor 
var Frode Grytten til stede under feiringen av 100 årsjubileet. TV-serien 
«Kampen om tungtvannet» har fått stor betydning for interessen om 
byen Rjukan, det samme har søknaden for å komme på UNESCOs 
verdensarvliste. Det røde bibliotek vil være en del av alt det Rjukan har 
å tilby, og etter en artikkel i Klassekampen i februar kalt «Flammen i 
dalen» har de merket en langt større pågang.

– Låner dere ut titler fra Det røde bibliotek?
– Nei, det gjør vi ikke – det må leses her. Men vi har en avtale med 

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek om at de kan låne ting fra arkivet 
vårt sånn at interesserte kan sitte og lese det i Oslo, sier Per Espeland.
(Denne artikkelen har stått på trykk i LO-Aktuelt)

Per Espeland i Rjukans Røde Bibliotek.
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Mår kraftverk
 

Erling Diesen, norsk sivilingeniør fra NTH i 1956. Ansatt 
i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 1961–78. 

Underdirektør i Olje- og energidepartementet 1978–80, i NVE 
1980–83. Adm. direktør i Buskerud Energiverk fra 1983, til han  
fra 1987 til 1999 var direktør for NVE. I mai i år var han med på 

den årlige turen Arbeiderbevegelsens Historielag  
i Akershus arrangerer. Årets tur gikk til Rjukan. Under en stopp på 
veien opp til Gaustadblikk med god utsikt over dalen og over mot 

kraftverket holdt Diesen en kort orientering om Mår kraftverk.

 ■ Erling Diesen (tekst)

Mår kraftverk ble påbegynt av tyskerne. Norge skulle blant annet 
produsere aluminium til Gørings Luftwaffe. Arbeidet ble utført med til 
dels tvangsutskrevne norske arbeidere.

To store magasiner ble etablert inne på vidda, Øvre Mårvann og Strengen. 
Inntaksmagasin Grotte. Derfra gikk det en 17,3 km lang tunnel til 
Daletoppen øverst på den andre sida.  
Det oppsto dramatikk inne på vidda under krigen. Gutta hadde fått tak i 
noen flasker. Det var dessverre metanol. Resultatet ble blindhet og dødsfall.

Det går en skråsjakt fra Daletoppen ned til kraftstasjonen inne i fjellet. 
Dere ser inngangsportalen til kraftstasjonen. Høydeforskjellen som nyttes i 
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kraftstasjonen er 823 m. Det er mye, men ikke norgesrekord.
I skråsjakta på 1250 m ligger det to rør som fører vannet ned til turbinene. 

Der er det også en trallebane, og det er ei trapp på 3875 trinn. Trappa sto ei 
tid i Guinnes rekordbok som verdens lengste. Skiløperen Ketil Mårdalen, 
Tinn skilag trente i den etter krigen. Og morodama Linda Eide har visst 
laget et program med den på NRK.

Turbiner og generatorer var bestilt av tyskerne hos Voigth og hos AEG i 
Tyskland. 

Da krigen var slutt, var anlegget halvferdig. Turbinene kom i den 
amerikanske okkupasjonssonen, så det gikk greit å få dem hjem.

Verre var det med generatorene. De ble fraktet ut på landet fra fabrikken 
i Berlin, som jo ble bombet nokså heftig. Dermed havnet de i den sovjetiske 
sonen. Det var mer problematisk. Hva om Stalin tok dem som krigsbytte?

NVE hadde den gang en kraftverksjef som het Jens Hjort. Han var 
utdannet i Geneve og snakket flytende tysk. Hjort ble sendt til Tyskland, 
og fikk foretrede for en høytstående sovjetrussisk offiser. Han framførte sitt 
ærend. Det virket nokså problematisk. 

Men på veggen bak offiseren hang et portrett av Vladimir Lenin. Hjort 
studerte bildet, og sa til russeren at dette bilde er det jo noe galt med. Lenin 
hadde jo ei vorte på siden av nesa. Hvor er det blitt av den? Da ble russeren 
interessert. Hvordan kunne Hjort vite det? 

Jo, Hjort hadde kjent Lenin godt, han. De hadde truffet hverandre 
i Geneve før Lenin dro tilbake til St. Petersburg i 1917 og satte i gang 
revolusjonen. Dermed snudde stemningen. Hjort fikk med seg generatorene 
hjem til Rjukan.

Men selv ute på landet i det som ble DDR, hadde det ikke vært helt trygt. 
Etter mange års drift her i kraftstasjonen skulle generatorene overhales. Da 
fant gutta mursteinsrester i det vi kaller spolehodene.

Jeg nevnte at anlegget var halvferdig i 1945. Hydro fikk i oppdrag av 
Staten å fullføre anlegget. Den første maskinen kom i drift i 1948. De neste 
fire i årene framover til 1954. Kraften ble overført til Herøya på to 132 kV 
linjer som gikk oppe lia her. De er nå erstattet av noe sterkere linjer. Det 
ble også strukket en ledning innover mot Oslo. Den går blant annet over 
parkeringsplassen til Bærum sykehus.

Mår kraftverk hjalp godt på kraftforsyningen i årene etter krigen. De 
produserte drøyt en TWh da totalproduksjonen i landet lå i området 15 
– 20 TWh. Vi hadde ikke ledninger mellom landsdelene den gangen, så 
betydningen for Østlandet var helt avgjørende.
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Nordby Bruk er et  
viktig industrielt  

kulturminne
– Vi må hogge ned, rydde vegetasjon og få fram siktelinjer i 

terrenget. Jeg har tro på at dugnadsånden i Nordbydalen fortsatt 
lever, sier Tom Berg (Ap).

 ■ Halfdan Karlsen (tekst og foto)

Sammen med Marit Selman (Ap) står han nede på gamle Nordby Bruk 
teglverk lengst sør i Rælingen og vurderer mulighetene for å få til noe her. 
Området er overgrodd, og mesteparten av det gamle teglverket er revet 
og borte.

Men noe står igjen, og Rælingen Ap har nå programfestet at 
kommunen må ta vare på og utvikle Nordby Bruk som industrielt 
kulturminne. I februar 2015 ble det fremmet et forslag i kommunestyret 
med bestilling til rådmannen og kulturetaten om å utrede bevaring av 
dette verdifulle kulturminnet.

– Det er viktig å ta vare på arbeiderkulturen i Rælingen, sier Marit 
og minner om at Nordbydalen var det første tettstedet i kommunen 

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS  41



med arbeidsplasser for husmenn og dagarbeidere. Med røtter innen 
sagbruksvirksomhet helt tilbake til 1600-tallet.

– Det er mange innflyttere i Rælingen. Kjennskap til bygdas fortid, 
det å synliggjøre det som har vært, er viktig for å skape identitet og 
tilhørighet, mener hun.

Tom Berg er enig. Han ser for seg oppussing av den gamle 
kraftstasjonen fra 1914, der det kan bli et lite museum og kanskje 
kunstutstillinger.

– Og så kan vi opparbeide et fint uteområde der det gamle bruket sto, 

Fem historieinteresserte på befaring ved det hundre år gamle everket på Nordby 
Bruk vinteren 2015. Fra venstre Ole Jakob Holt (Rælingen Historielag), grunneier 
Håvard Lillehaug, deretter Marit Selman, Ingrid Krogrud Andreassen og Tom Berg 
(Rælingen Arbeiderparti).
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med aktivitetsplass for barn og unge og med mulighet for konserter og 
utegudstjenester, sier han ivrig.

Stedet har potensiale. Den politiske viljen er til stede i kommunestyret. 
Historielaget er interessert og et prosjekt for Nordby Bruk kan koples 
opp mot den regionale planen for utvikling av Fetsund Lenser og andre 
industrielle kulturminner i nabokommunene. Det kan bli penger og 
finansiering av slikt.

(Artikkelen sto på trykk i Rælingen Aps valgavis september 2015).

Marit Selman og Tom Berg ser for seg et framtidig Nordby Bruk industrimuseum. 
Bildet er tatt utafor Hepa, et bygg som ble oppført på 1940-tallet og som hadde en 
ny brennovn for teglstein med avansert teknologi.
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Programhefte fra 2005
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Ild og vann
– Lenseteaterets forestillinger levendegjør fløtningshistorien på en 

måte som ingen av våre utstillinger er i stand til.  

 ■ Halfdan Karlsen (tekst)

Det er direktør Anna Kristine Jahr Røine ved Fetsund Lensemuseum 
som sier dette, i programmet til Lenseteaterets oppsetning «Ild og vann» 
i 2009.

– Det er rett og slett en opplevelse å sitte ved det gamle båthuset 
ved Glommas bredder (spilleplassen) og kjenne på kroppen uretten, 
samholdet, fortvilelsen og gleden. Du er tilbake i 1908, sier hun.

Arbeid mot kapital
Ild og vann – arbeid mot kapital. Det er grunnideen til svenske Arne 
Andersson som har skrevet dramaet «Ild og vann», som hadde premiere 
i 2005, på oppdrag fra Lenseteateret. Stykket tar utgangspunkt i den to 
måneder lange streiken ved Fetsund lenser i 1908.

Andersson, som har bakgrunn fra den svenske arbetarteaterrörelsen, ser 
konflikten både fra arbeidernes og fra arbeidsgivernes side. Ild og vann. 
Det er en dramatisert fortelling som bygger på virkeligheten, på bruk 
av et omfattende historisk kildemateriale. I tillegg er det diktet inn et 
frodig persongalleri av kvinner, menn og barn som gir liv til fortellingen – 
episoder som godt kunne ha skjedd.

Ild og vann – kvinne mot mann. Historien er levendegjort ikke 
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bare gjennom konflikten mellom arbeid og kapital, men også med en 
kjærlighetshistorie mellom streikeaktivisten Svein og disponentfrua Eva. 
Solidaritet og svik, barna oppi det hele og kvinnenes situasjon under 
streiken er også med. 

Når virkeligheten diktes, blir virkeligheten på en måte mer virkelig.  
Et paradoks, men godt teater virker på den måten. Det som skjedde i 1908, 
blir mer virkelig for oss, for «Ild og vann» appellerer både til følelser og 
intellekt.

Agitator Hans Berntsen fra Arbeidsmandsforbundet, en virkelig 
historisk person, spiller en sentral rolle i stykket. Det er han som får 
arbeiderne ved Fetsund lenser til å organisere seg, og som siden holder 
kontakten med lensearbeiderne under streiken:

– Nå må vi ta opp kampen for det daglige brødet, for menneskeverdige 

Streikemøte, scene fra «Ild og vann». (Foto: Kjell Brendeløkken).
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boliger som vi lenge har ønsket oss, men aldri fått. Men profitten til 
direktørene, skogeierne, sagverkseierne og cellulosefabrikkenes eiere går 
foran, sier Berntsen i stykket, i en scene der han oppfordrer arbeiderne til 
å danne fagforening.  

– Vi som skaper alt av verdi, arbeiderne, skal leve på almisser og bli sagt 
opp når det ikke lenger er bruk for oss, sier han.  

– Vi vil være med og dele utbyttet av arbeidet vårt, vi vil være med 
og utvikle dette landet til et samfunn der alle – alle! – er like mye verdt. 
Vår eneste mulighet er å organisere oss og starte fagforeninger over hele 
landet. 

En rekonstruksjon? Javel, men sannsynlig og tett opp til måten 
radikale agitatorer fra LO kunne opptre på under vervekampanjer for 
fagorganisering tidlig på 1900-tallet.

Lensearbeidertyper fra Lenseteateret. Fra venstre: Eivind Dahle, Magne Johnsen og 
Ivar Ola Opheim. Sittende: Tom Lente. (Foto: Halfdan Karlsen).
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Økonomisk demokrati
– Privat eiendom er en hindring for demokratiet. Først når vi har fått 
økonomisk demokrati, blir folket fritt, roper streikeaktivisten Svein på et 
fagforeningsmøte i stykket. 

Slikt noe likte neppe arbeidsgiverne å høre. «Ild og vann» fokuserer på 
tiltakene arbeidsgiversida tok i bruk for å knekke streiken: politi som ble 
satt inn mot de streikende arbeiderne, bruk av streikebrytere, utkasting 
fra bedriftens boliger av streikende arbeidere og deres familier. Og alt 
dette har faktisk skjedd. På Fetsund lenser i 1908. Og andre steder, for 
den saks skyld.

Et herlig innslag i stykket er når «Gudrun», i Kari Amundsens 
skikkelse, står fram på et streikemøte og avleverer en storslått replikk om 
solidaritet. Det hun sier peker videre fram i tid med et nokså moderne 
likestillingsperspektiv:

– Vi gjør nok hva vi kan for å få noe på bordet når de kommer fra møta 

Kvinnene spiller en stor rolle i «Ild og vann». (Foto: Kjell Brendeløkken).
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deres. Men husk på at nå under streiken er det itte så lett å finne på noe å 
lage mat ta. Itte noe penger, inga lønn og et bidrag fra fagforeninga som 
knapt holder til mjølk til unga. Likevel støtter vi kvinner dere i denne 
kampen. Kvinner må bli en del av kampen for ei rettferdig framtid, for 
ellers kommer alt som vi oppnår bare til å bli en halv seier. En hel seier 
krever at kvinner og menn deltar på like fot og skaper den verda vi vil leva 
ti.

Joda. I dag synes vi det er flott med likestilling. Men vi skal huske på at 
holdningene blant fagorganiserte menn var litt annerledes for hundre år 
siden. Den gang typografene satte foten ned mot at «setterskene» skulle 
få lik lønn for likt arbeid, (1906) og den gang LO-kongressen vedtok at 
gifte kvinner skulle vike plassen for unge ugifte menn i bedriftene i tider 
med arbeidsløshet (1925).

Den som itte har no’ har alt å vinne og itte no’ å tape
Tilbake til 1908. Barna i «Ild og vann» er opptatt av det som skjer, og vil 
ha forklaring fra Hugo, som prøver å få unga til å forstå hvorfor streiken 
er rettferdig og hvorfor de som er fattige og ikke eier noe, må slåss for ei 
bedre framtid: 

– Den som itte har no’, har alt å tape og itteno’ å vinne, kom han til å si 
på en av forestillingene. Publikum begynte å flire.

– Eller omvendt, føyde han raskt til. Full jubel blant publikum. Kjapp i 
hue, han Hugo. Det er slike episoder som gjør det ekstra morsomt å være 
med på levende teater.

Flere scener i «Ild og vann» tar opp de perspektivene som direktøren 
og hans medarbeidere anla på streiken. Slik blir det fin kontrast til 
arbeidernes kamp, som Arne Andersson åpenbart har stor sympati for. 
Også her med utsagn som sikkert kunne kommet den gang i stridens 
hete, slik som da disponent «Simen» forklarer datteren «Mina» hvorfor 
det er rett å leve av andre menneskers arbeid:

– Selvsagt er det riktig, men for barn kan det virke merkelig. Disse 
sosialistene som tror at alle kan eie noe sammen, de er som barn. De 
må få bli voksne, fremtiden vil vise hvor forfeilet alle drømmer om et 
lykkerike er, sier han på sin nedlatende måte. 

– Min vesle Mina, utviklingen går fremover. Om hundre år vil ikke 
et menneske på vår jord stille slike spørsmål, da kommer den private 
eiendomsretten og profitten til å styre verden.
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Ja kanskje det. Han er nok inne på noe, disponent «Simen». Dessverre. 
Men det er jo slike forhold som gjør det nødvendig med fortsatt politisk 
kamp, i dag, for at vi fortsatt skal bygge samfunnet på solidaritet og 
rettferdighet og sørge for å begrense kapitalkreftenes makt. 

Tre sentrale medarbeidere i Lenseteateret, med familierøtter tilbake til det gamle 
lensearbeidet: Thomas Støvind Berg, Jane Berg og Per Emil Berg. (Foto: Halfdan 
Karlsen).

50  ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS



Innstikk i programmet fra 2008. På bildet: Helena Klarén og Åsmund Brede Eike, 
hovedrollene i «Ild og vann». 
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Autentisk historiefortelling
«Ild og vann» har med et vell av autentiske historiske hendelser. Blant 
annet synger de streikende arbeiderne en sang som ble laget i 1908 
spesielt til streiken:

 
Husk alle som en at for frihetens sak

vi kjemper i sommersols glød
Og hjærterne banker med taktfaste slag
i kamp for det daglige brød.
Når seiren er vunnet, da frihetens bud
fra Fetsund til slutt jubles ut.

Melodien er «Nu dages det brødre», og signaturen «J» hadde laget 
sangen som hadde elleve vers med mye oppbyggelig tekst for de 
streikende samt utfall mot streikebrytere og arbeidsgivermotpart. Kultur 
er alltid viktig for å holde motet oppe i en arbeidskamp, og lensestreiken i 
1908 var ikke noe unntak.

Teateroppsetningene
Lenseteateret er et frittstående teater som har nær tilknytning til 
arbeiderbevegelsen på Nedre Romerike. Teateret satte opp «Ild og vann»  
i fem sesonger, fra 2005 til 2009. Et femtitalls mennesker var med  
i teateret, på scenen og bak i støttefunksjoner. Skuespillerne ordnet selv 
med kulisser på scenen nede ved elvebredden og spikret tribuner på 
dugnad av materialer som Fetsund Lensemuseum disponerer over. En 
pålebukk ble rekonstruert og satt opp i forbindelse med stykket, som i en 
scene viser nedslagning av påle i elvebunnen.

Liv Hege Nylund var regissør og Asgeir Skrove komponist. Arve 
Johansen spilte trekkspill de første to åra, men etter hvert ble det hyrt på 
flere musikere slik at det ble fire mann i musikken. Lenseteateret vokste 
med oppgaven, kan en trygt si.

«Ild og vann» ble godt mottatt av publikum og fikk gode anmeldelser. 
24/8-2009 skrev teateranmelderen Jan Rudolf Pettersen i Romerikes Blad:

«Lenseteaterets femte sesong med ‘Ild og vann’ viser en stadig stigning i 
kvalitet. Lørdagens premiere ble en demonstrasjon på et svært godt og velspilt 
historisk teater ved Øyerens bredd. (…) Arbeiderkampens første og største sak 
er kjernen i skuespillet. Klassekampen utspiller seg på det helt lokale planet».
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Plakat fra 2008.
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DVD-versjon av «Ild og vann»
I 2009-sesongen ble det også gjort filmopptak fra forestillingen, og i 
2010 var DVDen «Lensestreiken 1908» klar, med kommentarer innlest 
av Rima Iraki fra NRK. Det er en snau halvtime med opptak fra utvalgte 
scener i «Ild og vann», bundet sammen av historiske filmsnutter og 
stillbilder, kommentarer og intervjuer.

Arne Andersson er med i DVDen, og han setter lensestreiken for godt 
over hundre år siden inn i et klart klassekampperspektiv som også sier 
noe til oss som lever i dag:

– Når arbeidsgiverne og bedriftene har dårlig med arbeid, forsøker de 
å senke lønningene og minske rettighetene for arbeiderne. Så konflikten 
mellom arbeid og kapital er og forblir den samme. Man må alltid ta opp 
kampen på nytt for ikke å bli tvunget til å ta et skritt bakover.

Dette er Anderssons avslutningsord på DVDen, som Lenseteatret 
sto som produsent for og som kan fås ved henvendelse til Fetsund 
Lensemuseum.

Og i 2016 har Lenseteateret planer om en nyoppsetning av «Ild og 
vann» på Fetsund Lenser. Vi ønsker teateret lykke til med satsingen.

 

Kilder
Manus til «Ild og vann», skrevet av Arne Andersson 2005.
Programhefte 2005 og 2009.
Avisklipp.
«Lensestreiken 1908», DVD fra 2010 produsert av Lenseteateret.
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Elvenøkker fra Lenseteateret på Reiselivsmessa i Lillestrøm i 2003: Fra venstre John 
Berg, Hanne Stuwe med lille Oskar på armen, Kari Amundsen, Thomas Støvind 
Berg, Arve Johansen på trekkspill, Oda Buholt og Hege Hansen med rød fane.

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS  55



Agitatoren Hans Berntsen 
fra Arbeidsmandsforbundet 
spilte en viktig rolle under 
streiken ved Fetsund lenser i 
1908. Han skal ha stiftet hele 
400 (!) fagforeninger over 
hele landet. Statuen av ham 
står i Mo i Rana. (Foto: Arne 
Andersson).
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Lensestreiken i 1908
Streiken ved Fetsund lenser i 1908 er et lærestykke om klassekamp. 
Arbeiderne måtte slåss for retten til å organisere seg og for å få en 

lønn de kunne leve av.  

 ■ Halfdan Karlsen (tekst)

Når streiken først var et faktum, svarte arbeidsgiverne med hele registeret 
av mottiltak som de rådde over: Politi ble satt inn mot de streikende 
arbeiderne. Streikebrytere ble tatt inn i stort antall. Streikende arbeidere 
og deres familier ble kastet ut av boligene som tilhørte direksjonen. Det 
var tungt å streike for hundre år siden.   

Det første tiåret av 1900-tallet var en grotid for fagbevegelsen i Norge. 
LOs medlemstall ble tredoblet fra 1905 til 1908, til 47 211 medlemmer. 
Norsk Arbeidsmandsforbund utgjorde over halvparten av disse med sine 
25 275 medlemmer.

Arbeidsgiverne motarbeidet aktivt fagorganisering, og aktivistene 
ble gjerne svartelistet slik at det ble vanskelig for dem å finne arbeid. 
Radikale strømninger var tidlig på 1900-tallet særlig utbredt i Norges 
Socialdemokratiske Ungdomsforbund og blant syndikalistene, 
venstreopposisjonen i fagbevegelsen.  

Ikke minst har vi radikaleren Martin Tranmæl,  som allerede i 1900 
skrev at «sosialismens mål er å sette oss fri fra det åk det kapitalistiske 
utbytteri og kastevesen nå har brakt oss i».   
Lignende kraftsatser kom på løpende bånd, og agitatorer som Martin 
Tranmæl øvde stor innflytelse på denne tida.
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Lensearbeiderne stifter fagforening
Også på Nedre Romerike ble det opprettet fagforeninger.  
I Arbeiderbevegelsens arkiv finnes bevart en korrespondanse fra 1902, 
som viser et forsøk på å starte fagforening i Fet. Det ble innkalt til et 
møte av sag-, høvleri- og lensearbeidere 28.september dette året, men det 
ser ikke ut til at det kom noe ut av dette. 

I 1907 gikk det bedre. Etter et mislykket møte 14.juli, ble det 
innkalt til et nytt møte i arbeiderforeningens lokaler i Fetsund 
28.juli, der en representant fra Norsk Arbeidsmandsforbund fikk 
overbevist de 50 frammøtte arbeiderne fra Fetsund lenser om å danne 
fagforening. I løpet av kort tid var 200 medlemmer inntegnet i Fetsund 
Lensearbeiderforening, registrert i august 1907 som Avd. 276 i Norsk 
Arbeidsmandsforbund.

Lensearbeidet var dårlig betalt, og lønnssystemet var basert på 
kontrakter med de enkelte arbeidslag. Nå ble det inngått en felles 
tariffavtale, 14.august 1907, underskrevet av formann Oskar Gabrielsen 
i Lensearbeiderforeninga og direktør Johs. Johannesen, Kristiania 
Tømmerdireksjon. Alle arbeiderne ble garantert et ekstra lønnstillegg på 
20 øre pr. dag, som var et skritt i riktig retning.

Den borgerlige pressen likte dårlig at det dukket opp nye fagforeninger. 
Det ble også forsøkt sådd tvil om Fetsund Lensearbeiderforening, der 
arbeiderne ble advart mot faren for å bli trukket inn i arbeidskonflikt av 
«de streikelystne sosialistiske fagforeningslederne». 

Høyreavisa Akershus prøvde også å gjøre seg lystig over at arbeiderne 
ved Fetsund lenser foretrakk å gå på lysbildeforedrag om kong Håkons 
kroning, heller enn å gå på fagforeningsmøte. Avisa skrev 1/8-1907 

«Fløtning er vort yrke.
Samhold er vor styrke».
Innskrift på fagforeningsfanen til Fetsund Lensearbeiderforening (1950).
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om arbeidernes «royalistiske sinnelag», men dette baserte seg nok på en 
misforståelse. 

