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Forord

Det er menneskene som står i sentrum for årboka i år. Berit Ås,
fyrverkeriet fra Asker – SVs første kvinnelige leder – har vi skrevet om
før. Men hun gir seg ikke – og da gjør ikke vi det heller. Hennes foredrag
på FBI-konferansen (Female Business Innovation) luktet det krutt av –
stadig nye generasjoner damer, men også menn, lytter med undring og
forundring når Berit Ås forteller om de ulike hersketeknikker – teknikker
som dessverre lever i beste velgående. Å bli utsatt for hersketeknikker er
ingen spøk, det vet Ås det aller meste om.
Øivind Sand, derimot, er med i årboka for første gang. Øivind er en
av landets mest populære arbeiderpartiordførere, og har – som flere
nåværende arbeiderpartipolitikere – en langt mer radikal fortid. Øivind,
ordfører i Rælingen inne i sin tredje periode på rad, skjemmes ikke ved
sin bakgrunn. Snarere tvert imot. Det har han da heller ingen grunn til.
Vårt historielag har også lange tradisjoner for å reise på tur.
Sommerturen i år gikk til Hedmark der museene med tilknytning til
arbeiderbevegelsen ligger tett som hagl. Vi besøkte flere av dem, og
den turen kan du lese om i årboka. Uten å ville fornærme noen – det
sterkest inntrykket på undertegnede gjorde nok Glomdalsmuseet og
utstillingen Latjo drom – om romanifolket og taternes kultur og historie.
Storsamfunnets behandling av det vandrende folket er stoff til ettertanke
og sier mye om hvor langt vi er villige til å gå i omgangen med det som er
annerledes, det som er fremmed – det vi ikke ønsker å forstå. Her er det
skremmende paralleller til mer moderne fenomener som vi ofte gjør vårt
beste for å fortrenge mest mulig.
I høst besøkte en del av lagets medlemmer også Grinimuseet i Bærum.
En sterk historie som du også kan lese om i årets bok.
God lesning!
Jan-Erik Østlie
Årbokredaktør
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Ny backlash for
likestilling
Da hennes foredrag om de fem hersketeknikker som er 36 år
gammelt ble satt opp på Litteraturhuset i Oslo, kom det over
3000 mennesker. Professoren og feministen Berit Ås er alvorlig
bekymret for likestillingen i Norge.
■ Nina Hanssen (tekst)

– Vi har et backlash i Norge nå når det gjelder kvinners rettigheter og
muligheter, slår hun fast når vi ankommer huset hennes noen dager etter
knallsuksessen på Littereraturhuset i Oslo. Ordet «backlash» forbinder
mange av oss med boka til den amerikanske journalisten Susan Faludi
om likestillingens nedtur i USA i 1980-åra, der Faludi dokumenterte en
systematisk nedprioritering og motarbeiding av likestillingspolitiske saker
i amerikansk politikk, media og populærkultur. Nå mener Berit Ås vi
opplever det samme i Norge, og at det er bare en myte at vi har kommet
så langt.
– Dessuten har vi mer krig og fattigdom enn før også, tilføyer hun.

Tilbakeskritt

Det er få som kan mer om samfunnsutviklingen på likestillingsspørsmål
og fredsspørsmål enn feministen, politikeren og forskeren Berit Ås.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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I hjemmet sitt har hun mange bøker, forskningsrapporter, avisutklipp fra
inn- og utland om temaet. Her ligger også en signert bok fra Yoko Onos
diktsamling fra den gang Berit Ås ble invitert til å bo en uke i leiligheten
til Yoko Ono og John Lennon i New York. Og i et eget rom har hun et
lager av egne bøker skrevet om temaet. Blant annet klassikeren «Kvinner
i alle land - håndbok i frigjøring» som første gang ble utgitt i 1981 og der
hun lanserer de fem hersketeknikkene «usynliggjøring», «latterliggjøring»,
«tilbakeholdelse av informasjon», «dobbelstraffingen» og «påføring av
skyld og skam». Ifølge Ås kan disse teknikkene utføres gjennom tale,
stemmeleie, kroppsspråk og andre former for kommunikasjon. Dette
er teknikker som blir brukt på arenaer der mennesker utøver makt: i
familieliv, arbeidsliv, politikk og samfunnsliv. Og det er oftest menn som
utfører dem ovenfor kvinner, men vi ser også kvinner som bruker slike
teknikker spesielt ovenfor andre kvinner.

«Bruk facket»

Det var da hun var lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Asker at hun selv
begynte å studere kroppsspråket til menn som gjorde at kvinnene følte
ubehag. Ifølge henne er det egentlig en kroppsspråks-teori.
- Jeg spurte en god fagforeningsvenn i Sverige om hva jeg kunne gjøre
med dette. Han svarte at jeg kunne jo bruke «Facket». Jeg trodde han sa
faget mitt som da var psykologi, og så gjorde jeg det. Det var jo lurt, sier
hun.
Etter hvert som hun forsto hvordan mennene jobbet, delte hun denne
informasjonen med de andre kvinnene.
Hun var også en av de som sto bak det som ble kalt «kvinnekuppet»
i norske kommunestyrer i 1971. Selv ble Berit Ås varaordfører for
Arbeiderpartiet i Asker dette året. Senere meldte hun overgang til SV,
ble partiets første partileder og deretter stortingsrepresentant. Da hun
ble hun angrepet for at hun var medlem av Norsk Psykologiforbund
som ikke var tilsluttet LO, gikk hun umiddelbart over til Norsk
Tjenestemannslag (NTL) som hun fortsatt er medlem av.

Internasjonalt engasjement

Mens hun var politisk aktiv, fortsatte hun å hente inn kunnskap om
kvinners levevilkår og utdanningsmuligheter, og i løpet av noen år
besøkte hun 15 land og 40 universiteter. Etter hvert opprettet hun
6
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Berit Ås på FBI-konferansen 2016. Foto: Jan Erik Østlie

kvinneuniversitetet på Løten og en fredsorganisasjon for kvinner.
Hun skrev mange bøker og artikler og ble lagt merke til langt
utenfor landegrensene. Mange ville ha en bit av fredsaktivisten og
kvinnesaksforkjemperen Berit Ås.
Da hun fylte 70 år, gjorde hun en forelesningsreise i Japan, USA
og Brasil. Og da hun fylte 80 år, reiste hun Norge rundt med sine
forelesninger. Hun er fortsatt en aktiv foreleser. Og blir aldri trøtt av å
formidle.
Få foredrag fra moderne tid er blitt stående som det foredraget om
hersketeknikkene hun holdt første gang i 1979. Så da hun ble spurt om
det var greit at skuespiller Ane Dahl Torp kunne fremføre hennes gamle
tale om de fem hersketeknikkene på Litteraturhuset, ble hun glad. Særlig
ble hun glad for at hun selv etter talen kunne få lov til å demonstrere og
diskutere hvordan disse i dag ennå har relevans i samfunnet.
- Hvorfor tror du at den gamle talen din om hersketeknikkene vakte så
stor oppmerksomhet?
- Likestillingen i Norge er ikke så bra som mange tror. Mange kvinner
opplever fortsatt dette og kjenner seg igjen. Jeg så at det var både unge
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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kvinner og menn i salen. Kanskje hadde de hørt om urokråka Berit
Ås fra sine mødre, spør hun med et glimt i øyet, men tror samtidig at
den store interessen for dette viser at vi nå har et gigantisk tilbakeslag
og at likestillingsarbeidet skjer på menns premisser. Ifølge henne har
Patriarkatet vært veldig dyktig.

Institusjonelle hersketeknikker

Nå jobber hun med en bok om institusjonell vridning sammen med en
svensk sosiolog og en statsviter.
- Det er jo slik at institusjoner også har sine hersketeknikker som er
annerledes enn de som er mellom mennesker ansikt til ansikt og ofte
er så ydmykende. Dette er noe jeg jobbet parallelt med den tiden jeg
kom med de fem hersketeknikkene, forteller hun. Teorien kalte hun
«hensiktenes sakte vridning», og en av dem som fikk lese utkastet til dette
var Harriet Holter – en kjent sosialpsykolog som døde i 1997 - som var
best kjent for sine faglige bidrag til sosiologien.
- På dødsleiet sa Harriet til meg at denne boka må du skrive fordi den er
like innsiktsfull som viten om hersketeknikkene, men jeg har jo aldri hatt
tid, sier hun. Men dette skal hun nå gjøre alvor av.
-Institusjoners vridning handler om en alternativbevegelses utvikling
over tid til faktisk å jobbe for det motsatte av det de opprinnelig skulle
jobbe for. Alle vet at det er vanskelig å søke om penger hvis du jobber
med noe alternativt. Så når du søker, så gjør man gjerne et kompromiss
og jobber med noe legitimt. Når de da skriver rapporter til de som støtter
organisasjonen, så blir kompromissene det viktigste. Sånn foregår det når
for eksempel mitt parti SV blir med på å bombe Libya, sier hun.
Og selv om hun fortsatt er SV-medlem, så vet hun at påvirkningskraften
er veldig liten når en alternativ bevegelse forandrer seg. Slik er det med
land også.
Og minner om at vi etter 50 år fortsatt ikke har likelønn. Hun tar frem
en statistikk fra hylla som viser den triste utviklingen og faktorer som
har påvirket den. Etter at kvinners inntog på arbeidsmarkedet førte til en
markert framgang for likelønnsutviklingen de første årene fram til slutten
av 1990-tallet, har det vært stagnasjon. Siden 2000 snakker vi i realiteten
om 1-2 prosent gjennomsnittlig framgang.
Vi har god kunnskap om hvorfor likelønnsgapet ikke minker– det
viktigste blir dermed å få gjennomslag for en politikk som bidrar
8

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

til å endre det urettferdige likelønnsgapet. Og skal man få politisk
gjennomslag, må det bygges brede allianser. Manglende likestilling kan
forklares både som et resultat av individuelle valg, og som en konsekvens
av samfunnsstrukturer. Vi vet at det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og
deltid er sentrale årsaker til likelønnsgapet – ja, begge deler har store
konsekvenser for kvinners økonomi.