Signaturen «Carl & co.» tilbakeviste i hvert fall påstandene i et innlegg 
i Venstreavisa Akershusposten 3/8-1907, der det tvert imot ble vist til 
den gode oppslutningen om den nye fagforeninga. «I kraft av solidaritet og 
ubrytelig samhold, skal der også nå her ved Fetsund Lenser skapes arbeiderne 
stabilere,  sikrere og lysere levevilkår», heter det i artikkelen. «Klasse står mot 
klasse, det må så være, og arbeiderne må holde seg i sin egen leir».

Karakteristisk nok kom tilsvaret i en konkurrerende avis og ikke i 
samme avis som innlegget rettet seg mot. Det sier litt om det politiske 
klima og ytringsfrihetens kår på denne tida. Høyre-pressen slapp ikke til 
innlegg de ikke likte.

Lensearbeidere ved Vestvolden, Øya, i Fet 1904. Fetsund lenser var en viktig 
arbeidsplass i distriktet. På det meste jobbet det 300 mann ved lensene. (Foto 
utlånt av Akershus museum).
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Lensestreik bryter ut i Østfold 
Åra etter 1905 var en oppgangsperiode for norsk næringsliv – «den nye 
arbeidsdagen», som en historiker har kalt det. Det var økende behov for 
arbeidskraft, men også prisoppgang som lønningene til arbeidsfolk ikke 
holdt tritt med. Lønnskrav ble satt fram.

LO satset i denne perioden på å bruke sin nye styrke, med mange nye 
fagorganiserte, til å kjempe gjennom tariffavtaler med arbeidsgiverne i 
ulike industrier. Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) på sin side tydde 
gjerne til lockout for å hindre krav om bedre forhold, ja bent ut sagt for å 
knekke fagbevegelsen.

Etter lockouten i papirindustrien i Østfold i 1907, var det tydelig at 
NAF forberedte seg på ny konflikt. Den gang gikk det rykter om at LO 
ville lamme hele Glommavassdraget ved å ta ut lensearbeiderne i streik, 
men det ble ikke noe av dette.

NAF gikk offensivt til verks. Det ble tatt kontakt med 
arbeidsgiverforeningene i Sverige og Danmark, med tanke på 
støtte i tilfelle konflikt. Lokalt ble det også truffet forberedelser. I 

Lensearbeidere som står rundt en sjunk (gammelt sorteringsanlegg). Fetsund 
ca.1905-10. (Foto utlånt av Akershus museum).
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Glommavassdraget ble det for eksempel i løpet av vinteren utført 
forsterkningsarbeider på attholdslensene med tanke på utsiktene til 
streik. Det ble også inngått avtaler med grunneiere med sikte på lagring 
dersom det oppsto tømmeropphopning som følge av streik, heter det i 
årsberetning for 1908 for Glommen Fellesflødning.

2.mai 1908 la arbeiderne ved Furuholmen og Hvidsten lenser ned 
arbeidet, etter brudd i forhandlingene med Fredrikstad Tømmerdireksjon. 
Dermed var hele Østfold kastet ut i lensestreik, og arbeidsgiverne truet 
tidlig med at det kunne bli snakk om omfattende lockout i sagbruks- og 
celluloseindustrien.

Forhandlinger ved Fetsund lenser
Ved Fetsund lenser ble det innledet forhandlinger om ny tariffavtale 
i april 1908, men partene kom ikke til enighet. Forhandlingene ble 
ført sentralt av Arbeidsmandsforbundet og NAF, som Kristiania 
Tømmerdireksjon nettopp hadde meldt seg inn i. Bruddet kom fredag 
22.mai, da Fetsund Lensearbeiderforening på et fagforeningsmøte avviste 
arbeidsgivernes forslag med 134 mot 2 stemmer.

Arbeidere ved Fetsund lenser 1896. (Foto utlånt av Akershus museum).
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LO-forhandlerne krevde høyere lønn, en økning på 50 øre til 1 krone 
pr. dag mer enn tilbudet fra arbeidsgiversida for de ulike gruppene, pluss 
egen tariff for arbeidstakere under 18 år som Tømmerdireksjonen ville 
lønne «etter tykke».  De ville også ha fortrinnsrett til arbeid på lensene 
for lokalt hjemmehørende. NAF-forhandlerne var mer knipne, de tilbød 
lønnsforhøyelser for noen og uforandrede satser i en del tilfeller, mens de 
krevde nedslag i andre.   
«Direksjonen setter som betingelse for vedtagelse av disse ’storartede’ 
lønnstilbud, at organisasjonen skal vedta en hel remse av ’alminnelige 
bestemmelser’, som sikrer arbeidsbestyreren en så utstrakt rett til å øve trakasserier, 
at det vil bli rene slavevilkår. Samtidig vil direksjonen, helt ekstraordinært, benytte 
anledningen til å påtvinge arbeiderne et reglement som ytterligere vil binde dem på 
hender og føtter”, heter det i Social-Demokraten 25/5-1908.

Politi satt inn mot de streikende arbeiderne
Lørdag 23.mai ble arbeidet lagt ned ved Fetsund lenser. Allerede på 
streikens første dag, om kvelden, var bygdas lensmann og politibetjent 
samt noen betjenter fra Lillestrøm på plass og patruljerte lensene utover 
natta, og neste dag kom det «4-5 håndfaste sivilkledde politibetjenter fra 
Kristiania», forteller Social-Demokraten 27/5-1908. («Kapitalismens nye 
kampmiddel: Stor politistyrke mot fredelige arbeidere»).

Dette trekket ved streiken tiltok i styrke etter hvert. Politibetjenter på 
sommerferie tjenestegjorde som vakter for streikebrytere ved Fetsund 
lenser så lenge streiken varte: 
«Politibetjent Redvald Larsen, Venstres og bestillingsmennenes repræsentant 
i Kristiania kommunestyre, er blandt dem som har tatt tjeneste som privat 
streikebrydervagt i Kristiania Tømmerdirektions tjeneste», skriver Social-
Demokraten 20/6-1908.

Det var et viktig poeng å hindre kontakt mellom streikebryterne og de 
streikende arbeiderne. 

Streikebryterne ble nektet å gå på møte hos de streikende arbeiderne. 
Bjerkmann fra Arbeidsmandsforbundet prøvde å snakke til «de 
arbeidsvillige» utafor ei brakke, men en av Kristianiabetjentene ropte: 
«Nå får det være slutt med agitasjonen!» – og jagde 200 streikebrytere inn i 
brakka, bort fra «den farlige agitator». (Social-Demokraten 4/6-1908).
Det kunne også gå en kule varmt når de streikende arbeiderne traff på 
streikebrytere, slik denne avismeldingen tyder på: 
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«En af de under streiken indtagne arbeidere ved Fetsund lænser blev 
onsdag uden mindste foranledning paa veien overfaldt af en af de streikende 
arbeiderne og tildelt en kraftig skalle i ansigtet, saa han stupte overende og 
blodspruten stod af ham. Overfaldsmanden blev straks arresteret og efter 
politimesterens ordre indsat i kretsfængselet». (Akershusposten 13/6-1908).

Arbeiderne samles til streikemøte i 1908. Scenebilde fra «Ild og vann» i 2007, med 
skuespiller Åsmund Brede Eike på ølkassen. (Foto: Kjell Brendeløkken).
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Agitatoren Hans Berntsen
Agitatoren Hans Berntsen 
fra Arbeidsmandsforbundet 
ble sendt til lensene ved 
Sørumsand, som tilhørte 
Fetsund lenser, på oppdrag fra 
Norsk Arbeidsmandsforbund. 
Han kom fort i klammeri med 
to sivilkledde politimenn, som 
ville nekte ham å gå på veien 
og snakke med streikebryterne 
nede ved elva:

«Da ble jeg sinna og svarte 
dem sålunde: ‘Her er vi jo på 
åpen vei, og når det ikke eksisterer 
noen innhegning, så har jeg lov 
til å tale med dem jeg påtreffer’. 
Politimennene nektet dette. 
Da ble jeg enn mer forbitret og 
fór opp og sa: ‘for så vidt der 
eksisterer en lov, som forbyr folk 
å tale til noen på åpen vei, så 
har dere overtrådt denne lov. Og da lar jeg Dem transportere til Kristiania 
og eventuelt arrestere og straffe, fordi De har overtrådt kongeriket Norges 
lover! Thi også jeg er en fri borger i en fri stat’. De forbød meg ikke å gå min 
vei uhindret fremover. Men for at jeg ikke skulle få tale med de arbeidsvillige, 
jóg politiet streikebryterne over marker og enger, en benvei til barakkene». 
(Social-Demokraten 18/6-1908).

Politiet fikk problemer. Noen av dem hadde innlosjert seg på 
skysstasjonen i Fetsund. Hotelljentene trodde det var alminnelige 
reisende og uttalte seg derfor meget uforbeholdent om streikebryterne. 
Jentene betegnet disse som «skurker» og «forrædere» osv. Men så 
oppdaget man en vakker dag at dette var detektiver. Følgen ble at «disse 
herrer måtte flytte sporenstreks og skaffe seg annet losji på tømmerdireksjonens 
bekostning». (Social-Demokraten 18/6-1908).

Agitatoren Hans Berntsen fra 
Arbeidsmandsforbundet var en utrettelig 
agitator og organisator. Han var en av LOs 
bakspillere under lensestreiken i 1908.
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Kamp mot streikebryteri
Arbeidsgiverne prøvde å knekke streiken ved Fetsund lenser i 1908 ved å 
ansette «arbeidsvillige». For de streikende arbeidere ble disse aldri annet 
enn streikebrytere – usle individer som usolidarisk tok arbeidsgivernes 
parti og ved sitt arbeid direkte undergravde streikens effekt. 

Det var også lensestreik i Østfold samtidig, og arbeiderne fra 
Borregaard stilte mannsterke opp etter arbeidstid, med store kjepper, 
for å jage vekk streikebryterne ved inntakslensene til Hafslund. Og 
«hedersmændene», som streikebryterne ironisk ble kalt, tok beina fatt. «Jaggu 
var han derre Judassen Iskariot en pen kanin i forhold til de krakene der», sa en 
av Østfoldarbeiderne foraktelig. (Sitatet er hentet fra agitatoren Waldemar 
Carlsens bok «Herjetog i syd og i nord», utgitt i 1919). Direktør Johs. 
Johannesen på sin side klagde over at de streikende arbeiderne ved Fetsund 
lenser «ikke undlader paa alle maader at skremme de arbeidsvillige». (Kopibok, 
rapport datert 26/5-1908,  i Kristiania Tømmerdirektions arkiv).

Streikebryteri var et stort problem under arbeidskampene i Norge tidlig på 
1900-tallet. Her ser vi streikebrytere på jobb i en litt annen sammenheng 
enn ved Fetsund lenser, godt bevoktet av væpnet politi. Tegning fra Skog- og 
landarbeideren 1931.
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Fra Kirkenær.

Fra Kirkenær skrives til ”Solørposten”; Mandag kveld  [1.juni]  kom 
en af arbeiderne ved Fetsund lænse hidop for at agitere for, at 
ingen maatte reise ned for at tage arbeide ved Fetsund. Manden 
hed Hans O. Kikud og er medlem af Norsk Arbeidsmandsforbunds 
afdeling:  Fetsund lænsearbeiderforening  (...)

–  Se her er en liden plakat, som vi slaar op ved alle stationer. Men 
folk er slemme og dumme nok til at rive dem ned igjen.

 –  Det var da svært til gilde, røde farver da, sagde jeg, hvorfor 
skal den være slig?

–  Jo, rødt er den norske farve, det.
Det er jo rødt i det norske flag ogsaa og i alle fanene vore.

–  Naa, jassaa. Men det var da en svare skarp skrivemaade De 
bruger, slige ord som:  ‘ingen arbeider, der vil regnes som fri 
mand’, ’slavebestemmelser’, ’falde sine klassefæller i ryggen’, ’la 
sig kjøpe til at gaa arbeidsgivernes erinder og være forræder’. 
Hvorfor skriver De sligt da, spurgte jeg.

–  Jo det maa skrives slig skal arbeiderne skjønne det. Forresten 
staar det slig i alle bladene vore ogsaa. Og det er de bedste og 
mest oplyste mænd i landet som skriver der. Arbeidersagen og 
fagforeningerne gaar fort fremover; nu er det foreninger næsten 
overalt i alle fag.

Solørposten 4/6-1908.
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Verving av streikebrytere
Tømmerdireksjonen sendte straks ut kommisjonærer for å verve 
«arbeidsvillige». Fredag 29.mai 1908 kom det 60 mann nordfra. De ble 
fraktet med tog forbi Fetsund og til Lillestrøm stasjon. Og grunnen? Jo, fordi 
«tidligere hadde man mistet hele den kostbare last av streikebrytere ved ankomst til 
Fetsund stasjon», der en komite av streikende arbeidere tok imot og forklarte 
dem hvordan tingene hang i hop. De fleste valgte da å reise hjem igjen. 

Arbeidere!  Se her!
Ved Fetsund lense er arbeidet stanset, fordi arbeiderne ikke 
vil gaa med paa direktionens tilbud angaaende lønns- og 
arbeidsforhold. Dette tilbud er også av en saadan art, at 
ingen arbeider, der vil regnes for fri mand, kan binde sig til 
saadanne slavebestemmelser med fastsættelse av mulkt for 
dette og mulkt for hint, indestaaelse av 10 pct. av lønningerne, 
hvilken indestaaelse arbeiderne gaar glip av i tilfælde de 
slutter eller faar avskjed før sesongens slutning, og så videre.

Ingen arbeider med klassefølelse kan derfor ville være 
bekjendt av at falde sine klassefæller i ryggen ved at søke 
arbeide paa Fetsund lenser. Ingen arbeider kan paa denne 
maate la sig kjøpe til at gaa arbeidsgivernes erinder og være 
forræder mot sine egne klassefæller. Husk paa, at vor seier er 
ogsaa eders seier!

Seirer arbeidsgiverne, betyder det fortsat undertrykkelse av 
arbeiderne. Ved enighet skal vi seire!

Fetsund lensearbeiderforening

Dette oppropet på rødt papir ble stiftet opp på plankevegger og stolper rundt 
omkring i distriktet, på Romerike og i Odalen og Solør. Og det sto på trykk i 
arbeiderpressen, f.eks 30/5-08 i Solungen, organ for Hedmark Arbeiderparti.
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Nå ble «de arbeidsvillige» lastet ut på Lillestrøm stasjon og jaget nokså 
ublidt av politi ned gjennom undergangen under stasjonsområdet og til 
brygga der et dampskip fra Fetsund lenser ventet. Det ble med andre ord 
gjort den største umak for å hindre kontakt mellom streikebryterne og de 
streikende arbeiderne. (Social-Demokraten 4/6-1908).

Streikebryterne var for en stor del ukyndige folk. Soppingen kostet nå 
2 kroner pr. tylft mot 20 øre tidligere, når den ordinære arbeidsstokken 
var i sving, hevdet Social-Demokraten. 

Tømmerdireksjonen på sin side skriver at «arbeidet ved lensene ble 
sålenge streiken pågikk utført av uorganiserte arbeidere og utførtes ved 
streikens slutning i et omfang av 2/3 drift. De uorganiserte arbeidere besto 
vesentlig av fløtere fra Solør, Odalen og Romerike. Disse arbeiderne hadde ikke 
den øvelse, som ønskelig kunne være, men resultatene uke for uke viste en sterkt 
stigende dyktighet”. (Årsberetning for 1908).

Demonstrasjonstog til støtte for de streikende arbeiderne  
Onsdag 27.mai ble det første demonstrasjonstoget under streiken 
arrangert. De streikende gikk med hornmusikk rundt i bygda, og da 
arbeidsdagen var over, stilte de seg i to rader ved utgangen fra lensene, 
slik at streikebryterne måtte gå spissrotgang mellom dem. Det hele gikk 
imidlertid pent og rolig for seg. På denne måten ble streikebryterne 
«hyllet» med hurrarop og musikk.

Søndag 31.mai var det et nytt demonstrasjonstog. Denne gangen kom 
500 arbeidere fra Strømmen og Lillestrøm med faner og to musikkorps 
gående i stekende solskinn i nærmere tre timer fra Lillestrøm til Fetsund. 
Folk tok toget til Fetsund og sluttet seg til, sammen med folk fra Fet. Til 
sammen var det 1200 mennesker som dro ned til lensene for å «besøke» 
streikebryterne. Men fuglene var nok fløyet...

«De var lukket inn i en grind, som en annen saueflokk, og siden fraktet 
ut med dampskipet Øieren, hvor de sammen med disponent Kopperud måtte 
tilbringe mesteparten av dagen ved brygga i Lillestrøm». 
Ungdom fra stedet «underholdt» streikebryterne med «sang» og skrål i 
timevis.  (Akershusposten 2/6-1908).

Demonstrasjonstoget i Fetsund gikk så til arbeiderforeningens lokaler 
på Granshagen øst for Glomma. Stortingsrepresentant Buen (Ap) og 
sekretær Berntsen fra Arbeidsmandsforbundet holdt tale.

Nok et eksempel på bestrebelsene på å holde streikebryterne unna de 
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streikende var det store stevnet som Eidsiva ungdomslag arrangerte i Fet  
21. og 22.juni. Lensmannen forbød streikebryterne å gå på stevnet, for å 
hindre tumulter. Derimot ordnet tømmerdireksjonen med egen St. Hansfest 
med punsj og sigarer rundt bålet for «de arbeidsvillige». Selveste direktørfrua 
deltok i dansen.

Utkastelser fra arbeiderboligene 
Ledelsen ved Fetsund lenser unnså seg ikke for å gå til tvangsutkastelse av 
streikende arbeidere og deres familier fra direksjonens boliger. Sootbrakka, 
som direksjonen disponerte over, huset over 50 mennesker. I kopibok 
1907-09 i tømmerdireksjonens arkiv er det bevart kopi av to skriftlige, 
håndskrevne oppsigelser: 26/5-1908 for Severin Tangen, og 9/6-1908 for 
Anton Granshagen. Begge brev er undertegnet av direktør Johs. Johannesen, 
og det ble gitt 14 dagers frist. LO prøvde gjennom sin advokat å hindre 
utkastelsene, men tømmerdireksjonen innhentet kjennelse fra lensmannen og 
utkastelsene ble gjennomført.  (Akershus 18/6-1908).

Det begynte nok å røyne på for de streikende arbeiderne. 
Streikebidraget fra Arbeidsmandsforbundet var ikke til å bli feit av, og 
konflikten begynte å trekke i langdrag.  

Arbeidere ved Fetsund lenser i søndagsklær i 1903. (Foto utlånt av Akershus museum).
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Direktør Johs. Johannesen (1877-1954), fungerende lensebestyrer fra 1907 til 1917. 
Bildet henger på veggen på kontoret til Fetsund Lenser på Lund. 

I 1908 ble streikende arbeidere og deres familier kastet ut. Scenebilde fra «Ild og vann»  
i 2006. (Foto: Liv Stray).

Direktør Johs. Johannesen
I arkivet til Kristiania Tømmerdirektion har 
Johannesen etterlatt seg brev og rapporter 
som tegner bildet av en intelligent og re-
flektert mann. Men han var også et produkt 
av sin klasse: Han skrev under på brev om 
utkasting av arbeidere fra direksjonens boli-
ger under streiken i 1908, og han syntes som 
voldgiftsmann etter storlockouten i 1907  
at arbeiderne fikk «et noget høit beløb»  
i voldgiftsrettens avgjørelse. Arbeiderne var 
ikke fornøyd, det kan vi trygt gå ut fra.
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Noen av de streikende arbeiderne tok kontakt med arbeidsgiveren for å 
skaffe seg attest (!) midt mens streiken pågikk. (Kilde: Kopibok 1907-09). 
Høyreavisa Akershus kunne 16/6-1908 triumferende melde at «en av de 
eldre og beste menn med sine sønner gikk ut av fagforeningen forleden dag og 
har nå opptatt arbeide igjen». Solidariteten begynte kanskje å slå sprekker. 
For hundre år siden var det hardt å være ute i streik.

Sootbrakka, arbeiderboligen ved Fetsund lenser der det på det meste bodde 52 
mennesker. (Foto: Halfdan Karlsen).
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Avslutning av streiken
13.juli ble det innledet fellesforhandlinger i konfliktene ved Fetsund, 
Hvidsten og Furuholmen lenser. Streiken ble avblåst 18.juli, etter 
to måneders streik. Også arbeidsgiverne merket slitasje på grunn av 
konflikten. Etter hvert oppsto det mangel på fløtningstømmer til brukene 
som tok imot tømmer fra Fetsund lenser. 

Streiken endte med et anstrengt kompromiss. Lønna ble satt noe opp: 
Øvede arbeidere fikk et påslag på inntil 8 øre timen. For alt vinterarbeid 
ble det et påslag på 5 øre timen. Ellers ble tilbudet som før, og de 
streikende arbeiderne ble nødt til å godta nytt arbeidsreglement. 

Arbeidsmandsforbundet erklærte at «vi har all grunn til å være fornøyd 
med kampen og dens resultat» (Arbeidsmanden august 1908), mens NAF 
skriver i sine Meddelelser fra 1908 at «overenskomsten mellom Kristiania 
tømmerdireksjon og Norsk arbeidsmandsforbund slutter seg på det nøyeste til 
direksjonens gjennom arbeidsgiverforeningens forhandlere i mai fremsatte 
tilbud». Det siste utsagnet var vel nærmere sannheten. Resultatet av 
streiken var magert sett fra arbeidernes synsvinkel. 

Kammerherre 
Ferd. Egeberg,  
formann i Kristiania 
Tømmerdireksjon.

Glommens Fellesflødningsforening. 
800 000 tyl. til fremflødning.
Fetsund-streiken.
I øvre Glommens Fellesflødningsforening (Kristiania 
Tømmerdirektion) afholdtes torsdag generalforsamling 
med talrigt fremmøde under formanden kammerherre 
Egebergs forsæde. Der oplystes, at til fremflødning 
iaar var anmeldt 800 000 tylvter, hvoraf 700 000 tylvter 
skal passere Fetsund lænse eller 50 000 mindre end i 
fjor. Efter forslag af grosserer J. A. Hvalstad vedtoges 
enstemmig og uden debat følgende resolution: Gene-
ralforsamlingen udtaler sin tilslutning til direktionens 
fremgangsmaade under streiken ved Fetsund lænser.

Akershus 27/6-1908.
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Nederlagets problem
Fetsund Lensearbeiderforening gikk i oppløsning. Tor Karseth lar en av 
lensearbeiderne i teaterstykket Elvenøkk si at «vi vart skræmt. Parti og 
fagforening vart lamma i fleire år».  

Fetsund Lensearbeiderforening ble først startet igjen i 1919, og da 
fikk foreninga gjennom både 8 timers arbeidsdag, 50 prosent tillegg for 
overtidsarbeid og 100 prosent for helligdagsarbeid. Det ble også gitt 
påslag på 50 prosent på alle lønnssatser. (Akershus Social-Demokrat 
15/5-1919). Antakelig var tida overmoden for tariffendringer på dette 
tidspunkt, drøyt ti år etter den resultatløse lensestreiken. 

Leif Thingsrud skriver i sin hovedfagsoppgave i historie fra 1984 om 
arbeiderbevegelsen på Nedre Romerike, at lensestreiken ved Fetsund i 
1908 direkte førte til oppløsning av fagforeninga og til passivitet i åra 

Richard Hansen,  
tidligere 
sagbruksarbeider 
og sjømann,  var i 
perioden 1903-18 
formann i Norsk 
Arbeidsmands-
forbund.

Richard Hansen,  leder av Norsk 
Arbeidsmandsforbund
I årene 1906-7-8 og 9 var jeg så å si stadig på farten 
rundt omkring i landet, stiftet fagforeninger, førte for-
handlinger og ledet streiker (...)   Industriens arbeidere 
var den gang stort sett uten organisasjon, og innenfor 
arbeidsmannsforbundet var det plass for alle, det gjaldt 
bare å få arbeiderne i tale og stifte fagforening, så var 
det ingen andre forbund som gjorde oss rangen stridig. 
Men allikevel blev man jo ofte møtt med motstand, i 
særdeleshet fra arbeidsgivernes side, som i fagforeninger 
så en trusel mot deres enevoldsherredømme innenfor 
arbeidsplassene. Det blev derfor i de første år ført mange 
hårdnakkede kamper og langvarige streiker for å få 
anerkjent organisasjonsretten, hvilket i stor utstrekning 
virket agitatorisk og vakte oppsikt på de arbeidsplasser 
hvor organisasjonen ennu ikke hadde fått fotfeste.

Trykket tekst (udatert kopi), sannsynligvis avisklipp. Arbei-
derbevegelsens arkiv.
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som fulgte. (Kilde: intervju med eldre lensearbeidere). 
Han peker også på at det var de moderate i Norges Socialdemokratiske 

Arbeiderparti som i 1921 ble flertallsretningen i Fet, under 
partisplittelsen i Arbeiderpartiet, noe som kanskje underbygger at 
forsiktige holdninger tok over. På den annen side, ved kommunevalget 
i 1925 finner vi tre lensearbeidere som sto oppført på NKPs liste, så 
enkelte «oppsetsige» var det vel saktens igjen ved Fetsund lenser. 

Det er viktig å se dette i et lengre perspektiv. Kampen for å bygge ut 
fagbevegelsen hadde mange tilbakeslag tidlig på 1900-tallet. LO var ungt, 
medlemstallet lavt, kreftene begrenset. Den langsiktige tendensen var 
likevel vekst, økende oppslutning. 

For de mest klassebevisste var nederlag og tilbakeslag et argument for 
fortsatt kamp, for bare gjennom aktiv bygging av en sterk fagorganisasjon 
ville det være mulig å vinne fram overfor arbeidsgivermotparten. Etter 
hvert fikk jo også LO flere og flere med seg, inntil fagbevegelsen på 
1920- og 30-tallet vokste til å bli en viktig maktfaktor i Norge.

Kampen hadde kostet, men det var riktig å kjempe – og 
arbeiderbevegelsen kom seinere til å stå sterkt både i Fet og i kommunene 
ellers i distriktet.

(Artikkelen er en lett bearbeidet oppdatering av en artikkel som sto på trykk 
i programheftet til teaterstykket «Ild og vann», Lenseteateret Fetsund Lenser 
2005).

Kilder
Arkivmateriale

Arkivet til Kristiania Tømmerdirektion,  Fetsund Lenser:
Indberetning og regnskab for Fløtningen i Glommen indtil Øieren 1908.
Protokoll fra generalforsamling i Glommens Fellesflødning juni 1908 og 
febr. 1909.
Kopibog,  korrespondanse 1907-09. Kontrakter med fløtningslag 1905-07.
Tariffavtale 1907, utkast til tariffavtale 1908. Arbeidsreglement.
Rapporter til Norsk Arbeidsgiverforening 1908.  
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Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo:
Arbeidsmanden, 1907-08.  
Mappe Fetsund Lensearbeiderforening, brev 1902-04, utkast til 
tariffavtale (1905?). Ikke funnet noen mappe fra 1907-08.
Mappe om Hans Berntsen, Richard Hansen (Norsk 
Arbeidsmandsforbund).

Norsk Arbeidsgiverforenings arkiv,  NHO Oslo:
Meddelelser fra NAF 1907-08. 
(Korrespondanse med Kristiania Tømmerdirektion er gått tapt pga. 
brann). 

Trykte kilder

Bøker:
Waldemar Carlsen: «Herjetog i syd og nord»,  DNAs forlag 1919.
Kåre Odlaug:  «Norsk Arbeidsmandsforbund gjennom 60 år»,  Oslo 1956.
Øyvind Bjørnson:  «Arbeiderbevegelsens historie i Norge»,  Bind 2,  
Tiden 1990. 
Haug/ Øistad:  «De usynlige lensene»,  Fetsund Lenseminneforening 1985.
Frank Robert Elvik:  «Partiet som farget Akershus rødt»,  
Akershus Arbeiderparti 2002

Aviser og tidsskrifter:
Årgang 1907-08 er gjennomgått på Nasjonalbiblioteket i Oslo av 
Aftenposten,  Social-Demokraten,  Akershus,  Akershusposten,  
Romerikes Blad.
Leif Thingsrud:  «Streiken ved Fetsund Lenser i 1908», i årbok 1990 for 
Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus.
Årringen,   årbok for Fetsund Lenseminneforening,  gjennomgått for 
1999-2004.
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Fjeldhammer Brug AS 
– et industrieventyr

 
Det startet med bok- og takpapp, gikk via asfalt og veidekke 

og endte opp med navneskiftet til Icopal AS i 1995. Før 
dét tok plasten bygningsindustrien til nye høyder. Men 

industriproduksjon i det moderne Norge kan være like tornefull 
som Golgata.

 ■ JAN-ERIK ØSTLIE (tekst)

 
Satt du på toget fra Oslo til Lillestrøm for om lag tretti år siden og 
tittet ut på høyresiden, kunne du fra Hanaborg til Strømmen stasjon se 
en nesten sammenhengende rekke med fabrikkbygninger. De tilhørte 
alle som en Fjeldhammer Brug AS. Men som på så mange andre 
industristeder i landet – dette var på slutten av 1800-tallet faktisk 
ett av landets viktigste industriområder i tillegg til området rundt 
Akerselva i Kristiania – måtte også Fjeldhammer Brug AS gi tapt for 
kommersialisering og globalisering. Det tok nesten 120 år. A long 
and winding road – en lang og kronglete vei – for å si det med Paul 
McCartney. 
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Ikke tett i pappen
Men la oss starte med begynnelsen, det er nesten alltid greiest. Det lå et 
bruk på stedet som grosserer Vincentz Thurmann Ihlen, grunnleggeren 
av Strømmen Værksted, eide. Bruket disponerte både sagbruk, høvleri 
og mølle. For det gikk fossefall her på slutten av 1800-tallet. Men det 
var ikke nok for industrigründeren Hartvig Bache-Wiig. Da Ihlen døde 
i 1892, kjøpte Bache-Wiig i 1893 boet etter Ihlen sammen med broren 
Carl og startet straks opp med produksjon av papp. To år seinere solgte 
brødrene det videre til et aksjeselskap og Fjeldhammer Brug AS var en 
realitet i 1895. Bache-Wiig hadde mange andre jern i ilden, som gründere 
flest ville han videre. Han var alt annet enn tett i pappen. Likevel ble han 
ikke med i ledelsen av selskapet, men han stilte opp som aksjonær. Det 
gjorde også svært mange andre. 

Arbeidere ved en plankestabel i 1950. Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum
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Ole N. Hoemsnes ga i 1994 ut boka «Fra husmannsplass til moderne 
industri. A/S Fjeldhammer Brug 100 år», ei bok mye av denne artikkelen 
bygger på. Hoemsnes skriver blant annet følgende: «Og i det vakre 
vårværet, der Fjellhamar-fossen risler og renner og bjerketrærne omkring 
står med grønne museører, møtes en gruppe menn, mange av dem med 
skjegg og stive snipper og i mørke dresser, for å holde konstituerende 
møte i det nye selskapet som ble registrert tirsdag 14. mai 1895 under 
navnet Aktieselskabet Fjeldhammer Brug.»
 
Ingen kjære mor
Den første formannen ved Fjeldhammer Brug het Magnus Hansen. 
Han sluttet i 1918, men til tross for skiftarbeid og lang arbeidstid klagde 
han aldri på arbeidsforholdene ved bedriften. Hansen bodde i Johan 

Plankebærer 1950. Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum
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Svendsens vei 19 på Fjellhamar og startet allerede som 11-åring på 
saga og høvleriet til grosserer Ihlen. Lønna var 60 øre dagen. Da han 
ble konfirmert steg den til ei krone om dagen, men av ukelønna på seks 
kroner ga han fem til sine foreldre. Hansen hadde åtte søsken så det var 
trangt i barndomshjemmet. De lå to i hver seng, det var to køyesenger 
på kjøkkenet, en dobbelt sofabenk på kjøkkenet – og de to minste 
hadde senga i foreldrenes soveværelse. Kosten besto som oftest av grøt, 
kaker, sild, velling, poter og flesk. Arbeidsklærne ble ikke skiftet om 
hverdagskveldene, og det hendte ikke rent sjelden at de lå i dem om natta 
for holde varmen. På søndag var det «lov» å ta på søndagsklær. 

Fjeldhammer Brug i 1972. Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum
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Den vanskelige starten og vendepunktet 1918
I vedtektenes §1 står det følgende: «Aktieselskabet Fjeldhammer Brug 
har til Formaal at drive industriel Virksomhed væsentligst bestaaende 
af Tilvirkning af Asfaltskifer og forskjellige Slags Pap ved sin Fabrik 
beliggende i Skedsmo pr. Strømmen jernbanestasjon.» 
De første to årene (1896-97) gikk med tap, men det ble dekket av et 
overskudd på kr 22.040 i 1898. Første verdenskrig (1914-18) medførte 
jobbetid i Norge, og resultatene ved Fjeldhammer var meget gode 
både i 1916 og 1917 – ja, fra overskuddet i 2017 på kr 126.900 ble det 
delt ut hele 20 % aksjeutbytte og det ble gjort en første avsetning til 
arbeiderboliger på kr 20.000. 

I 1918 så det meste lyst ut. Samme år ble aksjekapitalen forhøyet fra 
200.000 kroner til 800.000 kroner uten innbetaling av frisk kapital. 
Og samme år kjøpte det danske Aktieselskabet Jens Villadsen Fabriker 
399 av 800 aksjer i Fjeldhammer Brug. Danskene ble dermed den 
største enkeltaksjonær. Og utenlandske eiere var det ikke alle som 
likte. Det viste seg at utover på 1920-tallet ønsket danskene å overta 

Arbeidere ved Fjeldhammer Brug i 1925. Foto: Akershusmuseet.
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aksjemajoriteten helt, men dette krevde en konsesjon verken statlige 
eller lokale (Lørenskog kommune) myndigheter var villige til å gi. 
Lørenskog kommune krevde for sikkerhets skyld at arbeidere som skulle 
benyttes i bedriften måtte bo i Lørenskog, noe så vel fylkesmannen som 
departementet reagerte svært sterkt på. Danskene truet med nedleggelser 
og med dertil hørende plassfratredelser av arbeidere, og stemningen var 
alt annet enn god.

28. januar 1927 fikk Jens Villadsen Fabriker konsesjon på ervervelse 
av aksjemajoriteten i Fjeldhammer Brug, men konsesjonsvilkårene satte 
strenge klausuler på bruk av norsk arbeidskraft. Det ble fastsatt mulkter 
for bruk av utenlandsk arbeidskraft i strid med konsesjonsvilkårene.

Forholdene står i svært sterk kontrast til hva som har skjedd i moderne 
norsk arbeidsliv i lys av EØS-avtalen og EU-utvidelsene i 2004. I mange 
bransjer jobber det nesten ikke norsk arbeidskraft i det hele tatt.

Men tilbake til Bruget – begynnelsen av 1930-årene varsler en 
positiv utvikling. Fra 1929 ga driften overskudd hvert år. I 1932 var 
det et overskudd på nesten 200.000 kroner, og det ble gitt et utbytte til 
aksjonærene på 10 %. 

Lockout
En ting bør imidlertid nevnes fra 1930-tallet, i norsk industri- og 
samfunnshistorie ofte betegnet som «de harde trettiåra». Store deler 
av norsk industri var rammet at lockout i 1931, og Fjeldhammer Brug 
var ikke noe unntak. Den varte fra 15. mars til 7. september, førte til 
en reduksjon av timelønningene med seks prosent. Akkordsatsene gikk 
ned med 8 prosent. Det hele var ikke bare en økonomisk belastning for 
arbeiderne, men også en sterkt psykisk belastning. 

Men opprettelsen av veiavdelingen nok var den viktigste satsningen til 
bedriften på 1930-tallet. Norske veier hadde et skrikende behov for asfalt. 
Da andre verdenskrig brøt ut i 1940, hadde Fjeldhammer Brug hånd om 
15 % av det norske asfaltmarkedet. 

Plast
Som mesteparten av all annen norsk industri gikk det også på skinner 
for Fjeldhammer Brug etter andre verdenskrig. Landet skulle bygges opp 
igjen, bygningsmaterialer og infrastruktur var nedslitt og gammeldags. 
Men det var også nå den nødvendige innebygde logikken som ligger i 
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det kapitalistiske systemet ble synligere enn kanskje noen gang før i den 
industrielle perioden. Karl Marx hadde påpekt dette med vitenskapelig 
presisjon allerede i storverket Das Kapital på 1800-tallet. Mye vil ha 
mer. Det er vel og bra at bedriften din går bra, men det er ikke godt 
nok om du ikke driver enda bedre enn naboen eller konkurrenten. For 
gjør du ikke det, taper du konkurransen. Og taperne kan være liv laga 
en kort stund, men må til slutt dø. Dette er survival of the fittest. For de 
fleste mennesker holder det fint å ha to bein å stå på. For bedrifter under 
kapitalismens nådeløse marsj mot stadig mer profitt, stadig større utbytte 
til sin aksjonærer, må du ofte ha mer. Og de beina må være friskest mulig, 
eller mest mulig økonomisk bærekraftige. Det som går for dårlig – og 
det er alltid et produkt eller tre som taper i den daglige konkurransen 
– legges ned. Bare det som per dato er liv laga blir med videre – til den 
dagen det ikke er liv laga lenger. Parallelt med dette må nye produkter 
finnes opp, og det må skapes behov for at vi trenger dem.

Fjeldhammer Brug i 1954.
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For Fjeldhammer Brug ble det dermed ikke nok med papp og asfalt. 
Et nytt produkt var på vei: Plast. 1. juli 1959 fattet da også styret vedtak 
om at de skulle satse på plastproduksjon. Og etter hvert ble det også 
produksjon av bæreposer, renovasjonssekker og folie for bygg, landbruk 
og industri under firmanavnet Norfolier. 
 
Tidene skifter
1. januar 1977 markerer også et slags skille for Fjeldhammer Brug da en 
ny organisasjonsform så dagens lys. Bedriften ble inndelt i tre divisjoner, 
Bygg, Vei og Plast – med selvstendig resultatansvar. Fra 1984 ble også 
Norfolier en egen divisjon, mens Divisjon Plast endret navn til Divisjon 
Rør fra 1997.

Hoemsnes skriver blant annet følgende i boka si: «For Fjeldhammer 
Brug innvarslet 1970-årene overgangen til en ny tidsepoke i bedriften.  
Det hadde sammenheng med flere forhold, blant annet at stadig nye produkter 
kom med i bedriftens produksjon, salg og markedsføring. Men enda viktigere 
var det at hele den generasjon av ledere som hadde stått sentralt i bedriften 
i over 30 år i etterkrigstiden, etter hvert ble borte. Bedriften fikk dessuten 
en ny organisasjon, og i 1970-årene kom også reglene om bedriftsdemokrati 
med opprettelse av bedriftsforsamling og ansattes representasjon i bedriftens 
styre. På kort tid var det mange nye reformer som ledelsen og de ansatte måtte 
forholde seg til. Nye tider førte også til at eierne, etter at Villadsen-familien nå 
var ute av bildet, viste større interesse for å ha kontroll med virksomheten på 
Fjellhamar.»

Og sjøl om hovedkontoret, som hele tiden hadde ligget i Oslo, i 
1985 flyttet til nye bygg på Fjellhamar, ble mer og mer av bedriftens 
virksomhet liggende utenfor kommunen og Akershus fylke. 

Fagorganisering
Hva så med arbeiderne? Ifølge Hoemsnes som har gravd i arkivene og 
funnet noen arbeiderhistorier likte de første arbeiderne seg godt. Lønna 
var ikke all verden, men arbeidskameratene var trivelige og ledelsen både 
hyggelig og streng. Han skriver blant annet: «De fleste som arbeidet ved 
bedriften i begynnelsen, var å betrakte som sesongarbeidere. Det kunne variere 
fra å sortere i fillehaugen og mate klutehuggeren til skogsarbeid i Losbyskogen. 
Ingen hadde noe papir på at man var ansatt ved Fjeldhammer Brug. Man 
kom og gikk – alt etter hva bedriftens behov tilsa. Noe oppsigelsesvern eksisterte 
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ikke. Det hendte at en arbeider fikk sparken på dagen. Og organiserte arbeidere 
ville bedriften helst ikke ha.»

Fagforeningsfiendtlig ledelse er ikke noe ukjent fenomen og 
heller ingen lett nøtt knekke. Og de første tiårene var det da heller 
ingen fagforening ved Fjeldhammer Brug. Hoemsnes forteller om 
noen arbeidere som forsøkte å fagorganisere seg i 1914 og stiftet en 
fagforening 24. mai dette året. Samme året brant det på fabrikken og før 
driften kom i gang igjen, var de fagorganiserte borte. 12. mai 1918 gikk 
det imidlertid bedre. Fjeldhammer Brugs Arbeiderforening ble stiftet og 
tilsluttet Norsk papirindustriarbeiderforbund. Ledelsen likte det ikke, 
men godtok det. Forholdet mellom fagforening og ledelse ble satt på 
prøve under storlockouten i 1931, men de sto han av. 

Arbeidere versus funksjonærer
Under krigen var fagforeningsvirksomheten litt til og fra. Det ble holdt 
møter, men skrevet få protokoller. Etter krigen dukket velferdsordninger 
som for eksempel eget bedriftsidrettslag og feriehjem for de ansatte opp 
på agendaen. Etter hvert (i 1951) fikk bedriften også egen bedriftslege. 
Stadige forbedringer av pensjonsordningene fikk de også til. 
Hoemsnes skriver at forholdet mellom arbeidere og funksjonærene 
når det gjeldt lønnsoppgjørene ikke alltid var det beste: «Arbeiderne 
mente at funksjonærene stadig fikk mer i lønnsøkning enn hva 
Arbeiderforeningen oppnådde for sine medlemmer. Dessuten reagerte 
man på at ikke bedriften ga noen detaljer fra funksjonæroppgjørene.» 
Likevel konkluderer forfatteren dette spørsmålet sånn i sin jubileumsbok 
i 1994: «Både når det gjelder arbeidere og funksjonærer er oppfatningen 
at Fjeldhammer Brug i dag har et lønnsnivå og velferdsordninger som er 
konkurransedyktige med andre norske industribedrifter.»  
Etter hvert organiserte asfaltarbeiderne og taktekkerne seg også – begge 
grupper i Fellesforbundet. 

Og i 1977 kom Arbeidsmiljøloven med sin enorme betydning for så 
vel det fysiske som det psykososiale arbeidsmiljøet i norsk arbeidsliv. 
Hoemsnes skriver følgende: «Men til tross for at mange hadde arbeidet 
under harde forhold gjennom mange år, kunne Fjeldhammer aldri registrere 
noe større sykdomsfravær enn hva som var vanlig i andre industribedrifter. 
Folk sluttet sjelden ved bedriften. Antallet personer som fikk diplomer for lang 
og tro tjeneste bare vokste og vokste. Situasjonen i dag er stort sett den samme. 
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Det er liten gjennomtrekk – kanskje for liten vil sikkert noen i ledelsen hevde. I 
sum kan det neppe bety noe annet enn at Fjeldhammer Brug som arbeidsplass 
har gitt sine ansatte en trivsel som ingen av dem vil gi slipp på.»
 
Bedriftens svanesang
I 1995 fyller bedriften 100 år og får jubileumsbok og nytt navn, nemlig 
Icopal AS. I 2007 blir Icopal-konsernet solgt til det Bahrain-baserte 
selskapet Investcorp og får ny konsernledelse. To år seinere flyttes 
produksjonen av grunnmurplater i plast fra Kragerø til Fjellhamar og 
produksjonen av plasttakrenner fra Danmark til Fjellhamar.  
I 2010 avvikler konsernet metallvirksomheten. Icopal kjøper den 
markedsledende virksomheten Everlite som produserer og installerer 
overlyskupler, lysgater og røyk- og brannventilasjonssystemer. I 2012 
selger Icopal industrieiendommen på Fjellhamar til boligformål. 
Området med fabrikkbygninger, hovedlager og hovedkontor blir solgt 
til en lokal eiendomsutvikler, og Icopal leier fasiliteter til fortsatt drift på 
området. 3. april 2013 oppstår en brann på «B-maskinen» som produserer 
asfaltbaserte vindsperrer og undertak. Maskinen blir totalskadet, og 
konsekvensen av dette blir at produksjonen av asfaltprodukter blir 
overført til konsernets anlegg i Sverige og Danmark. Det samme blir 
produksjonen av grunnmurplater og plasttakrenner. Åtte personer er 
direkte berørte av nedleggelsen. Et nesten 120-års langt industrieventyr 
på Fjellhamar er historie. 
 

Litteratur/referanser:
Hoemsnes, Ole N.: Fra husmannsplass til moderne industri, A/S 
Fjeldhammaer Brug 100 år 
Hunskaar, Kristian/Alsvik, Ola/Våge/ Nils Steinar: Historien år 
Fjeldhammer Brug A/S -  Icopal AS, Romeriksposten nr 15 2015
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Gansbruket ligger fint til nede ved Gansvika i Øyeren, en mils vei sør for Fetsund. 
(Foto: Jan Thorud).

Harald Jørstad i sving med tigersvans for å sage 
over en smal bjørkestamme. Det var første stopp 
da AHA besøkte Gansbruket museum. (Foto: 
Halfdan Karlsen).
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Gansbruket – et levende 
arbeidermuseum

Hver torsdag møtes en gjeng på ti-tolv godt voksne menn på 
Gansbruket i Fet. De jobber dugnad for å reparere og vedlikeholde 

det gamle sagbruket som nå er blitt museum.

 ■ Halfdan Karlsen (tekst)

Det er kara i Gansbrukets Venner som er på ferde. Foreningen ble stiftet 
i 2011, men de første arbeidsøktene for Gansbruket museum ble lagt ned 
midt på 1990-tallet. I 1998 ble museet offisielt åpnet.

– Hensikten er å redde bygget, sier Aage Holt. Han er medlem 
av foreningen og omviser på museumsutstillingen som etter hvert er 
kommet på plass.

Vi var 18 fra Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus som besøkte 
stedet 22.oktober 2015, og det ble en meget positiv opplevelse med 
formidling av mye interessant lærdom og med kraftig lunsj på Gansvika 
restaurant etterpå med flesk og duppe, ekte sagbruksarbeiderkost.

Sagbruket kom i 1882
I korte trekk er historien slik: Det har vært sagbruksvirksomhet i 
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Gansdalen fra 1600-tallet. Før det nåværende sagbruket ble anlagt i 
1882, besto Gahn Bruk, som det het, av 12 oppgangssager som lå etter 
hverandre i Gansåa og Østanesåa. Samlet var Gansbruket det største 
sagbruket i Fet, med til sammen rundt 300 mann i sving på de ulike 
arbeidsstedene, i skogen, ved tømmerrenna eller ved sagbruket. 
Gansbruket var et sentrum for sagbruksindustrien rundt Øyeren.

Da det nye sagbruket ble bygget i 1882, ble det antakelig brukt tømmer 
fra Russland. I hvert fall har gamle folk fortalt at det ble snakket mye 
russisk i Gansdalen på den tida da driftsbygningen ble satt opp. 

Solid var det, med kraftige bærebjelker i 13-14 meter lange 
takstoler uten noen form for vertikale støttebjelker ned mot golvet. 
Konstruksjonen er slik at takstolene låser seg og blir sterkere jo mer 
tyngde av snø som kommer oppå taket. Bygningen står fremdeles og er 
42 meter lang.

Bruket fikk tømmer fra skogene rundt Gansdalen via tømmerrenner 

Klesvask i Østanesåa, Dalen i Fet 1915. (Foto utlånt av Akershus museum).
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fra Mjøsjøen og over Jorddammen og Kvennhusdammen ned til Bakåa 
like sør for Gansvika. To fløtningslag sørget for å få stokkene fram 
gjennom innsjøer, dammer og tømmerrenner. Det var folkeforlystelse i 
Gansdalen å være ved renna når tømmeret kom buldrende nedover så 
vannspruten sto.

Bedriften skar tømmeret til planker og bord med tre mekaniske 
rammesager fra 1882 som går opp og ned vertikalt, som en oppgangssag, 
med drivaksler og svære reimer som ble drevet av en Francis vannturbin 
på 100 hestekrefter. Sagene står fortsatt på bruket.

En kantsag var også på plass. Den besto av to mindre sirkelblad satt 
ved siden av hverandre. Det ene bladet kunne stilles i sideretningen, alt 
etter dimensjoner på planker og bord. Den gamle saga er borte, men en 
tilsvarende fra 1942 er kjøpt inn til museet ganske nylig. Museet har også 
fått skaffet en stor sirkelbladsag. Den er helt ny og har stått på stedet i 
bare noen år. Saga er laget «på gamlemåten» av Ansgar Bye som er aktiv i 
Gansbrukets Venner. 
Vannet gikk i rørgate langs Gansåa med 33 meter fall, så det ble skikkelig 
trøkk på turbinen. I dag er vannet koplet fra, og sagene på bruket blir nå 
drevet for museumsformål av en liten dieselmotor med aksel og enkel 
reimoverføring.