Fortsatt patriarkat

Velferdsstaten er kanskje en av de viktigste forutsetningene for
likestilling. Høy yrkesdeltakelse blant kvinner har gradvis medført en
økning i offentlig finansiering og drift av omsorgsarbeid, enten det er
barnehager, sykehjem, sykehus eller krisesentre. Samtidig er det private
omsorgsarbeidet fortsatt kvinners hovedansvar.
Hun er bekymret for likelønnsutviklingen i Norge. Og har skrevet
ned minst 18 punkter som hun gjerne skulle dele med kvinnelige
forbundsledere i LO. Blant annet har hun sett på at kvinner i
omsorgsyrker gjerne må reforhandle sin pensjon når de blir privatisert,
og ender da opp med 60—80.000 kroner mindre i pensjon når de går av.
- Hvem snakker om dette? Ingen! Slår hun fast. Hun har også regnet
på hvordan et tariffoppgjør på fire prosent slår ut for kvinner over tid.
-La oss si vi i 10 år opererer med fire prosent, og at ulikheten mellom
kvinner og menn var stor da de startet. Da øker selvsagt lønnsgapet hver
år. Ta dette over tid år og se på den nominelle forskjellen over tid på
samme tariffen. Det har Anne Enger gjort og skriver om dette i sin bok.
Hun mener forskjellen har skjedd på 4 ulike områder. Blant skolefolk,
helsefolk og blant ansatte i stat og kommune.
- For å rette opp denne skjevheten over tid, trenger man tre milliarder i
en ekstrapott, og dette var kravet fra noen forbund. Men den fikk ingen.
Der ser du hvor sterkt LO står. Det var ingen streik eller noe opprør,
sukker hun. Hun slår fast at vi fortsatt er et patriarkat.
Situasjonen var at fra slutten av femtiårene var lønnsgapet på 20
prosent og i 2009 var gapet på 19.5 prosent.
- I dette tempoet når vi likelønn i år 3060, sier hun sarkastisk.
Det hører med til historien at samme år som noen krevde tre milliarder i
ekstra kvinnepott, kjøpte Norge kampfly som kan bære mest bomber. Det
blir bare verre og verre, sier hun.
- Jeg har flere ganger sendt brev til norske fagforeningsledere, og
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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jeg har et brennende ønske om å diskutere dette med LO-leder Gerd
Kristiansen før lønnsoppgjøret.

Engasjert

Det er vanskelig å ikke la seg rive med når Berit Ås engasjert deler sin
kunnskap og analyser om nåtidens utfordringer. Hun har en mening om
det meste. Og snakker på inn- og utpust om lønns- og pensjonsvilkår, om
flyktningkrisen, om den norske kirke, om utviklingen i skolevesenet, om
lovverk og om internasjonale kriser og kriger hun har fulgt med på. Hun
deler også noen sårbare øyeblikk der hun er blitt tråkket på og dømt av
både fremtredende mennesker og pressen. Men hun nekter å gi seg og
slår tilbake med kunnskap og statistikk. Ås holder fortsatt en del foredrag
og sier sjelden nei når hun blir oppfordret til å snakke. Hun er utålmodig
og skulle ønske at flere lyttet til hva hun har å si. Og hun liker svært
dårlig at noen kaller henne konspirasjonsteoretiker.
- De som skulle høre på meg, vil ikke høre. Og det som har skuffet
meg aller mest, er nok at jeg har stått ansikt til ansikt med sentrale
fagforeningsfolk og fått løfter av dem der de sier de vil bidra med
hjelp og økonomisk støtte til arbeidet med hva som gikk tapt da
kvinneuniversitetet ble motarbeidet.
Og støtte til forelesningsrekker om «kvinner og økonomi» som hun nå
har kjørt i høst.
- Jeg har bedt om møter, men de eneste som har støttet meg er mitt
forbund NTL og FO, sier hun.
Ås er opptatt av de lange linjene i likestillingskampen, men også
av hvordan vi løser flyktningkrisen. Hun har en del tanker om
samfunnsutviklingen og arbeidslivet.
- Vi har sett resultater av noe av det vi har kjempet for. Blant annet
har det skjedd en del ting i den norske kirke. Se bare på homodebatten
og at vi nå har kvinnelige prester og biskoper som fører an. Jeg vil tro at
for muslimene er det nesten gudsbespottende at et land kan oppføre seg
sånn, sier hun.

Hus med sjel

Berit Ås har alltid vært opptatt av å se hva som skjer rent ideologisk når
et land er i endring. Hun er også svært begeistret over å lese bøker som
skriver innsiktsfullt om dette. Blant annet slukte hun Ragnar Volds bok
10
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om hvordan Tyskland kunne bli et fascistisk land på så kort tid.
- Hvis man har et teoretisk forhold til disse endingene, så kan man
se hvordan et helt samfunn ble forandret. Dette mener jeg er ett av de
klareste datagrunnlag for å analysere samfunnsutviklingen, sier hun.
Hjemmet hennes er et hus fullt av minner. Midt på gulvet står en
naken hodeløs mann, og Ås ler da hun merker at vi blir overrasket.
- Ja den skulpturen har en historie. Det er kona til Agnar Mykle som
har laget den. Hun påstår at hun ikke hadde modell og har kun laget
han ut fra sitt egen hode, ler hun. Ås er bekymret for flyktningkrisen og
måten dette blir handlet på.
- Det dummeste politikerne har gjort, er å endre fra 100 lensmenn og
småkommuner med administrasjon for å lage såkalte robuste kommuner.
Hun minner om Charles Perrows bok The Next Catastrophe som er
skrevet av han som skulle kartlegge sårbarhetene i det amerikanske
samfunn på områdene: Terrorisme, naturkatastrofer, industrikatastrofer
og datakatstrofer. Hans store råd var at vi må desentralisere, desentralisere
og desentralisere. For da er det lettere å håndtere en krise som oppstår
lokalt. Norge går i motsatt retning. Dette handler om god ledelse, og at
det er desentralisert slik at det rammer færrest mulig. Flyktninger blir
kastet på oss, og vi ville håndtert dette bedre med lokale administrasjoner
og politidistrikter, sier hun.
Hun forteller at nå har vi mange katastrofer samtidig, og Norge takler
ikke dette bra.
- Norge er det land i Vesten som behandler voldtekt og vold mot
barn dårligst. Amnesty sier de nå vil kvitte seg med sexkjøploven, og
vi har en regjering som tar bistanden fra utviklingsland for å finansiere
flyktningkrisen hjemme og sørger for at krisen blir enda større der ute.
Har noen regnet på hva denne krigen mot IS koster oss?
Krig, kapitalisme, kvinneundertrykkelse og fattigdom hører sammen.
Det er derfor jeg trenger å prate med noen som sitter med makt i dette
landet. Hører dere? spør hun.
(Teksten er tidligere trykket i Aktuellbladene til LO)

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Berit Ås

Alder: 88
Født: I Fredrikstad, men bor i Asker
Aktuell med: Nylig ble Berit Åss foredrag om «de fem hersketeknikker»
satt opp på nytt i «Som sagt»-serien der skuespiller Ane Dahl Torp
fremførte den mens Berit Ås diskuterte den etterpå.
Utdanning: Hun er professor i sosialpsykologi ved universitetet i Oslo.
Hennes faglige innsats omfatter blant annet studier av kvinnekultur,
økonomi og utvikling av de fem hersketeknikker.
Yrkeserfaring: Berit Ås har jobbet som sosialpsykolog og politiker for
SV, og var partiets første leder. I tillegg var hun grunnlegger og
styreleder i stiftelsen kvinneuniversitetet fra 1983 og tok i 2011 initiativ
til etableringen av stiftelsen kvinneuniversitetet i Norden. Hun er i
dag æresdoktor ved København universitet, University of Halifax i
Canada og ved Uppsala universitet. Hun har mottatt St. Olavs orden
i 1997, og mottok en internasjonal akademikerpris ved Amsterdam
Universitet i 1988.
Verv: Berit Ås var SVs første leder, har vært stortingsrepresentant og har
sittet i mange offentlige utvalg.

Berit Ås på FBI-konferansen 2016. Foto: Jan Erik Østlie
12
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Fra Oppegård til
borgerkrigen i Spania
Seks unge menn fra Oppegård deltok i den spanske
borgerkrigen på republikkens side. Hvor de kjempet og hvor
mange dem som falt, er ukjent for meg bortsett fra at Gustav
Bergly Johannesen, også kalt «Kongen», deltok i forsvaret av
Katalonia i 1938. Han ble 24 år gammel.
■ ODD HARALD RØST (tekst og foto)

Tilnavnet «Kongen» fikk Gustav Bergly Johannesen dels for sin
fysiske styrke, dels for sin flotte opptreden. Som aktiv deltaker
i arbeiderbevegelsen og arbeideridretten reagerte han i likhet med så
mange på venstresida i norsk politikk på fascismens framferd i Spania.
De ønsket å støtte den lovlig valgte regjeringen i Spania og protesterte
mot nøytralitetslinja som alle europeiske land, bortsett fra Italia og
Tyskland, fulgte.

Brytergruppa

Det er kjent at det norske næringslivet og de borgerlige partiene på
Stortinget var mer opptatt av handel med Franco-Spania og nøytralitet
enn støtte til republikken, en linje som ble videreført under Franco
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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etter at borgerkrigen var over i 1939. Krigen førte til et splittet folk her
hjemme med folkelig engasjement på venstresida og politisk strid også
i Stortinget. Derimot gjorde den norske Spania-komiteen på frivillig
basis en fremragende humanitær innsats gjennom å drive et stort sykehus
mens borgerkrigen raste.
Ove Gundersen skriver i boka om brytergruppa til Kolbotn at flere av
medlemmene var politisk bevisste og av den grunn dro til Spania i likhet
med annen idrettsungdom. Mange hadde reist til Barcelona for å delta
i den alternative sommerolympiaden, som ble avlyst like før åpning på
grunn av krigshandlingene.