Den gamle turbinen ga også drakraft til kjerraten, som er navnet på 
den mekaniske innretningen som fikk trekt tømmeret opp fra Gansvika 
og inn på sagbruket.

Grove dimensjoner
På «vestgrinda» ble det skjært mye 3 “8” på 4-5 meters lengde, altså nokså 
grove dimensjoner slik de gjerne hadde før om åra, før «Norsk Standard» 
med 2“4” og 2“6” ble innført i trelastbransjen som de vanligste kurante 
dimensjoner. 

Bladene ble innstilt slik at en kanskje i tillegg til bakhunen fikk et 
bord på hver side. Bakhun er «restplank» med bark på ene sida, stort sett 
brukt til ved eller til skigarder. I tidligere tider ble det også mye brukt i 
trekullmiler som brensel. En del arbeidere gjorde seg en attåtnæring av 
dette. Var de heldige med brenningen, ble det noen kroner ut av det også. 

Tilbake til sagbruket. Der ble stokkene sendt videre fra «vestgrinda» over 
til «midtgrinda» hvor de to andre ukantede sidene gjennomgikk samme 
prosedyre. Ved «østgrinda» ble det skjært tømmer av mindre dimensjoner.
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De ferdige materialene ble lagt på skinnegående traller og skjøvet ut 
av bygningen gjennom en stor dør på kortveggen mot sør. Så ble det 
stablet opp mot sør ned mot vannet i Gansvika. På bruket var det ansatt 
to-tre plankebærere. De hadde bæreputer på den ene skulderen og utførte 
et meget tungt arbeid, med rå og tunge materialer som måtte bæres og 
stables opp for å tørke i høye plankestabler.

Det var ikke ufarlig å jobbe på Gansbruket. Noen fingre og 
tommeltotter gikk vel med, og i 1913 var det en dødsulykke i turbinhuset. 
Maskinist Rasmus Olai kom borti en av reimene og ble så alvorlig 
kvestet at han døde. Og på 1920-tallet var det en drukningsulykke da 
tømmerfløter Hans Enger fra Enebakkneset drev med sluttrensk ved 
Tangen rett utafor Gansvika.

Størsteparten av produksjonen ble omsatt for videre foredling av 
høvlerier i Lillestrøm. I eldre tid, før høvleriene kom, ble ferdig plank 
staket med prammer motstrøms i det grunne vannet opp til Lillestrøm og 

To av tre opprinnelige rammesager som nå er reparert av Gansbrukets Venner og 
satt i stand til å skjære materialer i forskjellige dimensjoner av tømmerstokker. 
(Foto: Jan Thorud).
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deretter fraktet inn til Kristiania med hest på den berømte Plankeveien 
som gikk over Strømmen og Lørenskog.

Det ble utrolig mye sagflis i kjelleren under sagene. Noe ble solgt til 
bøndene i Gansdalen som strø til dyra, og noe ble fraktet over Øyeren 
med D/S Gahn til teglverket på Nordby bruk som trengte sagflisen til 
teglovnen. Men mye ble rett og slett brent i en forbrenningsovn.

Skarpt klasseskille
Det var grosserer Westye Egeberg fra Kristiania som anla sagbruket i 
1882. Han kjøpte opp alle sagene i Gansdalen og brukte Gan gård som 
feriebolig. En saluttkanon plassert på dekket til M/B Gan ble brukt når 
det kom prominente gjester til gårds med båt fra Lillestrøm.

Westye Egeberg var etter det vi vet en populær person blant arbeiderne 
på Gansbruket som for en stor del var oppsittere på små plasser som 
tilhørte bruket. Det er ingenting i gamle protokoller som tyder på at det 

Fliskjelleren under saga ble hurtig fylt opp med sagflis som måtte fjernes for at driften 
ikke skulle stanse opp. (Foto: Halfdan Karlsen).
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har vært arbeidskonflikter, så her har det gått fredelig for seg. 
Brukspatronen sørget også for at arbeiderne kunne bli «myrmenn», 

slik at de fikk stemmerett. Dette var fra 1884 og utover. Før alminnelig 
stemmerett for menn ble innført i 1898, måtte folk på landsbygda eie 
matrikulert jord for å kunne stemme. Det holdt med et par mål «verdiløs» 
myrjord som arbeiderne fikk kjøpt billig og mottok skjøte på. Baktanken 
var at arbeidsfolkene skulle stemme Høyre. Westye Egeberg var nemlig 
livende redd for Venstre!

Han var kjent som den store velgjøreren i Gansdalen. Egeberg bygget 
den første bruksskolen i bygda for barna til arbeiderne og ga gratis tomt 
til Dalen kapell og forsamlingslokalet Dalheim. På Dalheim nedla han 
forbud mot politiske møter og all politisk virksomhet. Huset stod ferdig 
i 1913. 

Antakelig var Westye Egeberg et klassisk eksempel på en bedriftseier 
av den gamle gode paternalistiske typen som følte en viss omsorg og et 
«farsansvar» for sine ansatte. Men radikal politikk ville han ikke vite noe 

En kantsag fra 1942 som ble innkjøpt i 2013. Den er overhalt og satt i drift og har to 
sagblader ved siden av hverandre. (Foto: Jan Thorud).
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av. Klasseskillet var sterkt og tydelig mellom de få i overklassen som eide 
alt i Gansdalen og de mange som arbeidet i skogen og på saga, og som 
bodde på fattigslige småbruk på oppsitterkontrakter. Med hardt arbeid i 
skogen og på sagbruket, og dårlig betaling.

Oppsitterne fikk aldri lov til å hogge ved eller tømmer i sine «egne» 
havnehager, og det var også andre begrensninger. I arbeidsreglementet 
for Gansbruket fra 1895 opplyses det at «de fleste af Arbeiderne er faste 
Husmænd med kontrakter under vore Eiendomme Gahn og Østnæs». En 
betingelse for å være oppsitter i Gansdalen var å stille på bruket og 
arbeide, får vi tro. 

På Losby Gods i Lørenskog hadde oppsitterne helt fram til 1950-tallet 
kontrakter der det sto at de måtte møte på bruket «etter tilsigelse». Trolig 
var det tilsvarende forhold på Gansbruket. Vi kan trygt regne med et 
avhengighetsforhold, selv om Westye Egeberg var aldri så godt likt av 
sine ansatte. Et brukseier-klientforhold, slik det ofte var på slutten av 
1800-tallet.

Arbeiderbevegelsen kom etter hvert til denne bygda også. Dalens 
Arbeiderlag ble stiftet i 1912. I 1918 sto lagets forsamlingshus ferdig. 
Mange av medlemmene arbeidet på bruket, og her rådde de seg selv. 
Bygningen er for lengst revet, men Arbeiderpartiet står fortsatt sterkt i 
Gansdalen.  

Bakgutter på saga
Barnearbeid var utbredt, som overalt der det var sagbruksvirksomhet 
på 1800-tallet. Historikeren Edvard Bull har fortalt levende om dette 
i boka «Arbeidsfolk forteller», om sagbrukene i Østfold for det meste. 
Men forholdene var nok ikke så ulike de i Østfold på Gansbruket. Blant 
annet var det vanlig at gutter fra 10-12 årsalderen måtte jobbe på bruket. 
De jobbet som «bakgutter» på sagene, det vil si som hjelpegutter med lav 
betaling. De voksne arbeiderne hadde det heller ikke fett. 1,00 kroner 
dagen var vanlig lønn rundt år 1900.

Saga gikk fra tredje påskedag til isen kom seint på høsten. Vanlig 
arbeidstid på Gansbruket var 13 timer hver dag, med to timer matpauser, 
men 2 x 12 timer dersom det var vann nok og mye å gjøre. Da var det 
helkontinuerlig skiftarbeid fra klokka sju om morgenen til klokka sju 
om kvelden og deretter nattskift fra klokka sju om kvelden til klokka sju 
om morgenen. Dette gjaldt 10-12 åringene også. Edvard Bull forteller at 
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sagmestrene ofte var litt greie og lot hjelpeguttene sove noen timer på natta.
Sagbruksgutta gikk på skole annenhver dag – mandag-onsdag-fredag 

eller tirsdag-torsdag-lørdag. På den måten kunne de gå på skole når de 
ikke jobbet på bruket. Skolegangen var også annenhver dag. Så den ble 
også gjennomført på skift, som vi skjønner. Vi kan bare forestille oss hvor 
trøtte gutta var når de kom på skolen etter å ha vært på 12 timer nattskift.

Fet kommune overtar
Westye Egeberg gikk dundrende konkurs på 1920-tallet, og Fet 
kommune overtok bruket. Oppsitterne fikk kjøpt plassene sine, 
og dermed var de siste restene av husmannsvesenet avskaffet i 
Gansdalen. Men kommunen beholdt skogen. Det har Fet kommune 
hatt stor glede av siden, en skikkelig kommuneskog med friareal og 

Leder Per N. Johansen med et grafisk trykk, det synlige beviset for kulturprisen som 
Gansbrukets Venner fikk i 2014 fra Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus. 
(Foto: Halfdan Karlsen).
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rekreasjonsmuligheter for befolkningen.
Gansbruket ble solgt i 1931, og O. H. Braathen på Gan gård drev 

sagbruket fram til 1947. Da var det slutt. Etter dette forfalt bygningene, 
og mye ble ødelagt og gjenstander ble også stjålet. 

Bjarne Halvorsen tok over bruket fra 1963. Han gjorde en stor jobb 
for å bevare bruket. I tillegg til det som tilhørte bruket har han skaffet 
tilveie mange gamle gjenstander i sin samling, som nå er en del av 
museumssamlingen. 

Fet kommune kjøpte bruket i 1983 av Halvorsen. Det er i dag foruten 
sagbruksmuseum også spisested i andre ende av bygningen, drevet av Ole 
Gunnar Berntsen som også transporterer turister og sluttede selskaper 
med M/S Øyeren i sommersesongen – en fantastisk båttur fra Fetsund 
ned gjennom Glommadeltaet og Nordre Øyeren naturreservat ned til 
Gansvika. Med veteranbuss som retur.

Gansbrukets Venner
Det har vært lagt ned utrolig mange dugnadstimer på Gansbruket 
museum de siste tjue åra. Dugnadsgjengen i Gansbrukets Venner 
har blant annet reparert ende- og sidevegg mot sør og øst på 
sagbruksbygningen, ved inngangspartiet til museet. Der er det gravd vekk 
jord, støpt pillar, byttet ut dårlige sviller og lagt på ny panel med mer. En 
del av materialene er skjært på den gamle saga. 

På hjemmesida til Fet Historielag berettes det om ytterligere 
omfattende arbeider. Det er også en del fundament, pillarer og utvendig 
panel andre steder på huset som er reparert eller byttet ut. Gutta har også 
malt en del, både ny og gammel panel.

De har også laget rom i kjelleren til å mekke motorer og andre 
gjenstander. Det er støpt gulv, blokket lecavegger, tak, og laget 
arbeidsbord med mer. Det er også støpt gulv til å frakte tunge gjenstander 
inn i dette nye rommet ved hjelp av talje og vogn. Det er videre panelt og 
støpt gulv til lager av gjenstander.

Utvendig er det skiftet tak med tilbehør på utbygg. I ett av rommene 
under dette taket har venneforeningen pusset opp og fått pauserom, som 
nå har blitt tett. Nye vinduer må settes inn, og klokketårn må lages på 
nytt, samt bytte av panel over vinduene. 

Det er også en rekke andre ting som må gjøres etter hvert, samt 
vedlikehold og forbedringer av sager og utstyr med mer. Penger til 
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arbeidet skaffes fra forskjellig hold, blant annet har de fått 50.000 kroner 
fra Sparebankstiftelsen. 

Da museet i Gansvika ble åpnet i 1998, var dette etter et samarbeid 
mellom Fet kommune og Fetsund Lensemuseum. Dugnadsgjengen har 
i alle år forholdt seg til kulturkontoret i kommunen når det gjelder både 
det økonomiske og praktiske. 

– Vi har stort sett fått alt hva vi har bedt om og har ingen ting å 
beklage oss over, sier Vidar Amundsen som har vært aktivt med i 
venneforeningen fra starten.

– Vi har en samarbeidsavtale med kulturkontoret, forteller leder Per N. 
Johansen i foreningen.

– Nå i 2015 har vi så langt fått 10 000 kroner til løpende utgifter. 
Videre har vi avtale med restauranten i bygget når Ole Gunnar Berntsen 

Aktiv venneforening. Fra venstre:  Aage Holt, Sigmund Budal, Ansgar Bye, Gudmund 
Aas,  Ivar Skogby,  Erik Steensrud,  Per Johansen,  Arne Utsigt,  Per Chr. Utsigt,  Per 
Fjeldsrud og Jan Ove Olsen. Vidar Amundsen, som er aktiv i foreningen,  var ikke til 
stede da bildet ble tatt. (Foto:  Halfdan Karlsen).
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selger inn en pakke. Med konkurranser, guiding og skjæring får vi 2 000 
kroner pr. gang, og vi har en bidragskasse stående på saga der det kommer 
inn noen kroner fra besøkende. Alt går til løpende utgifter på museet. 
Utgifter til reparasjoner og vedlikehold på selve sagbruksbygningen 
dekkes av eiendomsetaten i Fet kommune, forteller han.

Levende museum
Gansbruket er et godt eksempel på et levende museum, et sted der en 
ikke bare tar vare på ting, men aktivt bruker maskiner og verktøy til å 
produsere trelast som faktisk kan brukes den dag i dag. Og til glede for 
publikum som kan se med egne øyne hvordan det hele foregikk i tidligere 
tider. De besøkende kan også delta på aktiviteter som kappsaging med 
tigersvans, hesteskokasting og andre fysiske utskeielser. 

Mye reparasjonsarbeid er blitt utført på det gamle sagbruket i de seinere åra.  
(Foto: Jan Thorud).
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Vi kan takke dugnadsgjengen i Gansbrukets Venner og innsatsen deres 
for at dette har blitt så vellykket. Det er et stort pluss for et hvilket som 
helst museum å ha frivillige som stiller opp på denne aktive måten, og 
Gansbruket museum fortjener å bli langt bedre kjent i distriktet, ja i hele 
Oslo og Akershus.

Det er faste omvisninger hver søndag i sommerhalvåret og etter avtale 
i høst- og vinterhalvåret. Kontaktinfo er lagt ut på hjemmesidene til Fet 
kommune og Fet Historielag. Og planene for neste år er klare: 

– Vi har en skikkelig gammel oppgangssag her i Gan som skal settes 
opp i 2016, forteller Aage Holt fra venneforeningen. 

– Den er akkurat makan til den som er satt opp nederst på Strømmen 
av Sagelvas Venner, sier han og håper at dette vil bli en fin attraksjon for 
sagbruksmuseet i Gansvika.

Aage Holt i Gansbrukets Venner i full sving med å guide besøkende i museet.  
(Foto: Halfdan Karlsen).
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Vidar Amundsen
Tidligere ordfører i Fet, Vidar Amundsen, var en av initiativtakerne til ideen om 
å ta vare på Gansbruket som museum. Han har foruten dette lagt ned mange 
timer for å samle inn arbeiderminner og bygge opp et lokalhistorisk arkiv i 
kommunen. Flere bøker har han skrevet også om lokalhistorie i Fet, med fokus 
på vanlige arbeidsfolk. Også en del fra okkupasjonstida i Fet.
Vidar er teknisk interessert og aktivt med på Fetsund Lenser der han entusi-
astisk betjener den dampdrevne lokomobilen. I 2014 fikk han frivilligprisen 
i Fet kommune, og han ble nominert som en av de tre beste til frivilligprisen 
Norge med intervju og fargerikt innslag på TV2 God morgen Norge i desember 
2014. Han har tidligere fått Fet kommunes kulturpris (2003) og i 2004 fikk han 
sammen med kona Kari Øyerenprisen, arbeiderbevegelsens kulturpris på Nedre 
Romerike.   
Øyerenprisen deles ut «for fremragende innsats til fremme for arbeiderkulturen 
som ledd i det generelle kulturtilbudet», står det i statuttene, og går til personer, 
organisasjoner eller institusjoner. 
En fortjent pristildeling, og Kari og Vidar driver fortsatt på med praktisk kul-
turarbeid, hun i Lenseteateret og i styret for den restaurerte husmannsplassen 
Skauen og han med Gansbrukets Venner og alt det andre han driver med.

Vidar Amundsen i aktivitet på mekanikerens verksted på Gansbruket. (Foto: Jan Thorud).   
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Kilder
Opplysninger fra omvisning på Gansbruket 22/10-15 ved Aage Holt fra 
venneforeningen.
Fet Historielags hjemmeside.
Intervju med Per Johansen og Vidar Amundsen.

Bøker:
Vidar Amundsen: «Det daglige brød i Gansdalen», eget forlag 2010.
Edvard Bull: «Arbeidsfolk forteller. Fra sagbruk og høvleri», Tiden 1955.

Gansbruket slik det så ut noen år etter nedleggelsen i 1947. (Foto etter Bjarne Halvorsen).
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Jan Thorud i venneforeningen ved den nye sirkelsaga som er satt inn på museet.
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Siste vals på Lillestrøm 
Folkets Hus 

 
Etter 100 år var det også slutt for Folkets Hus i Lillestrøm. Men 
det kommer et nytt hus. Om det blir folkets hus eller andres hus, 

gjenstår å se. 

 ■ JAN-ERIK ØSTLIE (TEKST)

 

De mest involverte har visst det en god stund. Det ærverdige og 
tradisjonsrike Lillestrøm Folkets Hus fra 1915 skulle rives. Akkurat som 
så mange andre av arbeiderbevegelsens hus var det gamle trebygget  
i Storgata 46 modent for nyere tider. Først og fremst av bygningsmessige 
årsaker. Men det er heller ikke til å stikke under stol at det som en gang 
var basert på en stor grad av dugnad og idealisme, også sliter med å tåle 
tidens tann. 1. juli i år ble huset jevnet med jorden. Nå er to kvartaler 
mellom Fagerborg Hotell og Lillestrøm Videregående skole bare en 
byggetomt. Fram mot 2017 reiser det seg nye bygg her, blant annet et 
nytt Folkets Hus. Et hus for nye tider og nye utfordringer. 

Kirsten giftekniv
Lillestrøm Folkets Hus feiret altså 100 år i 2015. Og allerede tidlig 
på året, i midten av januar, begynte lokalavisa Romerikes Blad (RB) å 
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interessere seg merkbart mer for dette huset enn tidligere. Vi kunne lese 
at helt siden 1966 har det vært julegammeldans her. Ja, her bød Kristian 
Gladheim opp sin svigermor til en siste vals, og fra juledansen har Turid 
Johansen mange gode minner. Hun kan fortelle at hun har deltatt på 48 
av de 49 julegammeldansene som har blitt arrangert på Folkets Hus. 

− Jeg husker det var kø her før vi åpnet dørene, og at vi måtte sende 
folk hjem. Det var ikke plass til alle, sier hun til RB. Det var faktisk også 
på Lillestrøm Folkets Hus Johansen fant sin ektemann Per. Og, til alt 
overmål traff også hennes datter sin ektemann på Folkets Hus i Storgata 
– det er nesten ikke til å tro!  

På 1990-tallet var det juletrefest for barna på dagen, og gammeldans 
for voksne på kvelden. Og her holdt også Leikarringen Peer Gynt til. 
Til RB sier Turid Johansen et halvt år før rivningen: 
− Nå når Folkets Hus skal rives, er det usikkert om det blir flere 
julegammeldanser. Men hvis noen tilbyr seg et lokale vi kan leie til en 
rimelig penge, så kan det jo hende.

Husets staselige frontparti. Foto: Sissel Rasmussen/LO Media. 

106  ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS



Danse, ikke gråte nå
I februar ble 100-årsjubileumsfesten feiret. Kveldens store overraskelse 
var Åse Kleveland som har bodd flere år i Lillestrøm og gått på byens 
videregående skole (som den gangen het Lillestrøm høgre allmennskole). 
En av visene hun sang var Lillebjørn Nilsens «Danse, ikke gråte nå». 
Kleveland var bare 14 år første gangen hun opptrådte på Lillestrøm 
Folkets Hus. Siden ble det flere opptredener. Hun forteller samtidig at 
hun ble veldig glad for å bli spurt om å opptre på jubileumsfesten.

− Folkets Hus har betydd så uendelig mye for så mange i denne byen, 
sier hun til RB.

Da Folkets Hus ble åpnet 30. april 1915 skal det ha vært 1400 
mennesker til stede, noe i nærheten av hele stedets befolkning. En rekke 
lokale partilag og fagforeninger har eid huset opp gjennom årene, og 
huset har vært brukt til streikemøter, fagforeningsmøter, kino, fester, 
bryllup, dåp, konfirmasjon og begravelser.
 

Gravemaskinene er i gang. Foto: Jon Øystein Ekerhovd. 
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Den siste appell
Og 1. mai 2015 gikk den tradisjonelle 1.mai-frokosten i Folkets Hus 
i Lillestrøm av stabelen for hundrede gang. Det var den siste. De 
frammøtte treffer Skedsmos arbeiderpartiordfører Ole Jacob Flæten 
og får med seg et håndtrykk i døra. Til stede er også Sverre Myrli, 
stortingsrepresentant fra Akershus for Arbeiderpartiet. Også AUF-
leder Mani Hussaini fra Jessheim er kommet. Han får æren av å holde 
festsalens aller siste politiske appell og oppfordrer alle til å bruke 
arbeidernes kampdag til å stake ut kursen for framtida, vise internasjonal 
solidaritet og takknemlighet til de som har gått foran.

Myrli blir intervjuet av RB og priser tradisjoner som loddsalg og 
allsang, men har også noen alvorsord å komme med:

− Det er jo litt trist at det skal rives etter 100 aktive år, men alt her er 
helt nedslitt, og folk stiller ikke på dugnad lenger. Og det vil jo fortsatt 
være et Folkets Hus på Lillestrøm, sier Myrli til RB. 

Jon Øystein Ekerhovd dagen før festen. Foto: Sissel Rasmussen/LO Media.
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Vemod og likegyldighet
Romerikes Blad var sjølsagt også til stede da Folkets Hus ble revet. Først 
forsvant vinduene, så kom en gravemaskin og krøllet sammen blekkplatene 
fra fasaden. Noen tilskuere var også kommet for å se på, men de aller fleste 
trafikantene i Storgata kjørte forbi som om ingenting skjedde. En vemodig 
dag for noen, helt likegyldig for svært mange andre. Alt har sin tid. 

Om et par år skal Folkets Hus gjenoppstå som en del av et nytt bolig- 
og næringskompleks. 172 leiligheter skal bygges. Alt eies og bygges av 
Olav Thon Gruppen og AF Gruppen. Pr 8. juli var det solgt 57 leiligheter 
av de 125 som var lagt ut for salg i trinn én og to.

Folkets Hus som kunstprosjekt
Merete Røstad er kunstner og stipendiat i kunst i offentlige rom ved 
Kunsthøgskolen i Oslo. Hun ble invitert av Rikke Kommissar ved 
Akershus Kunstsenter og startet «Kunstprosjektet

Klubblederen fra Fellesforbundet Bjørn Lien i AIM Norway på Kjeller maner sine 
medlemmer til kamp under et streikemøte på Folkets Hus i februar 2015. Foto: 
Håvard Sæbø/LO Media.
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Storgata i Lillestrøm sett fra kjøkkenet. Foto: Sissel Rasmussen/LO Media. 

Heller ikke pianoet var av nyeste dato. Foto: Sissel Rasmussen/LO Media.
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FRAMTIDSMONUMENT om Folkets Hus Lillestrøm». En uke 
i februar ble hver ettermiddag Folkets Hus lyssatt, og det ble arrangert 
et dagsseminar med blant annet historiker Morten Berntsen. Uka ble 
avsluttet med en rekonstruksjon av en jubileumsmiddag 13. februar hvor 
kunstneren inviterte 100 innbudte gjester som alle var bidragsytere i 
kunstprosjektet. Menyen var en rekonstruksjon fra jubileumsmiddagen på 
1960-tallet.

− Dette er en historie som er større enn bare Lillestrøm, sier Røstad til 
RB i februar. Ifølge lokalavisa har hun jaktet på husets sjel og blant annet 
vært i kjelleren der hun fant noen plakater av Rosa Luxemburg. 
Til årboka for Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus forteller 
Røstad at hun nå jobber med en publikasjon, utstilling og en serie nye 
verk knyttet opp mot «Kunstprosjektet FRAMTIDSMONUMENT om 
Folkets Hus Lillestrøm». 