Lørenskog og Oppegård

Gundersen forteller at flere rapporterte hjem om det de opplevde til
daværende formann i brytergruppa, Leif Brastad, og at de var interesserte
i nyheter hjemmefra. De øvrige fem fra Oppegård er Arne Andreas
Dahl, f. 1908, fra Oppegård/Østre Toten, Carl Fredrik Hansen, f. 1903,
Oppegård/Oslo, Knut Hansen, f. 1915, Frank Georg Lorang Haugen,
f. 1908 og Egil Lie-Haave, f. 1908. Disse var som hovedtyngden av andre
14
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frivillige, mellom 20 og 30 år gamle. Noen ganske få av de norske var
under 20 eller over 40 år. Om lag 40 prosent kom fra Oslo og omegn.
Lørenskog og Oppegård som hjemstedskommune til aktivister blir
spesielt nevnt i Yngvar Ustvedts bok «Arbeidere under våpen».

Nesten alle døde

Så kan man spørre; hva skjedde med de øvrige Spania-frivillige
fra Oppegård – og var det flere fra Oppegård enn de seks nevnte?
Registreringen var usikker da fremmede navn skulle noteres av lokale
rulleførere. Dessuten kvidde noen seg for å oppgi riktig navn og bosted
da norske myndigheter hadde nedlagt forbud mot å reise. Derfor
kan det være av interesse å høre om noen har opplysninger. Vi vet at
flere frivillige dro fra Spania til Finland og kjempet på finsk side mot
daværende Sovjet, noen kjempet også i Norge etter 9. april 1940.
Hvor mange av de 200-250 norske som døde i Spania, er usikkert.
Noen falt på slagmarken, andre døde i spansk fengsel etter at Franco
hadde kommet til makten - eller i tyske konsentrasjonsleirer. Det man vet
er at selve borgerkrigen krevde nær 500 000 liv og omtrent samme antall
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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flyktet til utlandet. Yngvar Ustvedt skriver blant annet om kampene om
Madrid at norske frivillige deltok, men de var ikke mange, og nesten alle døde
uten å etterlate seg skriftlige vitnesbyrd om det de hadde vært med på.

Tyngende taushet

Etter Francos død i november 1975 og ny regjering ble etablert
gjennom frie valg, ble det tatt initiativ til en rekke minnesmerker og
museer om den spanske borgerkrigen. Hver landsby i «Ebro-buen» har
hvert sitt museum, tematisk avgrenset. På en minnetavle i den gamle
kommandoposten Les Camposines i Gandesa finner man også navnene
til 10 nordmenn blant flere tusen falne spanjoler/katalanere. Så kan
man spørre; hvor mange minnesmerker/plaketter over Spania-frivillige
fins i Norge? Så vidt vites ingen, bortsett fra Nils Aas sitt monument
i Birkelunden, Oslo, avduket i 1989. Det var naturlig å plassere
minnesmerket der fordi svært mange Spania-frivillige ble rekruttert
nettopp fra Oslo Øst.
Man kan også spørre; hva er årsaken til at denne krigen som åpnet for
40 år med Franco-diktatur knapt ble nevnt i år, 80 år etter at den nær
1000 dager lange borgerkrigen ble startet i 1936?

Primære kilder:

Ove Gundersen: Verdensklubben. Kolbotnbryterne gjennom 75 år.
Utgitt av Kolbotn Ils brytergruppe.
Jo Stein Moen og Rolf Sæther: Tusen dager. Norge og den spanske
borgerkrigen 1936-1939. Gyldendal.
Yngvar Ustvedt: Arbeidere under våpen. Norske frivillige i den spanske
borgerkrigen. Gyldendal.
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Husmenn i Asker
Asker var en gang et jordbrukssamfunn.
Men det er en stund siden nå.
■ JAN MARTIN LARSEN

Fram til slutten av 1800-tallet var askerbøringenes sysselsetting
i hovedsak jordbruk. Dessuten produserte bøndene i Asker salt
i 1000 år. Det ga et viktig tilskudd til verdiskapingen i jordbruket
fordi produksjonen i stor grad foregikk om vinteren. Ved år 1700 var
bøndenes salt utkonkurrert av import. Produksjon av kalk og av trekøl
for jernverkene kompenserte delvis bortfallet av saltproduksjonen.
Skogbruk hadde mindre betydning fordi hogst måtte foregå i
sommerhalvåret i konkurranse med jordbruket. Å felle tæla trær med øks
gikk ikke. Vinteren ble ikke sesong for tømmerhogst før ut på 1800-tallet
da sager av valset stål kom i produksjon og bruk. Det fikk stor betydning
for sysselsettingen vinterstid. Først kom to-manns håndsager og senere
tømmersaga (svans) som en mann kunne håndtere.

Institusjoner eide jorda i Asker

Fram til 1800-tallet var praktisk talt alle askerbøringer knyttet til
jordbruk som næring. Fra middelalderen av var det offentlige og private
institusjoner utenfor bygda som eide de fleste Askergårdene, bønder flest
leide gården de drev.
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I middelalderen overtok den katolske kirken stadig mer av eierskapet til
gårdene. Under trusselen om et evig liv i skjærsilden, ga mange bønder
bort gårdene sine til kirken for at den skulle holde sjelemesser som kunne
frelse dem. Så lenge eierne fikk sine avgifter og sikkerhet for at gårdene
ikke forfalt, blandet de seg vanligvis lite opp i detaljer om gårdenes drift.
Bønder flest gikk altså fra å være selveiere til å bli leilendinger.
Leieforholdet fulgte gjerne samme bondefamilie over mange
generasjoner. Et eksempel er slekten på storgården Blakstad.
Den har sittet på gården siden middelalderen, men Blakstadbøndene var
leilendinger i flere hundre år fordi Nonneklosteret i Oslo hadde fått gården for
å holde evig sjelemesse for bonden som ga bort gården og hans etterkommere.
Ved reformasjonen 1537 ble all eiendom som bøndene hadde gitt til
kirkene og andre geistlige institusjoner, overført til staten, d.v.s. kongen.
Kongene solgte etterhvert de fleste gårdene til rikfolk for å skaffe staten
penger, bl.a. til å føre kriger, spesielt mot Sverige. Nesøygodset var en slik
privat eier som samlet mange Askergårder på sin hånd.
At Blakstadbonden var leilending, hindret ikke at han i lange perioder
var bygdas ledende mann, og at han selv og bygda forøvrig oppfattet ham
som odelsbonde.
Folketallet øker
Fra 1600-tallet av økte folketallet, mens avkastningen i landbruket ikke
økte vesentlig på 16- og 1700-tallet. Mjølkemengden pr. ku lå fast, og det
samme gjorde produsert mengde korn pr. arealenhet. Jord- og husdyrbruk
var dominerende sysselsetting.
For å takle befolkningsøkningen i et jordbrukssamfunn som Asker måtte de
enten øke jordbruksarealet og/eller dele det tilgjengelige arealet på flere.
Solidarisk fordeling av den oppdyrkede jorda til alle var aldri aktuelt.
Befolkningsoverskuddet ble da i stor grad henvist til å dyrke opp små,
marginale arealer og bosette seg der som husmenn.
Husmannplassene ble fra først av bygd av yngre sønner fra gårdene
med ektefeller og barn.
Andre innbyggere som strandsittere (fiskere) og husmenn uten jord
behandles ikke her.
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Husmannen

Fra og med 1600-tallet ble begrepet husmann først og fremst brukt om en
person som leide et jordstykke av en gårdbruker (eier eller leilending).
Husmannen betalte leien i penger og ved plikt til å arbeide for bonden
når som helst han trengte arbeidshjelp. Bonden fikk billig og lett
tilgjengelig arbeidskraft.
Opprinnelig eide husmannen selv bygningene på plassen. Han måtte
selge dem til etterfølgeren når han flyttet, eller ta dem med seg. (Hus som
var laftet kunne flyttes!) Senere gikk husene på plassen inn i leieforholdet
med bonden.

Fra bondestand til husmannsfolk

I 1749 døde husmannen Anders Jonssøn på plassen Mobråtan under
Tveiter. Skiftet etter ham viser at både han og kona hadde sterke bånd til
bøndene i bygda.
Anders var sønnesøn av bonden (leilendingen) på gården Hval, og
Anders sin fetter var leilending der. Enka, Kari Hallsteinsdatter, var
datter av bonden på Tveiter.
Deres slektninger som var bønder på Hogstad og Bakke ble i skiftet
oppnevnt som barnas formyndere.
Skiftet i 1749 forteller om plassen:
Stuebygning med peis, et avdelt lite værelse og et tilbygg med to rom.
Uthus, fordelt på to eller tre bygninger. Til sammen rommet de høylåve,
hestestall og storfe-, sau og geitehus.
Husdyra på Mobråtan var en rød hest, tre kuer med navnene
Velkommen, Vandre og Gulvas, en kvige, seks geiter og fire sauer.
Dette var en stor besetning til husmannsplass å være.
Husmannsfolket på Mobråtan i 1749 hadde altså tydelige slektsforhold
til bøndene. Utover mot 1800-tallet ble husmennene flere, og de fleste
husmenn var sønner av husmenn. Etterhvert ble husmennene en
underklasse i bondesamfunnet. En del av husmennene var innflyttere,
bl.a. fra grenseområdene i Sverige.