− Hva mener du med at historien om Folkets Hus i Lillestrøm er større enn 
bare Lillestrøm?

− Kunstprosjektet FRAMTIDSMONUMENT tok for seg Folkets 
Hus på Lillestrøm som en speiling av begrepet «sosial skulptur», et 
utrykk som illustrerer ideen om kunstens mulighet til å forandre 
samfunnet. På 1960-tallet introduserte kunstneren Joseph Beuys 
begrepet «sosial skulptur» gjennom sine prosesser og verk. Den sentrale 
ideen bak FRAMTIDSMONUMENT er kunstnerens rolle som en 
som aktiverer og iscenesetter av strukturer i samfunnet ved hjelp av 
tanke, handling og objekt. Med grunnlag i en utvidet forståelse av 
begrepet «monument», ønsket jeg å legge til rette for nye tverrfaglige 
koblinger rundt det glemte Folkets hus på Lillestrøm. Gjennom en serie 
isenesatte handlinger, belysning, jubileumsmiddag og et seminar fungerte 
FRAMTIDSMONUMENT som en «sosial skulptur», der folk møttes 
på tvers av politisk og religiøs tilknytning, og hvor utveksling av minner 
og deling av en felles historie sto sentralt. Historiene og materialet samlet 
under prosjektet ved Folkets Hus på Lillestrøm er en sentral del av mitt 
stipendiatprosjekt hvor jeg argumenterer for nye kunstneriske prosesser 
ved minnebærende kunst i offentlig rom.

Med FRAMTIDSMONUMENT ønsker jeg å bidra til å endre 
det ensidige fokuset på monumenter og minnesmerker som har preget 
mediebildet de siste årene, og som synes å ha fokusert utelukkende på 
objektet. Jeg mener det handler om noe mer enn et objekt, og betrakter 
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minnesmerkediskusjonen som et symptom på menneskets manglende 
evne og vilje til å aktivt delta i bearbeidelse av tidsmessige minnebærende 
tradisjoner. Kunstprosjektet ønsker å utfordre mennesker fra ulike miljøer 
og profesjoner til å bygge helhetlige relasjoner i bevaringen av kollektive 
minner. 

− Hvorfor er historien om Folkets Hus i Lillestrøm så viktig?
− Folkets Hus er ikke bare et bygg, men et viktig monument som 

samlingspunkt for samfunnsidealer, verdier og engasjement som går 
en usikker framtid i møte. De politiske og økonomiske endringene i 
samfunnet gjør at Folkets Hus som møtested har mistet sin opprinnelige 
funksjon. Opp gjennom historien har huset vært sentrum for en rekke 
viktige hendelser i folks liv, der menneskelig aktivitet, dialog og samhold 
har formet et samfunn og en felles identitet. Og med utgangspunkt i 
dette kan man se for seg Folkets Hus som et kunstverk i seg selv og som 
kollektivt minne. 

− Du har dykket ned i historien om dette huset og funnet mye spennende – 
kan du nevne noe av det mest interessante?

− I mine undersøkelser har jeg gått fra en enkel perm ved 

Lillestrøm Folkets Hus, fotografert en gang mellom 1920-29. Foto: Akershusmuseet.
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Arbeiderbevegelsens arkiv til en stor samling av materiale som jeg 
har funnet og mottatt av deltagere i prosjektet. Dette er en meget 
fascinerende historie som på mange måter ikke er ulik den til andre 
Folkets Hus i Norges land. Men det gir en meget god innsikt i 
endringene både økonomisk og politisk og hvordan dette har påvirket 
husets livsløp og vår egen historie, sier Merete Røstad.
 
Nye tider
Jon Øystein Ekerhovd er styreleder i Folkets Hus Lillestrøm. Han er 
også styremedlem i LO Nedre Romerike, leder for Fellesforbundets 
klubb ved Bravida Lillestrøm og rørlegger av yrke. 
− Har ikke arbeiderbevegelsen på Lillestrøm og Nedre Romerike bruk for et 
Folkets Hus lenger? 
− Jo, det har vi. Men formålet var en gang å skape et hus der det var 
mulig å få leie billige lokaler til primært egne arrangementer. Sånn det var 

Styreleder Jon Øystein Ekerhovd beundrer sine forgjengere. Foto: Sissel Rasmussen/
LO Media.
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påtenkt har Folkets Hus utspilt sin rolle. Dugnadsånden er borte. Skal 
noe gjøres med huset i dag av vedlikehold eller andre ting, må tjenestene 
kjøpes inn. Da blir det en krysning mellom kommersiell drift og ideell 
virksomhet for å få dette til å gå rundt økonomisk, sier Ekerhovd. 
Han forteller at de økonomisk per dato er i null. Og at de har satt opp et 
budsjett. 

− Når vi får reist et nytt lokale om et par år, ønsker vi fortsatt å leie det 
ut til interesserte. Både alle dager og kvelder. Også i helgene. Erfaringene 
har vist oss at det er særlig på dagtid fra mandag til torsdag det er 
vanskeligst å få leietakere.

− Har tida løpt fra Folkets Hus?
− Det er vel ingen hemmelighet at samfunnet var annerledes for 100 

år siden. Da fantes verken mobiltelefoner eller fjernsyn. I dag er tida fylt 
opp for de fleste folk, og de har det meste de trenger hjemme. Vi kan 
mene at dette er synd, men samtidig er det fint at verden går framover. 
Rivningen av Lillestrøm Folkets Hus er imidlertid ikke noe symbol på 

Under riving. Foto: Jon Øystein Ekerhovd.
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at arbeiderbevegelsen er i forfall, om det var det du mente. Likevel må vi 
som er glade i Folkets Hus bli flinkere til å bruke andre virkemidler for å 
skape interesse for huset i den moderne tid. For eksempel sosiale medier. 
For Folkets Hus kan ikke nekte å endre seg.
 
Ingen sveitservilla
Ekerhovd sjøl nekter i hvert ikke å endre seg. I 2006 kastet han ut sin 
egen TV – han ville bruke fritida si til noe mer fornuftig enn å glane inn 
i en skjerm. 

− Vi må ikke la alt det vi har kjempet for og fram glippe ut av fingrene 
våre. Hvis ingen lenger bryr seg, engasjerer seg, blir alt sammen borte. 
Det er mange som vil ha, men ikke sjøl yte. Jeg vil ikke bli sånn og liker 
å kunne være med å påvirke. Jeg vil være med å skape et nytt hus, et 
fellesskapets hus.

− Har Lillestrøm Folkets Hus historisk sett vært et sted for fellesskapet?
− Ja, alle som har ønsket å leie lokaler i huset har fått muligheten til 

det for en svært billig penge. Og det har ikke vært noen differensiering 
eller forskjellsbehandling av noen. Når huset begynte å bli slitent, ble 
leieprisen nedjustert. Vil partiet Høyre leie Folkets Hus, så er de hjertelig 
velkomne.

− Du var også til stede under rivningen – var det vemodig? 
− Det gikk flere uker før det var helt jevnet med jorden. Alt som var 
der, var totalt utslitt. Så folk må ha hygget seg! Nei, jeg syns det var en 
fin avslutning og hadde ingen tårer i øyekroken. Jeg tror også at folk 
flest forstår at bygget måtte rives og bygges opp på nytt. Noen har kalt 
Lillestrøm Folkets Hus for en staselig sveitservilla, men det er et stykke 
fra sannheten. Dette var ikke noe arkitekttegnet bolig, det var satt opp på 
dugnad. Det samme var vedlikeholdet. Hele huset par preg av dette. Det 
nye huset får derimot arkitekttegnet sal, og et ordentlig gjennomtenkt 
lokale som skal bygges av fagarbeidere med tarifflønn. 

Gubbehus
Ekerhovd forteller at de har en mer eller mindre komplett 
dokumentasjon av Lillestrøms Folkets Hus fra 1912 – da huset ble 
påtenkt. Alt sammen godt bevart hos Arbeiderbevegelsens arkiv og 
bibliotek på Youngstorget i Oslo. Det er snakk om halvannen hyllemeter 
med arkivbokser. Ekerhovd inviterer også mer enn gjerne folk til å 
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komme med konstruktive forslag til hvordan det nye Folkets Hus skal bli. 
− Bare kom med det. Mye er allerede ferdigtenkt, kanskje om lag 80 

prosent. Men det står ting igjen.
− Hvor flinke har lokalbefolkningen vært til å bruke Folkets Hus i 

Lillestrøm?
− Strømlingene har holdt seg hjemme, de har jo sitt eget hus. Men 

folk fra Nittedal, Jessheim og Oslo har brukt huset mye. Særlig folk 
fra fagbevegelsen. I det nye huset vil jeg gjerne at den unge garde også 
dukker opp. Vi har nok de siste årene vært et gubbehus, et hus for 
godt voksne mennesker. Vi bør bli flinkere til å samarbeide med andre 
aktuelle institusjoner som for eksempel Folkets Hus på Strømmen, 
Fylkeskommunen og Voksenopplæringen.
 
Fremad, men aldri glemme
Det nye Folkets Hus i Lillestrøm skal altså etter planene stå ferdig i 2017. 
Når på året det blir, er ifølge Ekerhovd altfor tidlig å si. Storsalen skal ha 
700 plasser, og de gamle fanene skal inn igjen.

− Vi skal vise hva det gamle huset var og hva det var tuftet på. En 
bildetapet er et spennende forslag vi har fått. Alt dette må vi se nærmere på.

− Hva er det mest spennende som har skjedd i husets 100 år gamle historie?
− Det er vanskelig å svare på uten å fornærme mange. Men Trygve Lie har 

talt her og startet sin karriere i Lillestrøm Folkets Hus. Arbeiderbevegelsen 
har hatt Lillestrøm Folkets Hus som et viktig og kraftfullt samlingspunkt. 
Det er det ingen tvil om, sier Jon Øystein Ekerhovd. 

(Denne saken er basert på diverse artikler i Romerikes Blad + to egne 
intervjuer)
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Motstandsarbeid i 
Gansdalen

 
Lærer Knut Lunde fra Gansdalen ble arrestert under krigen, men 

gjorde en utrettelig innsats for landet.

 ■ Vidar Amundsen (tekst)

Striden mellom lærerne og det nazistiske Norges Lærersamband var nok 
mer komplisert enn som så, men kort oppsummert dreide det seg om 
følgende:

For tyskerne og Nasjonal Samling var det viktig å få kontroll over norsk 
skole. Lærerne var kulturformidlere til barn og unge, og skulle en greie å 
få inn den nye ideologien i skolen, var mye vunnet.
 
Norges Lærersamband
Allerede høsten 1940 sendte Kirkedepartementet ut rundskriv til alle 
landets skoler. Der ble det krevd at lærerne underskrev en erklæring der 
de forpliktet seg til et positivt og aktivt arbeid blant de unge for å skape 
forståelse for den nye tid.

Den norske motstandsbevegelsen fikk kjennskap til rundskrivet før det 
ble sendt ut og fikk dermed tid til å sette i gang en motaksjon. Lærerne 
ble oppfordret til å undertegne følgende erklæring:
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”I anledning av den mottatte henvendelsen erklærer jeg herved at jeg vil være 
tro mot min samvittighet, og at jeg på grunnlag herav, heretter som hittil, 
følger de bestemmelser for mitt arbeide i stillingen som rettmessig blir gitt meg 
av mine overordnede”. 

                                 
To år senere, 5. februar 1942, holdt Quislingregjeringen sitt første 
statsråd og markerte maktskiftet ved å vedta flere nye lover, blant annet 
om Nasjonal Ungdomstjeneste og pliktig medlemskap i det nazistiske 
Norges Lærersamband. Begge disse lovene satte fart i motstandsarbeidet.

Den illegale lærerledelsen utarbeidet en parole som åpnet for individuell 
protest både mot ungdomstjenesten og medlemskapet i Lærersambandet. Av 
Norges 14000 lærere tok 12000 av dem risikoen ved å protestere:

Ekteparet Astrid Marie og Knut Lunde.
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”Jeg finner ikke å kunne medvirke til en oppdragelse av Norges ungdom etter 
de retningslinjer som er satt opp av Nasjonal Samlings Ungdomsforbund, da 
dette strider mot min samvittighet. Da et medlemskap i Norges Lærersamband 
etter landslederens uttalelse blant annet pålegger meg forpliktelser til en 
slik oppdragelse, og det dessuten stilles andre krav som strider mot mine 
ansettelsesvilkår, finner jeg å burde meddele at jeg ikke kan betrakte meg som 
medlem av Lærersambandet”. 

De norske lærerne nektet altså å oppdra skoleungdommen til å bli 
nazister. I april 1942 begynte arrestasjonene av 1100 mannlige lærere.

Arrestert 1. april 1942 - Grinifange nr. 2383
Knut Lunde var født 14. januar 1904. I 1939 giftet han seg med Astrid 
Marie, født Østgaard. Da han ble arrestert 1. april 1942, var han lærer 
på Øvredalen skole i Gansdalen. Sammen med kona og sønnen Steinar 
bodde han i den gamle Nygård skole, som da var blitt lærerbolig. 

Mens det i noen andre bygder var slik at øvrigheten nektet å arrestere 
lærerne, var dette ikke noe problem i Fet. Der var det lensmannen sjøl 
som troppet opp. Ikke så merkelig at forholdet mellom de to ble noe 
anstrengt etter krigen, for å uttrykke det diplomatisk. Lunde reagerte 
voldsomt på arrestasjonen og uttalte blant annet:  
− Du er ikke mann for å få meg ut herfra dersom jeg selv ikke vil. Han 
forlangte også å få ta ordentlig farvel med familien før han måtte reise.

Dagen etter, 2.4.1942, ble Lunde overført til Grini. Der fikk han 
fangenummer 2383. Den 28.4.1942 kl. 1200 (klokkeslettet ifølge 
dagbokopptegnelse) ble han løslatt derfra sammen med 499 andre lærere 
fra Østlandet og Sør-Norge og deretter sendt til Kirkenes. Her satt han i 
fangenskap fram til 24.11.1942.

Til Kirkenes
Turen fra Grini og nordover begynte med busstransport til Lysaker 
stasjon hvor de ble presset inn i kuvogner. Togreisen tok slutt på 
Fåberg stasjon. Herfra fortsatte fangene til fots de tre kilometerne til 
Jørstadmoen militærleir. For mange eldre, og de som var i dårlig form, 
ble dette en meget anstrengende tur. På Jørstadmoen ble de stuet inn i 
overfylte og kummerlige brakker. Brøl, «idiotarbeide», straffegymnastikk 
og fornedrelser hørte til dagens orden. Det var tydelig at nå skulle lærerne 
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knekkes. Nazistene gikk inn for å gjøre oppholdet så ubehagelig som det 
bare lot seg gjøre.

En aprilnatt begynte marsjen tilbake til Fåberg stasjon og de iskalde 
kuvognene. Dampskipet «Skjerstad» tok dem videre fra Trondheim og 
nordover mot Kirkenes. Her havnet de i to leire, Falstad og Sydspissen. 
Dette var reiseruten kort fortalt. Båten var sertifisert for 150 passasjerer, 
men her ble det nå stuet inn 500 fanger og 50 vakter. Engstelsen var 
stor for at de skulle bli minesprengt og senket, og mange ble syke under 
overfarten.

For om mulig å få løst opp i en vanskelig og betent situasjon framsatte 
fylkesmannen i Finnmark dette tilbudet til lærerne på slutten av året 
1942:

«Medlemskap i Norges Lærerforbund uten politiske forpliktelser».

Lærerne godtok denne «traktaten», og alle skrev under på den. De så for 
seg at en vinter i nord kunne få katastrofale følger for mange av dem. 
Samtidig følte de at aksjonen hadde vært vellykket. Lærerfronten stod 
fortsatt samlet. Ikke lenge etter ble fangene løslatt puljevis.

Litt om forholdene i Gansdalen
Svend Erik Sollien gikk i 5. klasse og hadde Lunde som lærer. Da læreren 
plutselig ble borte, forsvant også det fullverdige skoletilbudet i Øvredalen. 
I stedet fikk elevene noen timer i uka med frøken Lykken som vanligvis 
underviste i småskolen.

Året etter kom de russiske krigsfangene til Øvredalen skole, og 
undervisningen ble flyttet til Blåkorshøgda ved Haug. Her sørget 
den lokale Røde Kors-foreningen for at elevene fikk en porsjon 
«svenskesuppe» hver dag. Den som stod for organisering og utdeling 
av maten var Magda Tveter fra Gansdalen. Kokker var Ester Jensen og 
Anne Stensrud. Begge bodde like i nærheten. Elevene gikk på skolen 
annen hver dag, men også de som hadde fri kunne ta med seg bollen og 
møte opp for å få servering av enten betasuppe eller en slags grynvelling.

Svend Erik husker også at Lunde ikke møtte opp på skolen 9. mai 
1945. Grunnen til dette var at han var med i Milorg i Fet ble det fortalt. 
Sønnen Steinar opplyser at han ikke har kjennskap til dette, men erindrer 
at faren fikk en medalje i bronse en stund etter krigen. Det kom noen 
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Knut Lunde tegnet av en medfange.
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hjem til ham med den. Faren hadde også referert tekstene i særmeldinger 
fra London som Milorg i Fet satt og ventet på. Under skriving av denne 
artikkelen ble Deltakermedaljen som Lunde hadde fått funnet. Diplomet 
er derimot borte, men det letes fortsatt.

Førte dagbok under fangenskapet
Under deler av fangeoppholdet førte Lunde dagbok. Den har 
familien tatt vare på og kopiert. Et eksemplar befinner seg i dag i Fet 
Lokalhistoriske Arkiv i Fet rådhus. Dagboken omhandler ikke selve 
arrestasjonen eller oppholdet på Grini. Den er påbegynt 29. april 1942 og 
omhandler i stikkordsform tiden fram til 12. mai. En mer utførlig dagbok 
er påbegynt 1. september og avsluttet 19. november 1942. Her forteller 
han om elendige boforhold, godt kameratskap blant fangene, hardt og 
uvant arbeid, arbeidsplasser og utekommandoer han var innom, dårlig og 
lite mat − men også om god og nok mat − alle slags rykter som gikk blant 
fangene, foredrag han hadde hørt i leiren, vaktmannskapet, bombingen 
av flyplassen i nærheten, andre flyangrep i nærområdet, skyting, russerne 
som snart kom for å befri dem, Stalingrad som skulle være oppgitt, 
tyskerne drevet ut av Stalingrad?, telegrammer og brev han sendte til 
kona Astrid, Røde Kors og forpleiningen derfra, pakker og brev han 
mottok hjemmefra, kjedsomhet, pass og rasjoneringskort som han fikk 
tilbake og sabotasjeaksjoner utført av de allierte. 

Hjemturen er meget godt beskrevet med angivelse av stedene fangene 
var innom, transportmidler, hvor mange de var og hva for slags folk 
Lunde kom i forbindelse med, også utenom lærerne.

Dagboknotat av onsdag 2. september 1942. Det ser ut som om fange 
nr. 154 Knut Lunde da var på Evenes og lå i teltleir der (han skriver 
pappteltleir):

«Pent …. vær. Det er blitt trangt i teltet nå etter at vi er blitt 23 stk. Det er 
trangt å ligge, men det er adskillig varmere. Vært med i vanngjengen og ellers 
hentet og delt ut mat. Nytt leirrykte: Vi skal alle være reist herfra senest 24de 
september.»

Lørdag 12. august: 
«Regnbyger, ellers pent vær, litt kjørlig. Har fridag. Oppe som vanlig og spiste 
godt for jeg har enda igjen en del av maten Astrid sendte meg. Så røkte jeg 
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Brev.
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Knut Lunde førte dagbok under fangenskapet.
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godt, for det er blitt godt med tobakk og dertil har vi som er igjen av det gamle 
belegget delt tobakken i Brakstads pakke. Etter oppstillingen reparerte jeg taket 
over Gjørvads og mitt telt. Stoppet så overallen og vindjakken og så skal jeg til 
å koke avskjedskaffe. Det er i dag kommet inn rykte om at 105 skal reise hjem. 
Krigsrykte: 23 fly kastet i går bombene sine på fjella ved Jakobselv, da de ble 
møtt av en flokk R(russiske) jagere. T(tyskerne) drevet tilbake fra Stalingrad? 
Kl. 650 ble alle 105 ropt opp og gikk til Hauptmann for å kvittere for seg. 
Altså var det ryktet sant. Kl.10 holdt vi avskjedskaffe for de som skulle reise 
hjem fra vårt telt. Jeg kokte kaffen».

Dagboken avsluttes torsdag 19. november 1942. Lunde befant seg da om 
bord i en båt som hadde gått ut fra Rørvik dagen i forveien:

 
«Vi tenkte å få sendt telegram hjem til våre kjære, men kpt. nektet oss 
forbindelse med land. Skulde også ha sendt telegram til fars 85-års dag, men 
får heller ikke gjort det. En slags suppe av poteter og surkål … til frokost. 
Meget lite god. Ut på dagen fikk vi beskjed om at Røde Kors skulde overta 
forp. av oss − til stor glede for oss − og at resultatet av sykdomsprøven skulle 
foreligge fredag ettermiddag. Er sykdommen ufarlig skal vi bli sendt hjem 
straks. RK har fått ordnet det så toget alt er satt opp. I heldigste tilfelle kan 
vi komme av sted engang i løpet av lørdag. Kl. 3 får vi beskjed om at vi skal 
få mat om bord. Melk og smør, brød først, og suppe til kvelds og straks etter 
kommer en bil med melkeflasker ½ l til hver og pakker med 6 smørbrød i. Et 
herlig måltid. God stemning tross alt».

Lunde har også nedtegnet navnene på de han var sammen med, hva de 
var beskjeftiget med, titler og når de ble løslatt. Han har også sikret seg 
navntrekkene til mange av fangekameratene sammen med deres stilling, 
fødselsdato og bopel. Flere sanger (kampsanger) som trolig ble skrevet 
under fangeoppholdet, har han nedtegnet. Brevet «Til våre skolefolk», 
datert 26.10.1940 fra NS fylkesfører Eirik Tokle, og et svarbrev fra 
Norges Røde Kors til kona Astrid, datert 17.4.1942, er også tatt vare på.

Knut Lunde døde 3. april 1975. Han hadde da vært enkemann i mange 
år og etterlot seg barna Steinar, Marion og Kari.
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Milorgmann fra Fetsund
Knut Lunde var ikke den eneste motstandsmannen i Fet. Også 

Sigmund Skjønhaug var aktiv. 

 ■ Vidar Amundsen (tekst) 

Sigmund Skjønhaug ble født 20. april 1923 på Hellerud, Holtbakken i 
Fet. Som 4-åring flyttet han sammen med familien til småbruket Bakkeli, 
et liten plass ved Kringen. Foreldre var Gunda og Vilhelm Skjønhaug. 
Sigmund hadde tre søsken, tvillingene Leif og Randi og søstera Greta. I 
1952 giftet han seg med Laila, født Haugerud, fra Fet. Ekteparet fikk to 
barn, Gro (død 14 år gammel) og Terje som i dag er bosatt i Lillestrøm.

Sigmund bygde hus i Faldalsveien i 1954. Her bor han fremdeles 
(2004). Etter at kona døde lever han nå i samboerskap. 
Etter folkeskolen på Jaren begynte Sigmund i snekkerlære hos Hans 
Falla Skau samtidig som han skrev seg inn for presten. Han var da 14 år 
gammel. Verkstedet holdt til i en mindre bygning på eiendommen Skau 
beliggende ved Klokkerud. Huset eksisterer fremdeles. Sigmund arbeidet 
alene sammen med eieren til å begynne med, men etter en tid ble det 
også tatt inn en læregutt slik at de ble tre.