Lov og rett for husmennene

Rettsregler for bondesamfunnet fantes i de gamle lovene, men de ga ikke
veiledning for lov og rett i forhold til den nye gruppen - husmennene.
Muntlige avtaler ble inngått mellom husmann og bonde, men var til liten
hjelp når det ble tvist.
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En husmannsvennlig forordning ble gitt i 1750, men trukket tilbake to
år etter. I 1792 ble det gitt en lov som bl.a. krevde skritlig avtale mellom
partene, men den fikk lite gjennomslag i praksis. Husmenn flest var
verken lese- eller skrivekyndige.
Fra 1837 foreligger husmannskontrakt som trykt standardformular.
Den ble antakelig brukt av mange. Der kunne partene klare seg med å
fylle ut partenes navn og årsavgiften husmannen skulle betale. Kontrakten
etterlater ingen tvil om hvem som var den sterke parten i forholdet:
1. Den årlige avgift av plassen skal være betalt kontant innen hver
oktober måneds utgang.
2. Avlingen må verken selges eller føres bort fra plassen. Den samlede
gjødsel må alltid bli på plassen.
3. Leieboere må ikke tas inn, og ingen må oppholde seg i husene i kortere
eller lengre tid uten bondens vilje.
4. Til ved må bare brukes kvist og stubber som plukkes opp i gårdens
skog om sommeren for å brukes om vinteren. Ikke noe av det kan
selges eller overlates til andre. Husmannen må ikke hugge eller brenne
bråte, heller ikke felle noe tre, lite eller stort, uten utvisning.
5. I tilfelle av ulykkelig ildebrann betaler husmannen 2/3-parter og
bonden 1/3-part av alle materialer og omkostninger som kreves til å
bygge nye hus.
6. Etter tilsigelse skal husmannen være forpliktet til å utføre alt arbeid
som han blir anvist.
For det skal han få samme betaling som bonden har bestemt for de andre
husmennene sine. Ved oppsigelse skal husmannen sies opp før jul. Han
er da forpliktet til å rydde plassen og flytte neste faredag etter loven. Om
husmannen ikke flytter godvillig, blir han kastet ut og kan ikke prøve sin
sak for retten.
Hvis husmannen ønsker å flytte fra plassen, skal han si fra om det før
Mikkelsmess (29. september) og flytte neste faredag.
20
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Først med husmannsloven 1851 ble skriftlig, tinglyst kontrakt
gjennomført. Loven beskyttet også husmannen ved å sette en grense for
arbeidsplikten.

Hvor mange husmenn?

Det finnes ulike kilder for antallet husmenn. Fra 1800-tallet
foreligger folketellinger og detaljerte kart. Derfor vet vi både hvor alle
husmannsplassene lå og hvem som bodde der. På kartene er gårder og
husmannsplasser inntegnet med hver sine symboler: Firkant for gård og
trekant for husmannsplass.
Kartutsnittet gir et inntrykk av antallet husmannsplasser i forhold til
gårder på 1800-tallet.

Husmannstida mot slutten

Marcus Tranes bevegelse hadde størst oppslutning på landsbygda og
bedring i husmennenes kår var viktig sak. Men andre samfunnsendringer
spilte nok hovedrollen da husmennene forsvant.
Byveksten skjøt fart da industrialiseringen satte inn fra omkring 1840.
En rekke nye industribedrifter etablerte seg i Christiania for å utnytte
fossekraften, langs Akerselva og Alnaelva, Behovet for arbeidskraft førte
til betydelig innvandring fra hele Østlandsområdet, men Asker lå jo
veldig godt til. Byens befolkning økte fra 31 715 i 1855 til 151 239
i 1880 og med enda 100 000 til 1890. Industriutvikling var det også
langs Drammenselva - i kortere avstand fra Asker.
I 1928 ble det vedtatt lovfestet rett for husmennene til å løse inn
plassen og få den matrikulert. I 1950 var husmannsvesenet så å si helt
avviklet over hele landet.

Ut av husmannstanden

Värmlendingene Nils Jakob Samuelson Brask og Marte Olsdatter Fjäll
ble gift i Asker i 1860 og fikk sønnen Anton samme år. Nils og Marte
kom som husmannsfolk til Tveitersetra i 1867. Siste arbeidsåret til Nils
var 1913. Da fikk han bl.a.16 kr. for å ha tatt opp 6,4 tonn poteter!
Daglønna var da 1 kr. 50 øre.
Sønnen Anton Nilsen (1860-1946) var usedvanlig evnerik og ble
bestemann i klassen på Jansløkka skole selv om noen gårdbrukersønner
kjøpte seg plass foran ham i rangeringen.
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Anton fikk hjelp til å komme inn på lærerskolen Asker Seminar i 1879,
men han ble pressemann, først i Drøbak i 1884. Under navnet Anton
Brask Rustad ble han kjent som redaktør av avisa Drammens Blad og
som Høyrepolitiker (!).
Han beholdt likevel kontakten med Asker livet ut. Han skrev en vakker
Askersang som burde vært mer i bruk og mange artikler i Budstikka med
minner fra Asker og Vestmarka.

Ingen husmenn i gårdshistorien

Halvard Torgersen sen. utga sin gårdshistorie, kjent som «Askerboka»,
i 1916. I dag kan vi tenke oss at det ville vært naturlig å liste opp de
husmannsplassene som lå til hver enkelt gård.
Informasjon om det var lettere tilgjengelig da enn den er nå.
Tvert om står det ingen ting om at bygda hadde husmannsplasser!
Grunnen må være at det var et belastet tema. Forholdet er det samme
med andre bøker fra samme tid, bl.a. Bærumsboka. Derimot har Terje
Martinsen en god beskrivelse av husmennene i sin Røykenbok fra 2004 .

Hva skjedde med husmannsplassene?