Organiserte seg − fikk sparken på dagen
Etter to og et halvt år på verkstedet fagorganiserte Sigmund seg sammen 
med flere andre snekkere i Fet. Dette medførte at han fikk sparken på 
dagen.
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Ikke lenge etter fikk han arbeid på Sørumsand Trevare. Her ble han 
værende til 1941. Som en av de yngste ved bedriften ble Sigmund satt til 
å spikre lemmer for tyskerne. Slikt arbeid ville han ikke være med på og 
sluttet. Dette skjedde om våren, og Sigmund hadde nå ment å gå hjemme 
en tid. Blant annet skulle han hjelpe til med våronna på småbruket, som 
var på 15 dekar innmark, men uten skog. Etter kort tid fikk imidlertid 
Sigmund beskjed om å møte opp på Arbeidsformidlingen snarest mulig. 
Her ble han stilt i utsikt å bli sendt til Nord-Norge. Sigmund syntes dette 
hørtes langt unna og ba derfor om å få «et litt nærmere sted». Etter åtte 
dager møtte han derfor på Son Slipp- og Båtbyggeri sammen med tre 
andre unggutter fra Fet. Disse var Leif Solvang og to Tingsrud-karer. 
Fornavnene har han nå glemt. 

Ville ikke arbeide for tyskerne
Det viste seg snart at verkstedeieren var nazist, og at bedriften blant 
annet hadde påtatt seg å lage store lektere av tre for tyskerne. Betalingen 
var dårlig, og da guttene i tillegg ikke kunne skaffes annet husrom enn 
hotell, ble det ikke mye igjen i lønningsposen. Etter 14 dager sluttet 
Sigmund og de tre arbeidskameratene og reiste hjem til Fet. Nå viste det 
seg at verkstedeieren ikke ville gi slipp på guttene. Da de hadde pakket 
og var i ferd med å forlate stedet, ble de oppsøkt av en lensmannsbetjent, 
arrestert og tatt med til lensmannskontoret. I mellomtiden hadde også 
verkstedeieren møtt opp der. Nazisten satt og snakket med stedets 
lensmann da guttene ble ført inn.

Lensmannen spurte hva guttene hadde arbeidet med og hva de hadde 
tjent. Sigmund oppga lønna han hadde hatt på Sørumsand Trevare. 
Nazisten mente at en guttunge (det var uttrykket han brukte) som 
Sigmund umulig hadde fått så godt betalt. Sigmund ba da lensmannen 
ringe til regnskapsfører Flatla på Sørumsand. Det gjorde han da også og 
fikk snart bekreftet at Sigmund snakket sant. Lensmannen tilkjennega 
etter dette at han ikke kunne holde på guttene mot deres vilje, og at de 
bare fikk reise og finne seg et nytt arbeid så snart som mulig.

Snekker hos Halvor Falla i Fetsund
I 1941 arbeidet Sigmund i snekkerverkstedet til Halvor Falla, 
Faldalsveien i Fetsund. Her laget de høvelbenker og likkister. 
Høvelbenkene ble solgt direkte til større forretninger i Oslo. Sigmund 
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ble værende hos Falla til i 1967. Etter storflommen dette året var 
verkstedet og maskinene så ødelagt at det ble umulig å holde på lenger. 
Sigmund fikk kort tid etter arbeid i Fet kommune hvor han begynte 
som vaktmester på Gardarheim sykehjem. Her ble han værende til han 
pensjonerte seg i 1988.

Har ikke utført militærtjeneste
Sigmund ble aldri innkalt til sesjon. Etter krigen ble han innrullert i 
Heimevernet og tjenestegjorde der i noen år. I den anledning var han 
blant annet på Kongsvinger festning på øvelser og kurs flere ganger.

Sigmund hadde i mange år vært kamerat med Øivind Landfald 
fra Søndre Bjanes i Fet. Garden tilhørte Øyvinds eldre bror, Torleif. 
Sigmund hadde alltid vært opptatt av hester, og på Søndre Bjanes hadde 
også interessen for dette vært stor i alle år. 

Det var Øyvind og Torleif som fikk Sigmund med i Milorg. Prosessen 
tok nok sin tid, men etter hvert «gled han liksom inn i det». Særlig av 
Torleif Landfald fikk Sigmund streng beskjed om ikke å fortelle til et 
eneste menneske hva han holdt på med.

Etter krigen fikk Sigmund Deltakermedaljen og diplom for sin innsats 
under krigen. Diplomet er underskrevet av daværende kronprins Olav i 
egenskap av forsvarssjef, og det er anført at Sigmund ble med i Milorg fra 
høsten 1943.

1944 – ting begynner å skje
Sigmund mener at det først var året etter, i 1944, at ting begynte å 
skje. Han møtte da på Søndre Bjanes sammen med fra 4 til opptil 6 
andre unggutter fra bygda og fikk sin første våpenopplæring. Instruktør 
var Thorleif Landfald. Våpnene hadde han liggende gjemt på gården. 
Guttene fikk lære å ta geværene fra hverandre og sette dem sammen 
igjen, likeledes virkemåte, pussing og vedlikehold.

Senere samlet guttene seg på husmannsplassen Berg under Gran gård 
i Fet. Eier var Magnus Woxen. Her stod husene tomme under krigen. 
Antallet som møtte opp hver gang var stort sett det samme som på 
Søndre Bjanes. Thorleif Landfald og Alf Laget var våpeninstruktører. Alf 
Laget var også lagfører for Sigmund. Øvelsene foregikk etter mørkets 
frambrudd og etter at de som møtte opp var ferdige med arbeidet 
for dagen. I den lyse årstiden var det så å si umulig å holde på slik. 
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Muligheten for å bli oppdaget var for stor. Det var kun våpenbruk det ble 
undervist i, ikke eksersis eller nærkamp. Ikke et eneste skudd ble avfyrt. 
Sigmund husker ikke nå hvor ofte han møtte opp på Berg, men så mange 
ganger var det nok ikke. For å komme dit gikk guttene til fots eller 
brukte sykkel. Instruktørene var sikkert på hytta mye oftere, siden det 
kun var små grupper som ble undervist hver gang. Men, det hadde jo ikke 
Sigmund kjennskap til da. Gruppene visste jo ikke om hverandre. Det var 
jo en fordel å vite minst mulig dersom noe skulle gå galt.
 
Hentet våpenlast i Nes
Radio hadde de på Søndre Bjanes under hele krigen. Sigmund var der 
flere ganger og hørte på sendingene fra London. Særmeldingene derfra 
måtte det følges nøye med på. Meldingen som skulle få Milorg i Fet til å 
aksjonere kom imidlertid aldri så vidt Sigmund vet.

Men våren 1945 kom det beskjed om våpenslipp fra fly i Nes kommune. 
Sigmund var en av flere som fikk ordre om å bli med og hente dette 
utstyret. Sammen med sin fetter Arne Skjønhaug, syklet han fra Fet 
og fram til møteplassen som var Auli skole. Sigmund var spent under 
hele turen, men roet seg noe ned etter hvert som mørket ség på. Da de 
endelig kom fram, var det helt mørkt. Milorgfolkene hadde fått beskjed 
om å sykle to og to i følge, og med en slik avstand at det ikke vekket 
oppsikt. De hadde med seg mat og kaffe. Arne foreslo at de skulle legge 
snekkerverktøy i ryggsekkene, slik at de kunne innbille tyskerne eller 
politiet at de skulle på jobb, dersom de kom i kontroll.

Ved Auli skole ble Sigmund og Arne møtt av en Milorg-mann fra 
Nes. Han førte dem inn i skogen ikke langt unna. Her så de folk som 
kom bærende med våpen og utstyr, hentet oppe på selve slipp-plassen. 
Sigmund kom derfor aldri fram til stedet der containerne hadde landet.

Alf Stubberud og Birger Olsen («Eisen-Olsen»)
Mye av utstyret ble også kjørt fram med hest. Alt ble lesset på lastebilen 
til Alf Stubberud fra Fet. Bilen var kjørt inn i skogen. Alt ble skjult på 
lasteplanet ved at det ble lagt kostved rundt på alle kanter. Da Stubberud 
startet opp, var det et helt vanlig vedlass han forlot i skogen. Bilen var 
forsynt med generator, men sjåføren fortalte at han også hadde bensin på 
tanken. Trolig kjørte han tilbake til Fet på dette drivstoffet. 

Ved anledningen hadde det møtt opp 15-20 mann fra Fet i skogen 
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den natta. Alle kom syklende til Nes. De syklet også tilbake og hadde så 
pass tid på seg at de kunne møte på sine ordinære arbeidsplasser klokka 
07.00 neste morgen. Kun to mann fra Fet var bevæpnet. Den ene bar 
revolver. Sigmund husker ikke lenger hvem de var. Birger Olsen var 
alene om å ha stengun. Så vidt Sigmund husker skulle også han sitte ved 
siden av Alf Stubberud i bilen under kjøreturen tilbake til Fet. Det ble 
diskutert forskjellige kjøreruter og omlastningssteder for å unngå den 
tyske kontrollposten på østsiden av Fetsundbrua, men etter hvert ble 
karene enige om at nå fikk det briste eller bære. Lastebilen kom da også 
velberget fram. Den ble kjørt direkte til Foss Slipeskivefabrikk på Råmyra 
og satt inn i garasjen der med hele våpenlasta.

Løkenhytta
Dette var den første våpentransporten som Sigmund var med på under 
krigen.

Dagen etter fikk de samme folkene ordre om å møte opp på 
slipeskivefabrikken etter mørkets frambrudd. Våpen og utstyr ble fordelt 
mellom flere Milorg-grupper i Fet. Det som skulle til Jaren og Roven ble 
båret gjennom skogen og opp til Løkenhytta i Løkenåsen. Det var våpen 
og ammunisjon. Mellom hytta og Knappentjernet var det en hule hvor alt 
utstyret ble lagt og deretter skjult med granbar. Sigmund kan ikke huske 
at det ble «merket» med beskjed om at alt sammen tilhørte Milorg, og at 
folk bare skulle ligge unna.

I dagene som nå fulgte gikk Milorg-folkene flere ganger oppom 
Løkenhytta. Det første som måtte gjøres var å pusse våpnene og få gjort 
dem klare til bruk. De var innsatt med store mengder fett. Karene fikk 
ytterligere undervisning i våpenbruk, denne gang av en norsk instruktør 
som var kommet tilbake fra England. Sigmund husker ikke hva 
vedkommende het.

Ut over våren dukket det stadig opp nye ansikter på Løkenhytta. 
Nå var det ingen hemmelighet lenger om hvem som var med i 
motstandsbevegelsen. Sigmund kjente jo bare til 4-6 personer fra 
tidligere, og han ble overrasket over hvor mange som i virkeligheten stilte 
opp. Ikke bare antallet, men også enkelte personer overrasket ham. 

Ikke et eneste skudd ble løsnet på Løkenhytta, men Sigmund ser ikke 
bort fra at det ble foretatt prøveskyting på Løkenmosen. Selv var han aldri 
med på dette.
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6. mai 1945
Den 6. mai 1945 fikk Sigmund telefonoppringning på snekkerverkstedet 
med beskjed om å møte på Løkenhytta samme kveld etter mørkets 
frambrudd. Han skulle også ha med seg mat og drikke for to eller tre 
dager. Den samme meldingen skulle han gi til Sigurd Knatribakk. Sigurd 
var ikke hjemme, men kona lovet å varsle så snart han kom tilbake. 
Sigmund benyttet samtidig anledningen til å fortelle henne hva mannen 
hadde holdt på med under krigen. Dette hadde hun vært helt uvitende 
om og begynte å gråte.

Oppe på Løkenhytta fikk Sigmund utdelt våpen og ammunisjon og tok 
deretter oppstilling i en tropp under ledelse av Alf Laget. Sigmund fikk 
inntrykk av at ingen visste hva de skulle gjøre, eller hva som nå kom til å 
skje videre. Stemningen var spent. Troppssjef Thorleif Landfald holdt en 
meget gripende og alvorlig tale for Milorg-folkene. 

Om natten den 7. mai 1940 gikk folkene samlet fra Løkenhytta og 
fram til stedet der skogen sluttet. Her delte mannskapet seg i mindre 
grupper. Sammen med 10-12 andre tok Sigmund inn hos Alf Laget som 
bodde i Bakken på Roven. Her lå Milorg-folkene i to netter.

Overtok vaktholdet på Fetsundbrua
Om morgenen den 8. mai fikk den troppen Sigmund tilhørte ordre om å 
overta vaktholdet på Fetsundbrua. Sigmund og Harald Laget ble beordret 
til broenden på østsiden. Ved framkomsten begynte de å gå utover brua. 
Begge var bevæpnet med stengun og bar våpenet i ferdigstilling. Sigmund 
hadde for sin del kun løsnet noen få skudd under øvelse. Mot dem kom 
to tyskere med rifler over skuldrene. Pulsen ble etter hvert forferdelig 
høy. Hvordan ville fienden reagere? Nordmennene hadde fått med seg en 
lapp fra ledelsen som skulle overleveres tyskerne. Verken Sigmund eller 
Harald visste hva som stod på den. Tyskerne tok imot og leste. Deretter 
begynte de å smile, snudde om og gikk tilbake mot vestsiden av brua. 
De to andre gikk tilbake mot kontrollposten på østsiden og fortsatte 
vaktholdet der. Det varte for Sigmunds del i noen dager. Han hadde 
to timers tjeneste og to timer fri. Frivakta tilbrakte han på Meierisalen 
i Fetsund sentrum. Her hadde Milorg ordnet seg med både med mat, 
drikke og overnattingsmuligheter.
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− Når kommer dere og henter han som går hime da?
Under vaktholdet på brua kom det aldri til episoder av noe slag. Ved en 
anledning ble imidlertid Sigmund anropt av en kamerat fra Fetsund:  
− Når kommer dere og henter han som går hime da? Faren hans var 
nazist. Det var ikke sønnen. Ellers er Sigmund glad for at han slapp å 
være med på arrestasjoner av nazister han kjente i Fet. Det ville i så fall 
ha vært oppdrag han hadde kviet seg voldsomt for. Kun én slik anholdelse 
var han med på. Det gjaldt en nazist bosatt på Jaren. Mannen var 
innflytter og forlot bygda senere.

For Sigmunds del fortsatte tjenesten med vakthold på forskjellige 
steder. En tid ble han beordret til Kjeller Flyplass i Lillestrøm. 
Vaktholdet her ble ivaretatt av både nordmenn og tyskere sammen. En 
tid var han også i oppsamlingsleiren for tyskere i Prestegårdshagen på 
Skedsmokorset.

Nordmennene så seg dyktig lei på alt som tyskerne kvittet seg med 
etter kapitulasjonen. På Kjeller flyplass brant de for eksempel opp 
store mengder med ulltepper. Det ble sagt at det var lus i dem, hvilket 
nordmennene sterkt betvilte. De bestemte seg derfor for å stjele noe 
av utstyret. Sjansen ga seg snart. Sigmund sikret seg en helt ny tysk 
militærfrakk som mora hans senere sydde to bukser til ham av.

Fangevokter på Kongsvinger festning
Sigmund meldte seg også frivillig som fangevokter på Kongsvinger 
festning hvor norske nazister var samlet opp. Ja, der var mye «fint folk» på 
ett brett både fra Solør, Odalen og andre omkringliggende bygder. Sigmund 
hadde ansvaret for en tropp på 10-12 fanger. Hver dag marsjerte de ut fra 
festningen og gikk opp i skogen ikke så langt unna for å hugge ved. Mange 
av nazistene var nervøse for hva som nå ville skje med dem. 

En morgen la Sigmund merke til et spesielt ansikt i en annen tropp 
under oppstillingen. Vedkommende hadde et arr på det ene kinnet 
og var derfor lett kjennelig. Denne mannen hadde vært befal i AT 
(Arbeidstjenesten) under den tiden Sigmund var utkommandert dit 
i 1943. Sigmund avtjente «rekruttskolen» ved Ystehede ikke langt fra 
Halden. Den varte i en måned, og opplæringen bestod stort sett av spade-
eksersis og marsjering. Øvelsesområdet var i et grustak. Tjenesten varte 
i til sammen seks måneder. De fem siste av disse tilbrakte Sigmund på 
Tynset, hvor han brøt stubber og deltok i vanlig gårdsarbeid.
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Mannen som ble gjenkjent hadde vært en plageånd, slavedriver 
og drittsekk av verste sort på «rekruttskolen». Sigmund mente nå at 
anledningen var der for å kunne «takke for sist». Han fikk derfor ordnet 
det slik med en annen fangevokter at de byttet tropp for en dag.  
− Kjenner du meg igjen?, spurte Sigmund. Han fikk ikke noe svar. 
Nazisten stod i korrekt grunnstilling og bare stirret rett fram for seg.  
− Du behøver ikke å stå så rett nå, sa Sigmund. 
− Det er ikke så nøye lenger. Plageånden fra AT-leiren oppløftet ikke 
kjeften. 

Etter frigjøringen meldte Sigmund seg frivillig til Vaktbataljonen på 
Bjørkelangen. Her var soldatene forlagt i den gamle AT-leiren samme 
sted. Bataljonen bestod av om lag 300 mann og ble oppløst i 1945.

Milorg-folk fra Jaren og Roven
Sigmund husker i dag følgende personer fra Jaren og Roven som var med 
i Milorg under krigen. Navn kan ha blitt uteglemt:

Thorleif Landfald - troppsjef
Alf Laget - lagfører
Harald Laget
Sigmund Skjønhaug
Øivind Landfald
Sigurd Knatribak
Ola Woxen
Arne Skjønhaug
Rolf Arnesen
Arne Laget
Josef Ekeberg
Torleif Skjønhaug
Magnus Solberg
Arvid Melby
Bernhard Sletta
Gunnar Hagen
Eivind Koperud 
Bernhard Kopperud
Bjarne Berntsen
Erling Berntsen 
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I januar 2004 er følgende fremdeles i live: Øivind Landfald, Ola 
Woxen,Torleif Skjønhaug, Magnus Solberg, Bernhard Sletta og Eivind 
Kopperud.

Særmelding til Milorg i Nes kommune: «Låghalt hest, ukjent hest»
Den 24. mars 1945 fikk Milorg i Nes kommune følgende særmelding fra 
London: «Låghalt hest, ukjent hest». Samme natt kom flere fly innover 
Langmåsan og droppet til sammen 30 containere med militært utstyr. I 
ettertid har Sigmund undersøkt saken og fått det så godt som hundre 
prosent bekreftet at hele dette droppet til slutt havnet i Fet. Hvis dette er 
riktig var det i så fall:

Magnus Solberg (t.v.) og Sigurd Knatribakk ved Fetsundbrua 8. mai 1945.
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4 brengun maskingeværer
40 stengun maskinpistoler
40 rifler
4000 stengun patroner
1500 brengun- og riflepatroner
10 kg plastikk sprengstoff
20 meter detonerende lunte
20 meter kruttlunte
30 tidsblyanter
1 instruksjonsbok
10 esker stormstikker
50 tennperler for lunte
20 tennsatser for kruttlunte
40 Mills håndgranater
2 sylindere med Praimers forladninger
Sjokolade
Sigaretter 

Etter krigen ble slipp-plassene i Nes markert med en minneplate oppsatt 
ute i det aktuelle terrenget. Sigmund besøkte stedet i 1998.

Gjemte unna våpen på Søndre Bjanes
Thorleif Landfald var meget sentral i Milorg. Han var bonde, men hadde 
også arbeid som tømmermåler. En gang da han var utenbygds i et slik 
oppdrag, gikk det rykter om at nazistene skulle gjennomføre en stor 
razzia i Fet. Thorleif hadde ingen mulighet til å komme seg hjem. Han 
måtte derfor telefonere og be om at de våpnene som var oppbevart på 
Søndre Bjanes øyeblikkelig måtte gjemmes bort. Denne oppgaven tok 
Øivind Landfald og Sigmund seg av, etter at Øivind først hadde kommet 
hjem til Sigmund og spurt om han ville bli med.

De la geværene i papirsekker og fraktet dem med hver sin hest og 
trenings-sulky til skogholtet ved «Tater-leet» om lag en og en halv 
kilometer øst for gården. Her ble hele våpenlasta gjemt under granbar.

Den tyske soldaten Oswald Winkler
Som tidligere nevnt arbeidet Sigmund under store deler av krigen 
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Diplom tildelt Sigurd Knatribakk sammen med Deltakermedaljen.
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i snekkerverkstedet til Halvor Falla. På andre siden av veien lå 
Misjonshuset som var okkupert av tyskerne.

Etter arbeidstidens slutt hendte det at Sigmund og kanskje også 
andre i verkstedet utførte arbeid på fritiden. Ofte kom en tysker innom 
verkstedet disse kveldene for å slå av en prat. Med tiden lærte han seg 
også ganske godt norsk.

En kveld spurte han arbeiderne om de kunne skaffe ham sivile klær. 
Han innså nå at krigen gikk mot slutten og at tyskerne hadde tapt. Nå 
ville han komme seg unna og rømme over til Sverige, slik at han slapp å 
delta i de krigshandlingene han så for seg snart ville komme i Norge.

Sigmund mente at dette aldri kom til å skje, siden det ikke fantes andre 
soldater enn de tyske i her i landet. Dette var tyskeren ikke enig i.  
− Du soldat, sa han, og pekte på Sigmund.   
− Du soldat, fortsatte han, og pekte på Arne Skjønhaug. På de to virket 
som om tyskeren var bedre orientert enn det de ønsket å høre.

Det ble snakket litt fram og tilbake om fluktplanene en stund, og 
tyskeren ble i første omgang «snakket bort fra» rømningen. Noen kvelder 
senere kom han tilbake medbringende et utrolig fint barberskrin som 
han ville forære Sigmund. Dette var det eneste han eide her i verden. 
Nå hadde han ikke brukt for det lenger. Tyskeren var enebarn og hadde 
tidligere fått underretning om at begge foreldrene var drept i Tyskland. 
Han var deprimert og så meget mørkt på tilværelsen. Flukt til Sverige ble 
igjen brakt på bane, men enda en gang overtalte arbeiderne i verkstedet 
ham til å avstå fra dette. Soldaten tok til slutt med seg barberskrinet og 
gikk.

Kontakt etter krigen
Etter krigen mottok Halvor Falla et udatert brev fra tyskeren. Han satt 
da i fangenskap i Frankrike og skrev på en konvolutt merket: 
CORRESPONDANCE DES PRISONNIERS DE GUERRA med 
underskrift KRIEGSGEFANGENENPOST.
Utenpå konvolutten står: Til Likisterverkstedt, Fettsund, Lillestrøm, 
Norwegen.
Avsender var: Oswald Winkler, Gefangenenummer 613614, Lager 14, 
Douai Nord Frankreich.
Innsiden av konvolutten var linjert med plass for tekst fra krigsfangen. 
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Brevet lød:
 
«Kjere Kamerader !
Det er nu lenge siden som jeg har hørt fra deres. Jeg sitter i Frankrice i 
Fangskap. Det er ikke bra. Lite og dorli mat. I Tuskland har jeg ikke hjemme. 
Jeg har alt mistet det. Sommeren jeg blir fri fra Fangenskap og jeg kommer 
Tilbake til Norge. Jeg kan arbeide i Trondhjem i en Motorfabriker. Du kan 
tru jeg kommer og besøke også deres. Har deres nu bra og hilse allesammen i 
Fettsund den Maschinmester Martin også.Skrive deres tilbake. mange Hilse 
fra Oswald.»

De to siste linjene i brevet lar seg vanskelig tyde. Øverst i venstre hjørne 
er det påført i rødt og med en annen skrift: Nur in deutsches sprache !!! 
Sensuren har nok påpekt at Oswald skulle ha skrevet på tysk, men har 
allikevel sluppet brevet igjennom. 

Sigurd og de andre på snekkerverkstedet svarte på brevet, men Oswald 
lot aldri mer høre fra seg. Hva hans videre skjebne ble er derfor uviss.  

(Saken er skrevet på bakgrunn av et intervju Vidar Amundsen gjorde med 
Sigmund Skjønhaug januar 2004)
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Fagopposisjonen i 1940
Avslutning av krigen mot Tyskland, forberedelse av en ny norsk 
konstitusjon og reorganisering av arbeidslivet i landet. De gikk 

inn for at det måtte dannes en norsk regjering, utgått av det 
norske folk, en arbeidets front som kunne stå bak regjeringa. 

 ■ Halfdan Karlsen (tekst)

Sundbrua i Eidsvoll april 1940. Krigen er kommet til Norge. (Foto: Arbark).
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Slik kan vi formulere Fagopposisjonens politiske plattform, slik det 
kom til uttrykk på møter og i henvendelser til ulike organisasjonsledd 
i LO sommeren 1940. De var også opptatt av at fagbevegelsen måtte 
kjempe mot lønnsnedslag og for dyrtidstillegg. Det var unektelig en del 
arbeidsgivere som utnyttet situasjonen som hadde oppstått, som prøvde 
seg med å presse sine ansatte til lengre arbeidsdager og lavere lønn. 

Fagopposisjonen ville dessuten at LO skulle søke samarbeid med 
organisasjonene til bønder, småbrukere og fiskere for å fremme 
arbeiderklassens og arbeiderbevegelsens sak.

Riksrådsforhandlingene sommeren 1940
Hvordan var så situasjonen i Norge i juni 1940? Krigshandlingene i 
Norge var slutt, konge og regjering hadde dratt til England. Selv om de 
appellerte til nordmenn om at kampen fortsetter, hadde Tyskland vunnet 
i Norge. Og i Frankrike og i andre land. Mange trodde på dette tidspunkt 
at Tyskland ville vinne krigen, og i mange kretser var det vilje til å tilpasse 
seg. God vilje. Motstandsholdning mot tyskerne hadde trange kår.

Tyskerne presset dessuten på for å få til et riksråd som kunne avløse 

Fagopposisjonens arbeidsutvalg
På det konstituerende møtet  
i fagopposisjonen 15.juni 1940, ble 
sju mann valgt inn i et arbeidsutvalg 
som skulle gå videre med opposisjo-
nens krav: 
Jens Tangen, leder i Norsk  
Bygningsarbeiderforbund.
Halvard Olsen, tidligere LO-leder.
Håkon Meyer, styremedlem i Oslo 
Arbeiderparti og tidligere medlem 
av Mot Dag.
Martin Brendberg, tillitsvalgt i 
Oslo Sten-, Jord- og Sementarbei-

derforening, faglig sekretær i NKP.
Adelstein Haugen, leder i Murer-
nes Union, medlem av DNA.
Erling Olsen, sekretær i Norsk 
Kommuneforbund, medlem av 
DNA og tidligere i Mot Dag.
Albert Johannessen, fastlønnet 
tillitsvalgt i Bilarbeidernes Forening 
( Jern og Metall) og medlem av 
NKP.

(Kilde: «Fagorganisasjonen i Norge», 
Bind 4).
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Administrasjonsrådet, og forhandlinger om dette ble innledet 13.juni. 
Stortinget ble innkalt, og det foregikk avstemninger i partigruppene, så 
seint som i september, om hvor langt en var villig til å gå for å få til et 
norsk riksstyre og unngå NS og direkte tysk okkupasjonsstyre. 

Også flertallet i Arbeiderpartiets gruppe gikk langt. 
Riksrådsforhandlingene handlet tross alt om å trekke tilbake 
Elverumsfullmakten og avsette konge og regjering, men dette ble det 
heldigvis ikke noe av. Tyskerne brøt forhandlingene i september 1940 og 
forbød alle politiske partier utenom NS.

Jens Tangen fra Bygningsarbeiderforbundet ble valgt til leder av Fagopposisjonen i juni 
1940, men Håkon Meyer var den reelle drivkraften. (Foto: Arbark).
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Dette er bakteppet for Fagopposisjonens virksomhet. Den så dagens 
lys på et møte i Oslo 15.juni 1940. Initiativet til møtet ble antakelig tatt 
av Håkon Meyer, styremedlem i Oslo Ap og langt ut på venstrefløyen 
i partiet. Om lag 100 for det meste faglige tillitsvalgte møtte, og på 
dagsordenen sto den politiske plattformen som det er redegjort for i 
ingressen ovenfor.

Et arbeidsutvalg ble nedsatt for å jobbe videre med saken. Leder 
av utvalget ble Jens Tangen, leder i Norsk Bygningsarbeiderforbund. 
Tidligere LO-leder Halvard Olsen var med, samt kommunistene Martin 
Brendberg og Albert Johannessen. Håkon Meyer var med, og Adelstein 
Haugen og Erling Olsen fra Ap. Alle utenom Meyer hadde faglige 
tillitsverv.

«Sammensetningen av dette arbeidsutvalget viser at samarbeidet mellom 
Håkon Meyer-gruppa og Kommunistpartiet nå var brakt inn i faste former», 
heter det i «Fagorganisasjonen i Norge» Bind 4. Vi skal komme tilbake til 
NKP etter hvert, men hva med Håkon Meyer?
 
Organisert fraksjonsvirksomhet
Nokså umiddelbart etter det tyske overfallet 9.april 1940 kom både LO 
og Ap i gang igjen i Oslo-området. Konge og regjering og mange sentrale 
tillitsvalgte hadde forlatt Oslo, så det var behov for å supplere de ledende 
organer med nye folk. Håkon Meyer ble valgt inn som styremedlem i 
Oslo Ap. Etter hvert tok han opp arbeidet for en forsoningslinje med 
tyskerne.

Han var i 1930-åra den ledende personen i en intellektuelt preget 
marxistisk venstreopposisjon i Ap. Spesielt i AUF hadde han 
forbundsfeller, og folk som Ørnulf Egge og Edvard Bull jobbet energisk 
for å få AUF over på Meyers linje. 

Denne linja fikk sitt pass påskrevet. Ifølge Trygve Bratteli, aktiv i AUF 
og partisekretær i Ap sommeren 1940, handlet det om «en konsekvent 
nederlagspropaganda». Han hadde lite til overs for Håkon Meyer som 
«arbeidet utrettelig med sin skrivemaskin og med sine intriger» og som 
generelt sto for «den mest bunnløse opportunisme og prinsippløshet». Såpass. 

Spesielt falt det ledende Ap-folk tungt for brystet et framstøt Håkon 
Meyer gjorde i forhold til et representantskapsmøte 15.juni, der han 
krevde at Oslo Ap skulle slutte seg til en uttalelse som krevde en ordning 
med tyskerne. Hvis ikke, sa han, ville resolusjonen uansett bli sendt ut 
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Trygve Bratteli gikk som statsminister for å være noe tørr, men boka hans om 
det som skjedde våren og sommeren 1940 har både saft og kraft! En flott 
kilde, nedskrevet året etter at begivenhetene fant sted.
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til alle arbeidsplasser. Kravet ble kontant avvist av representantskapet, 
men inntrykket satt igjen. «Håkon Meyer gikk over alle bredder i sitt 
fraksjonsarbeid», slo Trygve Bratteli fast i en seinere kommentar til denne 
episoden.

Det var altså ikke bare synspunktene til Fagopposisjonen som førte til 
avvisning i det sentrale Ap- og LO-miljøet, men også Håkon Meyers 
person og den splittende arbeidsstilen hans.

Agenter for tyskerne?
Et annet trekk i bildet var Håkon Meyers kontakt med tysk 
sikkerhetspoliti. Fra slutten av mai 1940 hadde han jevnlig kontakt med 
Gestapo. Det var kanskje nødvendig for å få tillatelse til de store møtene 

Håkon Meyer var en 
ledende ideolog på 
venstrefløyen i Ap, og en 
av dem som i 1920- og 
30-åra advarte sterkest 
mot fascismens frammarsj i 
Europa. (Foto: Arbark).

Håkon Meyer
Håkon Meyer (1896-1989) var sentral i ven-
streopposisjonen i 1930-åra innen Arbeiderpar-
tiet. Han var redaktør i Ap-tidsskriftet «Det 20. 
århundret» og leder i Oslo Arbeidersamfunn. 
Og medlem av Mot Dag. Sammen med unge 
AUFere jobbet han for å få Ap inn på en mer 
radikal og nærmest revolusjonær politisk kurs. 
I kretsen fantes også folk med bakgrunn fra 
syndikalistiske strømninger tidlig på 1900-tal-
let. Håkon Meyer var imot Stalin og hadde 
uttalt sans for Trotskij, men benektet at han var 
trotskist slik NKP beskyldte ham for å være. 
Bukharin var på Aps landsmøte i 1923, og i et 
innlegg mot Meyer leverte han en interessant 
spådom om Meyers framtidige skjebne: «Det 
gir en duft som minner om Mussolini  (…)  Jeg 
vil ikke påstå at alle elementer i Mot Dag vil 
utvikle seg til fascister, men all erfaring gjør det 
klart at enkelte av dem vil komme til å finnes 
blant fascistenes ledere i Norge». 

(Kilde: Øystein Sørensen: «Fra Marx til Quisling», 
Oslo 1983).
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Fagopposisjonen innkalte til. Men også en indikasjon på at tyskerne så 
med velvilje på opposisjonens arbeid. Halvard Olsen sto også i mai-juni i 
kontakt med representanter for tyske myndigheter.

LO og Ap-ledelsen var klar over disse kontaktene med tyskerne. 
Blant annet gjennom et brev LO-leder Elias Volan fikk fra Halvard 
Olsen 20.juni 1940. Håkon Meyer selv la heller ikke skjul på 
forholdet. Fagopposisjonen ble dermed koplet direkte til samrøre med 
okkupasjonsmakten.

I LOs beretning for 1940, skrevet i 1946, dras dette nokså langt: «Det 
ligger utenfor enhver tvil at gruppens arbeid førte til at tyskerne forlangte 
Administrasjonsrådet erstattet med en regjering». Og, i forlengelsen av dette 
resonnementet blir det reist spørsmål «om ikke gruppen i samarbeid med 
sikkerhetspolitiet har planlagt innkallelsen av Stortinget med sikte på å få 
Kongen og Regjeringen avsatt».

Dette er nok å tillegge Fagopposisjonen atskillig større betydning enn 

Tysk patrulje på Karl Johan utafor Stortinget. (Foto: Arbark).
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den hadde. Det finnes ikke belegg i andre kilder for disse påstandene, 
som må tilskrives LO-ledelsens behov like etter krigen for å stemple 
politisk de som hadde deltatt i opposisjonen.

NKPs rolle i forhold til Fagopposisjonen
Også NKP kjente etter alt å dømme til disse kontaktene med tyskerne. 
Men de valgte likevel et aktivt samarbeid med Fagopposisjonen. Det 
henger selvsagt sammen med «paktpolitikken», NKPs linje i perioden 
1939-41 fram til det tyske angrepet på Sovjetunionen 22.juni 1941. 
For Fagopposisjonens politiske plattform lå ikke langt unna NKP-
ledelsens krav sommeren 1940. Partiets hovedorgan Arbeideren hadde 
en rekke oppslag der de stemplet krigen som «en imperialistisk krig», som 
det arbeidende folk skulle holde seg utenfor og der «hensynet til folkets og 
landets interesser må gå foran hensynet til konge og regjering, som har gått i 
krigsallianse med en av stormaktene». (Arbeideren 10.mai 1940). 

Videre gikk NKP inn for fred mellom Norge og Tyskland og 
opprettelse av en ny regjering «som har sin hovedbasis i arbeidernes, 
bøndenes, fiskernes og funksjonærenes organisasjoner». (Arbeideren 20.juni 
1940).

Fagopposisjonens linje var «praktisk talt likelydende med det Arbeideren 
hadde lansert», skriver Haakon Lie i boka «Hvem kan vi stole på?» fra 
1974, som er et kraftig oppgjør med NKP for deres holdning i 1940. I 
tilsvaret fra NKP, «Hvitbok om 1940» fra 1975, trekkes Arbeiderpartiets 
unnfallende holdninger under Riksrådsforhandlingene fram. Hvitboka 
karakteriserer Fagopposisjonens virksomhet som uttrykk for «en nesten 
utrolig naivitet», at de virkelig trodde at tyskerne ville slippe til en 
revolusjonær arbeider- og bonderegjering. NKPs egen deltakelse i 
Fagopposisjonen nevnes påfallende nok ikke.

Men NKP deltok, det er helt klart. I Fagopposisjonens arbeidsutvalg 
satt det flere kommunister, blant dem Martin Brendberg som var faglig 
sekretær i NKP. Albert Johannessen, Halvor Sørum og Armand Stang, 
alle framtredende medlemmer av NKP, var også aktive i Fagopposisjonen. 
Partileder Henry W. Kristiansen deltok på møter i juli 1940 med blant 
andre Halvard Olsen fra Fagopposisjonen. 
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Aps mektige partisekretær Haakon Lie tok i 1974 et kraftig oppgjør med 
NKPs politikk 1939-41.
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Vestlandskonferansen 21. juli 1940
250 menn og kvinner deltok på 
den såkalte Vestlandskonferansen 
som NKP arrangerte i Bergen. 
Halvard Olsen fra Fagopposisjonen 
i Oslo var hovedtaler. Det ble 
vedtatt en resolusjon som munnet 
ut i sluttordene «Ned med den 
imperialistiske krig! Leve freden!»

Det var ikke nettopp en 
krigserklæring til nazistene som ble 
vedtatt, skriver Haakon Lie som 
ser Vestlandskonferansen i tråd 
med samrøret mellom NKP og 
Fagopposisjonen. Men historikeren 
Torgrim Titlestad har påvist 
at konferansen også må ses i et 
motstandsperspektiv. Resolusjonen 
som ble vedtatt inneholder også 
setninger som «Vårt land må atter 
verta fritt» og «Til strid mot dei 
myrkemaktene som vil knusa det 
nasjonale sjølstendet vårt, og som vil 
binda folket i slavekår».

Framfor alt, det var NKPs Vestlandssekretær Peder Furubotn som 
arrangerte konferansen, og han gikk kort tid etter under jorda som 
ettersøkt av tyskerne og Gestapo. Resten av krigen. Ifølge Titlestad viser 
nyere dokumenter at Furubotns motstandsarbeid seinsommeren 1940 
var i samsvar med direktiver fra Moskva i juni samme år, om hemmelig 
motstand som ikke skulle identifisere NKP som motstandsaktør. 
Vestlandskonferansen var med andre ord en tvetydig affære.

Lokal oppslutning om Fagopposisjonen
La oss dreie blikket litt mot grunnplanet i LO. «Oppslutningen på 
grunnplanet er aldri blitt undersøkt, men regnes som ganske stor blant 
arbeiderne i Oslo og Bergen», skriver historikeren Inger Bjørnhaug i «Norsk 
Kommuneforbund 75 år».  

NKP svarte på tiltale. Året etter 
Haakon Lies bok kom Hvitboka om 
1940, der NKP forsvarte seg og gikk 
til motangrep på Arbeiderpartiets 
politikk i 1940.
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Typisk oppslag i NKPs hovedorgan Arbeideren 30.juli 1940, en uttalelse fra Samorg 
i Vestfold om «et statsstyre bygget på det arbeidende folks organisasjoner». 
(Arbark, avisarkivet).
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Kommunisten Armand Stang tilhørte Fagopposisjonen. I 1940 var 
han leder av stedsstyret i NKF Oslo, og fikk 17 av 38 medlemmer av 
Veivesenets Arbeiderforening til å ta avstand fra et LO-skriv rettet mot 
opposisjonen. Stang ble for øvrig skutt av tyskerne i 1945.

NKP-organet Arbeideren brakte jevnlig støtteuttalelser for 
NKP/Fagopposisjonens linje: «De fagorganiserte marsjerer opp for et 
handlekraftig statsstyre», heter det om uttalelser fra Avd.102 Norsk 
Arbeidsmandsforbund og støperiklubben på Eureka. (Arbeideren 17.juni 
1940). «For et handledyktig statsstyre!», heter det videre i vedtak fra 
jernarbeidere i Oslo, lossearbeidere i Bergen, papirarbeidere i Drammen. 
(Arbeideren 18.juni 1940). Leder i stedsstyret i Oslo Jern og Metall, 
Arthur Arnesen, sto som forslagsstiller på møtet i Oslo. 

Og ikke minst: «Fram til hel samling av det arbeidende folk! Et statsstyre 
bygget på det arbeidende folks organisasjoner». Dette var et vedtak i Vestfold 
faglige Samorganisasjon. (Arbeideren 30.juli 1940). Listen kan lett gjøres 
lenger.

Oslo og Akers Arbeidsløses Forening hadde ifølge Samorgs beretning 
for 1940 Nils Bunæs som leder, en av de som var med i Fagopposisjonen 
(og seinere med i NS). Han brukte Jens Tangen som foredragsholder i 
foreninga på møte 17.oktober og Håkon Meyer 28.november. De lå vel 
nær for hånden.

Jens Tangen var leder av Norsk Bygningsarbeiderforbund i 1940. Utpå 
høsten ble Halvor Sørum (NKP) reisesekretær i forbundet og Henry 
Kinn styremedlem i forbundet. Alle tre var involvert i Fagopposisjonen.

Det var påfallende ofte møter i Bygningsarbeidernes Hus i 
Fagopposisjonen. 18.juni 1940 vedtok styret i Bygningsarbeiderforbundet 
en uttalelse i tråd med Fagopposisjonen som slo til lyd for at 
«Landsorganisasjonens sekretariat må sørge for at arbeiderne får en avgjørende 
innflytelse på statsstyret». I den etterfølgende tida sluttet forskjellige 
organisasjoner opp om denne tankegangen, ifølge LOs årsmelding for 
1940.

Bygningsarbeiderforbundet var åpenbart en viktig støttespiller for 
opposisjonen.
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LO-rundskriv nr. 38
LO-ledelsen var i løpet av sommeren blitt temmelig irritert på 
den virksomheten som Fagopposisjonen utfoldet: «Alle ansvarlige 
organisasjonsfolk fikk en stadig sterkere kjensle av at ‘opposisjonen’ 
representerte en dødelig fare for fagorganisasjonen og det nasjonale samhold», 
heter det i «Fagorganisasjonen i Norge» Bind 4.

26.juli 1940 vedtok et felles forbundsstyremøte i LO, mot én stemme 
( Jens Tangen), å sende ut Rundskriv nr. 38. Der skrives det at «midt under 
de største vansker har enkeltpersoner og grupper av personer, både i og utenfor 
arbeiderklassen, søkt å skape seg plattform for sin egen private politikk». 
Direkte myntet på Fagopposisjonen, selvsagt.

«Vi må på det sterkeste henstille til alle organisasjonens instanser og 
tillitsmenn, så vel i forbundene som samorganisasjonene og de enkelte 
fagforeninger og gruppestyrer, at dette oppløsningsarbeid tilbakevises på det 
kraftigste», heter det videre.

Møte i Norsk Kommuneforbund 1940. Øverst til venstre Erling Olsen. (Foto: Arbark).
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Rabaldermøte i Samorg
14. august 1940 var det kalt inn til et stort fellesmøte mellom 
representantskapet i Oslo og Akershus faglige Samorganisasjon og 
fagforeningsstyrene i Oslo. Nærmere 600 tillitsvalgte var møtt fram, og 
LO-leder Elias Volan holdt innledningsforedraget. En støtteerklæring til 
Rundskriv nr. 38 sto på saklista. Møtet ble et skikkelig rabaldermøte.

En gruppe på 15 tillitsvalgte fremmet motforslag. 12 av de 15 var 
medlemmer av NKP ifølge Haakon Lie. Motforslaget slo til lyd for et 
riksstyre «hvor et samlet arbeidsfolk får avgjørende innflytelse». Og LO-ledelsens 
kraftuttalelse om oppløsningsarbeid, som måtte tilbakevises på det kraftigste, 
ble kontret med at «de som arbeider for fagorganisasjonens positive innsats i 
denne tida, handler ut fra ærlig vilje til å fremme organisasjonens og arbeidsfolkets 
sak i vårt land». Ærlig vilje, altså. Ingen undergraving.

Det var Fagopposisjonens Albert Johannessen fra Jern og Metall som 

LO var også den gang en maktfaktor i det norske samfunnet i kraft av sitt høye 
medlemstall. Her fra 1.mai 1938 på Youngstorget. Oslo og Akershus faglige 
Samorganisasjon hadde 398 foreninger og 97 787 medlemmer i januar 1940 ifølge 
LOs beretning fra 1940. (Foto: Arbark).
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fremmet motforslaget. Det ble nedstemt med rundt 500 stemmer, ikke minst 
takket være LO-leder Elias Volan som under møtet argumenterte kraftig 
og bidro sterkt til å begrense opposisjonsgruppas innflytelse og isolere de 
ledende. Med stormende applaus vedtok møtet at de ga «sin fulle tilslutning 
til Landsorganisasjonens rundskriv nr. 38 med oppfordring til å slutte opp om 
fagorganisasjonen og avvise alle forsøk på fraksjonsdannelse og splittelse».

Det overveldende flertall av Osloarbeidernes valgte tillitsmenn 
hadde sitt politiske og nasjonale instinkt i orden, skrives det fornøyd i 
«Fagorganisasjonen i Norge» Bind 4.

Motforslaget fikk likevel hele 77 stemmer. Noen få dager seinere fikk 
motforslaget støtte fra blant andre Murerarbeidernes Forening i Oslo, på 
et møte der 70 stemte for og 17 imot. Det kan ha sammenheng med at to 
av forslagsstillerne på Samorg-møtet tilhørte Murernes Union, men viser 
samtidig at Fagopposisjonen absolutt hadde en viss grasrotstøtte.

Forslagsstillere fra fagopposisjonen
På rabaldermøtet 14.august 1940 i Oslo og Akershus faglige Samorganisa-
sjon, sto disse femten som underskrivere på fagopposisjonens motforslag: 
Albert Johannessen, Bilarbeidernes Forening. 
Adelstein Haugen, Murernes Union. 
Birger Åmodt, Mekanikernes Forening.
Thorleif Andresen, Murernes Union.
Fr. Nagel, Avis-, Bok- og Papirfunksjonærenes Forening.
Tormod Nygård, Gullsmedarbeidernes Forening.
Oskar Hansen, Oslo Tapetser- og Dekoratørforening.
Aksel Engelsgård, Tømrernes Fagforening.
Henry Kinn, Glassmesterarbeidernes Forening.
A. Pedersen, Oslo Tapetser- og Dekoratørforening.
Leif O. Foss, Dokkarbeidernes Forening.
Hanna Bergstrøm, Konfeksjonsarbeidernes Forening.
Birger Eriksen, Avd. 102, Norsk Arbeidsmandsforbund.
Nils Bunæs, Oslo og Aker Arbeidsløses Forening. 
Ingvald Larsen, Den litografiske Forening. 
(Kilde: «Fagorganisasjonen i Norge», Bind 4).
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85-mannsgruppa  
Det foreligger en for-
tegnelse over 82 delta-
kere på møtet 18.august 
1940 i «85-manns-
gruppa»:

Edvin Rasmussen
Johan Fjeld
Oscar Hansen
Arne Stensrud
Henry Kind
Ove Hansen
Oluf Wik
Alfons Sunde
Fredrik Andersen
Arthur Pedersen
Aksel Olsen
Birger Aamodt
Jens Hagen
Erik Hegård
Konrad Kristiansen
Albert Johannessen
Adelstein Haugen
Johan Strøm
Thorleif Andresen
Håkon Meyer
Iver Pettersen
Birkenes
Hagen Holmberg
A. Hansen
Ørnulf Egge
Edvard Bull
Kristian Kruse
Kristian Erlandsen
Kjell Kaiborg
Åsmund Brønnum

Gerd Stensrud
Ivar Hannestad
Andreas Cappelen
Einar Olsen
Sverre Kristoffersen
Harald Ruud
T. Nygård
Trygve Hansen
Arman Engeset
Martinius Stenersen
S. A. Danielsen
Dagmar Eilert
Torkild Jacobsen
Olaf Solberg
Hans Kappelen
Victor Jensen
Alvilde Sæther
Erling Sørensen
Ambjørg Braathen
Arthur Arnesen
Einar Aamodt
Magnus Kirkeby
Henriette Danielsen
Martin Bolin
Jul Kvale
Gunnar Lund
H. Armand Stang
Erling Olsen
Harald Sørensen
Kåre Nilsen
Reinholdt Stallerud
Magnus Andersen
Henry Nyquist
Halvor Sørum
Nils Bunæs
Einar Smidt

Martin Brendberg
Jens Tangen
Arthur Samsing
Johan Ring
Halvdan Olsen
Mogens Kielland
Kasper Dahl
Aksel Wold
Halvard Olsen
Ferdinand Larsen
Kåre Rein 
Kjell Ottesen
Georg Kristiansen
Karin Eidsvold
Bjørn Eidsvold
Aksel Engelsgård

«I hvilken utstrekning 
disse har vært aktive 
deltakere i gruppen eller 
om de møtte rent tilfeldig, 
slik som forholdet var 
med Peder Vestad, vet vi 
ikke. Vi tror imidlertid 
dette er tilfelle med en 
rekke av dem som er 
oppført på listen».

(Kilde: LOs årsmelding 
for 1940, utgitt i 1946, 
side 136-37). 
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85-mannsgruppa
Få dager etter rabaldermøtet i Samorg ble det kalt inn til et nytt møte i 
Fagopposisjonen, 18.august i Bygningsarbeidernes Hus. Ifølge Håkon 
Meyer møtte 85 menn og kvinner, og dette ble opphavet til uttrykket 
«85-mannsgruppa». Det foreligger navneliste på 82 av dem, i LOs 
årsmelding for 1940, utgitt i 1946.

Det ble vedtatt en resolusjon på møtet, med de vanlige formuleringene 
om fredsforhandlinger med Tyskland og dannelse av en felles front av 
arbeidsfolk som skulle ha mest mulig innflytelse på et nytt riksstyre og så 
videre. Men noe nytt hadde sneket seg inn, uttrykk som «nyordning» og 
«en løsning på de nye kjensgjerningers grunn».

Håkon Meyer i Berlin tidlig på 1920-tallet. Her fotografert sammen med Aleksandra 
Kollontaj og Arne Paasche Aasen til høyre. (Foto: Arbark).
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Framfor alt ble det strid om mandatet til et forhandlingsutvalg på tre 
personer som fikk mandat «til å ta opp forhandlinger til alle sider» for å 
følge opp arbeidet for et nytt riksstyre. Håkon Meyer, Halvard Olsen og 
Erling Olsen ble valgt.

Kjell Ottesen erklærte seg imot å forhandle «til alle sider». Hans 
motforslag fikk bare 6-7 stemmer. De forlot møtet. «På dette tidspunkt var 
det helt klart at opposisjonen hadde akseptert en fullstendig kapitulasjonslinje 
overfor okkupasjonsmakten som sitt framtidige arbeidsgrunnlag», står det i 
rapporten fra LOs granskningsutvalg i 1946. 

Erling Olsen skrev i et internt skriv seinere under krigen at alle 
drøftelser i forhandlingsutvalget inntil 25.september 1940 hadde som 
utgangspunkt at det nå var nødvendig med et samarbeid med NS. 

Tremannsutvalget med Håkon Meyer i spissen hadde kort tid etter 
18.august 1940 et møte med Vidkun Quisling og andre fra NS-ledelsen 
på restaurant Engebret i Oslo. Meyer mente etterpå at det var utsikt for 
at LO ville få minst to representanter i den regjeringa Quisling hadde 
tenkt å danne.

Men Terboven ville det annerledes. Quisling ble skjøvet til side, og 
et såkalt kommissarisk styre ble innført 25.september 1940. Med et 
flertall «upolitiske» kommissariske statsråder og tre fra NS. Og med 
det tyske Rikskommissariatet som reell makthaver. Akkurat som før. 
Quisling måtte vente til 1.februar 1942 og «Riksakten» på Akershus 
festning, før han ble ministerpresident og øverste leder i Norge. Under 
Reichskommissar Terboven.

NKPs forhold til Fagopposisjonen kjølnet utover høsten 1940. 
Partiet ble jo også forbudt 16. august 1940. Henry W. Kristiansen og 
andre ledende kommunister ble arrestert, «til stor forbauselse for dem 
selv og andre», som Trygve Bratteli skriver. Dette gjorde det «lettere for 
provokatørene å arbeide», skrives det syrlig i NKPs hvitbok om 1940, 
med et spark til de gjenværende i Fagopposisjonen.

 
Fra fagopposisjon til NS-medlemskap
I september 1940 ble Elias Volan etter tysk press skiftet ut som LO-
leder med Jens Tangen. Erling Olsen ble ny LO-sekretær og Martin 
Brendberg ble Tangens personlige sekretær. 

NKP-eren Armand Stang fra Kommuneforbundet og fra 
Fagopposisjonen fremmet forslag 3. oktober 1940 på et nytt 
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fellesmøte mellom Oslo og Akershus faglige Samorganisasjon og 
fagforeningsstyrene, som mot tre stemmer vedtok at «møtet slutter opp om 
den nyvalgte ledelse av Landsorganisasjonen og vil med all kraft gå inn for 
løsningen av de oppgaver som fagbevegelsen i framtida vil bli stilt overfor». 
(Kilde: Samorgs beretning for 1940).

Dermed hadde Fagopposisjonens fremste mann, Jens Tangen, fått et 
tillitsvotum fra den samme forsamlingen som i august med stort flertall 
hadde stilt seg avvisende mot opposisjonen. Interessant.

Nå ble ikke Jens Tangen en slik samarbeidsmann som tyskerne hadde 

«Norsk Arbeidsliv» fra 1944 var en NS-publikasjon 
rettet mot arbeiderne. Halvard Olsen var en flittig 
bidragsyter i bladet.
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håpet på. Etter hvert fikk han tilnavnet «Vippe-Tangen», fordi han 
prøvde å balansere hensynet til okkupasjonsmyndighetene med det å 
kjempe for LO-medlemmenes ve og vel. Med klar vekt på det siste. Her 
ble han påvirket blant annet av LO-advokat Viggo Hansteen, hevdes det 
i kildene. Jens Tangen meldte seg heller aldri inn i NS.

Det gjorde derimot en rekke av de andre ledende figurene i 
Fagopposisjonen: Håkon Meyer, Erling Olsen, Halvard Olsen, Kåre 
Rein, Birger Aamodt og Nils Bunæs. Tidligere stortingsrepresentant for 
Ap, Sverre Krogh, kom også over på feil side. Det samme gjorde Albin 
Eines, som i 1944 ble redaktør av «Norsk Arbeidsliv», en NS-publikasjon 
som vendte seg spesielt mot arbeiderne.

Idehistorikeren Øystein Sørensen er blant de som peker på eksistensen 
av en venstreretning i NS. Dels sto det litt om nasjonal sosialisme i 
NS-publikasjoner fra 1930-tallet, dels uttalte Quisling seg i denne 
retning. For eksempel på et møte i 1943 for tillitsmenn i LO, der han 

Fra landssviksaken i Oslo 1946, der de tre mest ledende menn fra Fagopposisjonen 
ble dømt til lange fengselstraffer. Fra venstre en rettsbetjent, deretter ser vi Håkon 
Meyer, Halvard Olsen og Erling Olsen. (Foto: Arbark).
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snakket om «kampen mot kapitalismen», at «pengeveldets tid er forbi. Det 
nasjonalsosialistiske samfunn skal avløse kapitaliststaten». (Kilde: «Fra Marx 
til Quisling»).

Var dette taktikk fra NS for å forsøke å vinne over arbeiderne? Eller 
fantes det en genuin venstrestrømning i norsk fascisme? Det er uansett 
interessant at en venstreretning innen sosialdemokratiet følte en dragning 
mot «venstre-fascismen» under krigen. 

Øystein Sørensen har noen spenstige tilbakekoplinger til Mussolini. 
Mussolini var som kjent framtredende sosialist og en av topplederne i 
det italienske sosialistpartiet før han startet fascismen. Det er relevant 
å se hans politiske hovedide, den korporative stat, som inspirert av 
syndikalismen, den radikale fagforeningsbevegelsen som ville bygge 
samfunnet på direkte aksjon og arbeiderråd på arbeidsplassene. 
Syndikalismen sto sterkt i Italia og det sørlige Europa i slutten av 1800- 
og begynnelsen av 1900-tallet. Og i USA, der en mann som Martin 
Tranmæl stiftet bekjentskap med det syndikalistiske IWW. 

Selv om Mussolini gjorde kvantesprang bort fra sosialismen og gikk 
arbeidsgivernes og overklassens ærend i 1920-åra, ble deler av det 
venstreorienterte tankegodset fra hans yngre år utvilsomt videreført som 
et radikalt element i fascismen. Dette gir oss også noe å tygge på når vi 
skal vurdere Håkon Meyer og de andre venstrefolka i Ap, hva det var som 
egentlig førte dem over i fascismen.

Oppslutning i Akershus?
Vel, over til mer nære ting. Hvordan var oppslutningen om 
Fagopposisjonen i Akershus? Det er vanskelig å si noe eksakt om dette. 
Men vi kan reflektere litt over emnet og gjøre en kopling mellom sympati 
for Fagopposisjonen i 1940 og NS-medlemskap utover under krigen. 

40 prosent av medlemmene i NS kom fra Oslofjordregionen 
(Oslo-Akershus-Østfold-Vestfold-Nedre Buskerud), og Akershus 
var et av de beste NS-fylkene. Drøbak var en av de beste NS-byene, 
målt etter oppslutning i valg før krigen. Fylket hadde en tallmessig 
sterk arbeiderbefolkning. Arbeiderne utgjorde på landsbasis ifølge 
medlemslistene 27 prosent totalt av alle NS-medlemmene. Størsteparten 
av disse hadde kommet til i 1940 og seinere, få før 1940. (Kilde: «Den 
norske nasjonalsosialismen», Pax 1982). 

Dette betyr at folk fra arbeiderklassen også i Akershus gikk over i 
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NS. I hvor stor grad, er vanskelig å si noe sikkert om uten grundigere 
undersøkelser. Frank Robert Elvik dokumenterer i «Partiet som 
farget Akershus rødt» (Akershus Ap 2002) at NS fikk en del tilsig fra 
arbeiderbevegelsen i fylket. Blant annet gikk seks av partiets 18 ordførere 
i fylket over til NS, mens to «anses som stripete», ifølge en rapport fra 
Hjemmefronten til statsminister Johan Nygaardsvold fra 1943.

Det er rimelig å anta at sympati med Fagopposisjonen i 1940 kunne 
lede noen arbeidere og fagforeningsfolk også i Akershus over i NS, på 
samme måte som vi har sett at en del av lederne i Fagopposisjonen gikk 
over i NS. Men dette vet vi altså lite om.

Etterspill på LO-kongressen i 1946
LO nedsatte i 1945 en granskningskomite for å se på Fagopposisjonens 
virksomhet i 1940. Da innstillingen fra komiteen ble behandlet på 
LO-kongressen i 1946, endte det opp med at Jens Tangen og Martin 
Brendberg ble foreslått ekskludert fra LO.

Håkon Meyer, Halvard Olsen og Erling Olsen var på forhånd dømt for 

Tyske soldater på marsj gjennom Lillestrøm i aprildagene 1940. (Foto: Arbark).
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Ap-mannen Viktor Jensen hadde etter krigen sentrale verv i fagbevegelsen. I 1940 
var han med i «85-mannsgruppa». (Foto: Arbark).
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landssvik i rettsapparatet for sin virksomhet som NS-medlemmer. De ble 
kraftig fordømt på LO-kongressen.

Andre fra Fagopposisjonen gikk fri. Et mer omfattende oppgjør 
kunne også rammet Ap-folk. En rekke Ap-folk hadde vært med i 
fagopposisjonen, blant andre Viktor Jensen, sekretær i NKF Oslo i 
1940, nestleder i Kommuneforbundet etter krigen og medlem av LO-
sekretariatet i 1960-åra. Og Andreas Cappelen, seinere statsråd i ikke 
mindre enn fire Ap-regjeringer. Under krigen deltok Andreas Cappelen 
aktivt i motstandsarbeid.

På LO-kongressen i 1946 var det særlig kommunistene som 
var skyteskiven, og Martin Brendberg som hadde utført illegalt 
motstandsarbeid under krigen skulle «tas». Mange holdt innlegg i 

Andreas Cappelen, 1915-
2008. (Foto: Arbark).

Andreas Cappelen
Andreas Cappelen var med i «85-manns-
gruppa» i 1940. Men han og broren Hans trakk 
seg ut av Fagopposisjonen da det ble klart at 
det gikk mot samarbeid med NS. Seinere under 
krigen deltok Andreas i motstandsarbeid i 
Norge, mens Hans havnet i London og jobbet 
for den norske eksilregjeringa.
Andreas Cappelen levde lenge og fikk en 
omfattende politisk karriere. En rekke kjente 
personer, både nåværende og tidligere statsråder, 
stortingsrepresentanter, sentrale folk fra Ap 
og fra det juridiske miljøet samt fra Stavanger 
kommune var til stede i begravelsen i 2008.  
– Andreas Cappelen var en bygger av det  
norske samfunn, sa partisekretær Martin 
Kolberg i sin tale i begravelsen.
– Med Andreas Cappelens død har norsk 
sosialdemokrati og Det norske Arbeiderparti 
mistet en av sine aller fremste lederskikkelser, 
sa han videre. Et flott ettermæle for en markant 
politiker som altså hadde vært radikal på ven-
stresida i sin ungdom.
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debatten på LO-kongressen, blant dem Godtfred Lundin som stilte 
spørsmålet «Hvem besto 85-mannsgruppa av? Jo, av kamerater som Ottar 
Lie, Henry W. Kristiansen, Lindegård, som er skutt etter å ha vært torturert».

Ivar Lie stilte det samme spørsmålet: «Hvor er hovedparten av 
85-mannskomiteens medlemmer i dag? Ottar Lie, min egen bror, som gikk i 
døden uten å gi Gestapo et ord, Henry W. Kristiansen, Lars Nordbø, Bjarne 
Dalland og alle de andre, som ble skutt. Var det i arbeid for tyskerne? Var det 
ikke i arbeid for en norsk front?», spurte han retorisk.

Martin Brendberg, som var anklaget på LO-kongressen, tok også ordet: 
«En del av dem som deltok i 85-mannsgruppa har med ære risset sitt navn 
inn i historien. De er Norges-helter i dag. Og så vil en forsøke å få det til at vi 
ideologisk er på linje med Håkon Meyer og de karene. Det er uhørt».

Brendbergs og andres appeller hjalp ikke. Han ble sammen med Jens 
Tangen ekskludert fra LO. Men han ble tatt til nåde igjen noen år etter, i 
1953. Jens Tangen derimot ikke. 

Hva står igjen etter Fagopposisjonen?
Tilbake til utgangspunktet: Hvordan kan vi oppsummere 
Fagopposisjonens betydning i løpet av de tre-fire månedene i 1940 da de 
var mest aktive? Som vi har sett spilte Fagopposisjon i 1940 en viss rolle i 
norsk politikk. I forvirringens tid, i den første okkupasjonstida da krigen 
i Norge var slutt og Tyskland så ut til å seire på alle fronter. En tid da få 
tenkte på motstand mot okkupantene, og mange gikk langt i å tilpasse 
seg «på de nye kjensgjerningers grunn».

En kan stille spørsmål ved om Fagopposisjonen med sine gjentatte 
krav om fred med Tyskland og opprettelse av et nytt riksstyre, egentlig 
var så langt unna holdningene til det gjenværende Storting som under 
Riksrådsforhandlingene sommeren 1940 gikk svært langt i retning av å 
bøye av for tyske krav. «Vichy i Norge» har historikeren Magne Skodvin 
kalt det, strevet etter å få opprettet en nasjonal samarbeidsregjering uten å 
ta med det forhatte NS. 

NKP gikk sommeren 1940 aktivt i tospann med Fagopposisjonen, som 
hadde en politisk plattform som langt på vei liknet på kommunistenes. Men 
i løpet av høsten 1940 skiltes deres veier. Fagopposisjonen som sådan svant 
etter alt å dømme hen. Mens NKP etter hvert valgte motstandslinjen, søkte 
de ledende i «Håkon Meyer-gruppa» seg over til NS. Andre i gruppa forsvant, 
noen til passivitet og andre som vi har sett til aktivt motstandsarbeid.
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I ettertidens lys står Fagopposisjonen i 1940 på mange måter igjen 
som en suspekt størrelse. Med en ledelse som fikk svikerstempelet, som 
kollaboratører i forhold til NS og de tyske okkupasjonsmyndighetene. 
Men tilbake i 1940 er det lett å skjønne at en god del fagorganiserte 
arbeidere kunne ha sans for opposisjonens krav, ut fra den situasjonen 
som var den gang. Det skal vi huske på.

Og hvis du lurer på en link til Fagopposisjonen i 1911, så er den der. 
Halvard Olsen var en av dem som var med i fagopposisjonen den gangen. 
Uten at Martin Tranmæl var spesielt lykkelig over det i 1940.
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Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus (AHA)

Styrets beretning 2014

I tråd med tidligere vedtak er styrets beretning etter dette avgrenset til kalenderåret.

Styret og utvalg har bestått av:

Styret:

Leder: Sissel Marit Bue 2014-2016

Nestleder: Halfdan Karlsen 2013-2015

Sekretær: Terje Granerud 2014-2016

Kasserer: Kjersti Jørstad 2013-2015

Årbokansvarlig Jan-Erik Østlie 2014-2016

Styremedlem: Arvid Ruus 2014-2016

Styremedlem: Erling Diesen 2013-2015

Varamedlem: Nils Waag 2014

Varamedlem: Knut Skyttersæter 2014

Varamedlem: Hans Petter Andresen  2014

Revisorer:

Olav Langørgen 2014

Per Magne Lien 2014

Årbok-komite:

Jan-Erik Østlie 2014-2016
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Knut Hongrø 2014-2016

Erling Diesen 2014

Nina Hanssen 2014-2016

Halfdan Karlsen 2014

Akershus Kulturvernråd (alle 2014):

Representant: Sissel Marit Bue

Representant: Arvid Ruus

Vararepresentant: Kjersti Jørstad

Øyerendagskomiteen 2014:

Representant: Anna Smestad

Vararepresentant: Harald Jørstad

Lenseteatret, Fetsund:

Representant: Halfdan Karlsen

Vararepresentamnt: Kari Lund Bråthen

Styrets arbeid i perioden:

Det har vært et aktivt år for Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus.  I løpet av året er det avholdt 

til sammen åtte styremøter .  Styremøtene er som tidligere avviklet i Skedsmo Arbeiderpartis 

grupperom på Skedsmo Rådhus, Lillestrøm. Til sammen er det behandlet 52 saker i styrets møter. I 

tillegg er en lang rekke saker og problemstillinger drøftet i møtene. 

Andre møter:

I tillegg til styremøtene er det avviklet to medlemsmøter.  På medlemsmøte 16. september var 

hovedsaken kåseri ved tidligere statsråd og partiveteran Thorvald Stoltenberg. 2. desember avviklet 

vi det tradisjonelle julemøtet med presentasjon av årboka. Begge arrangementene var godt besøkt av 

medlemmene.
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Turer/utflukter:

Årets utflukt gikk med buss til Hvam gård i Nes og Eidsvollsbygningen, som i anledning årets 200 års 

jubileum for Grunnloven er restaurert og satt i stand slik den framsto i 1814. Under begge besøkene 

var det omvisning og servering. Turen må betegnes som svært vellykket med ca. 50 deltakere. 

Halfdan Karlsen var reiseleder.

Styret har startet planleggingen av tur i 2015, og denne er tenkt til Kongsberg, Notodden og Rjukan 

26. og 27. mai.

Alf Prøysen 100 år:

Året 2014 ble også preget av 100-årsmarkeringen for Alf Prøysens  fødsel.  AHA har markert dette i 

flere ulike sammenhenger. I vår årbok for 2014 er den folkekjære forfatteren viet bred omtale. Elin 

Prøysen og Egil Johansson, som er blant våre fremste tolkere av Prøysen, ble på årsmøtet i mars 

tildelt lagets kulturpris. Ane Hoel holdt foredrag om forfatteren.  Prøysen var også i fokus på 

julemøtet med opplesning ved Bjørg Veisten. 

Samarbeid med andre historielag:

I tråd med vedtatt handlingsplan er det arbeidet en god del med å styrke kontakten med andre 

historielag i fylket. Formålet med dette er å kartlegge og styrke innslaget av arbeiderkultur i alle deler 

av det lokale historiearbeidet.

På et møte med de lokale historielagene i Follo og Vestregionen (Drøbak 14. oktober) ble denne 

problemstillingen drøftet og gjennomgått. AHA vil følge dette videre opp, og vil ta initiativ til et 

oppfølgende møte 1. halvår 2015.

Årboka:

Årets utgave ble tradisjonen tro presentert for medlemmene på julemøtet i begynnelsen av 

desember. 2014-utgaven ble svært variert og innholdsrik, og er på 181 sider. Årbok-komiteen under 

ledelse av Jan-Erik Østlie har gjort en stor jobb, og fortjener anerkjennelse og takk for innsatsen.

Medlemmer/økonomi:

Medlemstallet i AHA er forholdsvis stabilt, og laget har nå omkring 200 medlemmer. I tillegg kommer 

enkelt kollektivt tilmeldte partilag og fagforeninger. Styret har arbeidet for å øke rekrutteringen av 

nye medlemmer, et arbeid som må fortsette framover.

Styret har drøftet ulike mulige tiltak for å styrke lagets økonomi, og vil bl.a. sende en forespørsel om 

bidrag til lokale partiavdelinger og fagforeninger.

Lagets økonomiske stilling er pr. dato tilfredsstillende, og i driftsåret 2014 kan vi vise til et pent 

overskudd. Det vises for øvrig til eget regnskap for 2014 og tilhørende budsjettforslag for 2015. 
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Lillestrøm, 13. februar 2015

Sissel Marit Bue Halfdan Karlsen Terje Granerud

Leder nestleder sekretær

Kjersti Jørstad Jan-Erik Østlie Arvid Ruud

Kasserer Årbokansvarlig styremedlem

Erling Diesen

Styremedlem

Nils Waag Knut Skytterseter Hans Petter Andresen

Varamedlem Varamedlem Varamedlem
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PROTOKOLL
Fra årsmøtet i Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus (AHA),

tirsdag 10. mars 2015 kl. 19.00.             

Møtet ble holdt i Doktorgården, Lillestrøm.

Vel 30 medlemmer til stede. I tillegg møtte ca. 10 representanter for Gansbrukets Venner.

Leder Sissel Marit Bue ønsket velkommen.

Sak 1) Innkalling

Vedtak: Innkallingen til årsmøtet ble enstemmig godkjent.

Sak 2) Konstituering

Som møteleder ble valgt Sissel Marit Bue

Som sekretær ble valgt Terje Granerud

Sak 3) Beretning

Styrets beretning for kalenderåret 2014 ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

Sak 4) Regnskap

Regnskapet for 2014 ble gjennomgått av kasserer Kjersti Jørstad. Overskuddet i 2014

ble på kr. 16 726.-.  Beholdning 31.12. var på kr. 103 084.-.

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 5) Handlingsplanen 2013-2016

Det ble ikke lagt fram forslag til endringer ved rullering av handlingsplanen for 2013-

2016.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 6) Kontingent

Vedtak. Kontingenten for personlige medlemmer videreføres i 2015 med kr. 200.-.

Kontingenten for lag og foreninger videreføres med kr. 500.-.

Sak 7) Budsjett 

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2015 enstemmig bifalt.

Sak 8) Vedtektsendringer
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Det forelå ingen forslag til endringer av vedtektene.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 9)  Innkomne saker

Det forelå ingen innkomne saker.

Vedtak: Tatt til etterretning

Sak 10) Valg

Leder av valgkomiteen, Aasmund Berg, la fram komiteens sålydende innstilling:

Styret:

Nestleder: Halfdan Karlsen, gjenvalg 2 år

Kasserer: Kjersti Jørstad, gjenvalg 2 år

Årbokansv.: Jan-Erik Østlie, gjenvalg 2 år

Styremedlem: Erling Diesen, gjenvalg 2 år

Varamedl.: Nils Waag, gjenvalg 1 år

Varamedl.: Eva Marie Gran, ny 1 år

Varamedl.: Hans Petter Andresen, gj.v. 1 år

Ikke på valg: Leder Sissel Marit Bue, sekretær Terje Granerud og styremedlem Arvid Ruus

Revisorer:

Olav Langørgen, gjenvalg 1år

Per Magne Lien, gjenvalg 1 år

Årbokkomiteen  2015

Jan-Erik Østlie, gjenvalg

Erling Diesen, gjenvalg

Ikke på valg: Knut Hongrø, Nina Hansen, Halfdan Karlsen

Rep. Til Akershus Kulturvernråd 2015
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 Sissel Marit Bue, gj.v.

Arvid Ruus, gj.v.

Vara: Kjersti Jørstad, gj.v.

Rep. Til Øyerendagskomiteen 2015

Anna Smestad, gj.v.

Vara: Harald Jørstad gj.v.

Lenseteatret Fetsund AB - 2015

Halfdan Karlsen , gj.v.

Vara: Kari Lund Bråthen, gj.v.

11) Eventuelt

a) ARBARK

Etter det formelle årsmøtet fikk forsamlingen en presentasjon av Arbeiderbevegelsens arkiv og 

bibliotek ved Vivi Aasland, herunder framvisning av en rekke historiske bilder.

Kulturprisen

Sissel Marit Bue og Erling Diesen overrakte årets kulturpris til Gansbrukets Venner. Disse kvitterte 

med en orientering om stedet og de tilbud som gis her.

Møtet hevet kl. 21.15.

Terje Granerud

sekretær
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