Da husmannsvesenet ble avviklet, ble en del av husene fraflyttet og revet
eller de bare råtnet ned.
I utmark er fortsatt mange tufter synlige, mens husmannsplasser som lå
i innmark ofte er slettet.
En del ble solgt eller leid ut som småbruk, der det gjerne ble
produsert bær og grønnsaker som ga større avkastning pr. dekar enn det
tradisjonelle landbruket.
En del plasser ble tatt i bruk som rene boliger.
En del ble fritidsboliger. Eksempler på det er Tveiters fire
husmannsplasser, godt tatt vare på av kommunen som eier gården og de
som leier plassene: Mobråtan, Svensrud, Kølabonn og Tveitersetra.
Men la oss huske de som levde på plassene. Ikke bare husmennene, men
like mye kvinnene.
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Liv Tomter. Foto: Arbark

Liv har tatt på solbriller mot tv-lyset i Kings Bay-debatten i 1963. Hun deler pult
med John Lyng (H), som straks etter overtok som statsminister i fire uker, før Einar
Gerhardsen (foran) kom tilbake. Foto: Arbark.
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Liv tok vassåket fra
kvinners skuldre
Regjeringskabalen i 1945 og opprettelsen av FN fikk avgjørende
betydning for en samfunnsengasjert fembarnsmor fra Årnes.
Og 800 000 vannløse nordmenn. Liv Tomter ble «alle vannverks mor».
■ ELISABETH LUNDER (Tekst)

Som første kvinne fra Nes ble Arbeiderpartikvinnen Liv Tomter
valgt inn på Stortinget som varamann i 1945. Hun ble vara for
Trygve Lie, verdensmannen fra Grorud som året etter ble den første
generalsekretæren i FN. I første omgang ville statsminister Einar
Gerhardsen beholde han som utenriksminister. Kort etter valget ble det
klart at Liv Tomter kom til å møte fast. Hun var ikke sein om å bruke
sin nye posisjon – småbrukerkona hadde erfaring med nybrottsarbeid.
Nå byttet hun ut stubbebryteren med politisk kløkt: Hjertesaken var
reint, innlagt vann til folk – så vel som fe! Målet var å befri kvinnene fra
vassåket.

Helsefarlig

Det er vanskelig å forstå 70 år etter: I nylig frigjorte Norge manglet hver
tredje nordmann innlagt vann. Særlig på bygdene var det langt mellom
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Forurenset overflatevann var ofte hovedkilden. Her bader endene i vannkilden på
egen gård i Nes. Foto: Gamle Hvam Museum

tappekranene. Vannbæring var «kvinnfolkarbeid». 300 000 dyr sto på bås
rundt i landet – og vannet de trengte måtte bæres for hånd. Ungjentene
rømte til byen for å få «huspost» under enklere forhold enn bygda kunne
by dem. Vannsituasjonen var helsefarlig.
I biografien om jordmor Anne Tvethaug i Nes reflekterer hun over
dette: Spedbarnsdødeligheten «på skauen» var lavere enn nede i bygda.
Årsaken var at folk på skogen ofte hentet vann fra oppkomme fra
grunnen. På gårdene nede i bygda var det gjerne «flåbrønner» – der
vannet sto relativt stille i dagen, og ubeskyttet fra dyreekskrementer, både
fra ville og tamme. Dette var forbundet med helsefare, i tillegg til slitet
med å bære vannet dit det skulle.
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I 1959 fikk Magda Døhli i Nes innlagt vann, og bygdas stortingsrepresentant og
vannverkforkjemper Liv Tomter er med og markerer slutten på vannbæringa. Foto: Arbark.

Likestilt ekteskap – på papiret

Liv var født med pikenavn Haugen i Hakadal i 1900, noen måneder
etter Verdensutstillingen i Paris, som feiret det kommende århundrets
teknologiske utvikling. Liv skulle bli den som brakte vannteknologi ut
til hele folket. Året etter at hun så dagens lys ble vielsesritualet endret:
kravet om at kvinnen skulle være mannen underdanig, ble fjernet.
Det skulle nok få betydning for flere enn Liv. 12 år før kvinner fikk
stemmerett, ble kvinner likestilt i ekteskapet – i alle fall på papiret.

Snuoperasjon

I Nittedal vokste Liv opp med søsken og bøker, begge foreldrene var
lærere. Hun fikk en god utdannelse etter tidas målestokk. 21 år gammel
ble hun uteksaminert fra Schjønbergs lærerinneskole i husstell i Oslo.
Derfra gikk ferden til en kombinert husmor- og landbruksskole i Valdres.
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Det er så som så med våtdrakt til
dykkerassistenten på 1950-tallet.
Foto Synnøve Rudolfsen/Gamle Hvam
Museum

Dykker i arbeid med vannledning ved
Hagasund i Nes tidlig på 1950-tallet.
Foto: Synnøve Rudolfsen/Gamle Hvam
Museum.

Så vidt vi vet var det her hun vant sin første kamp – om vannbæringa.
Det trengtes uhorvelige mengder, både til huslige gjøremål, 52 elever på
internat og til husdyra. Vannkilden var ei ile et stykke fra tunet. Da Liv
kom til skolen tidlig på 1920-tallet, var ordningen at husmorskoleelevene
(jentene) pliktet å bære alt vannet, også det landbruksskoleelevene
(guttene) skulle vaske seg i. Dette arbeidet kom i tillegg til å lage
middagen til alle. Denne bekvemme ordningen for den mannlige delen
av elevene skulle ikke vare lenge etter den nye lærerinnas ankomst. Liv
startet snuoperasjonen for en bedre arbeidsfordeling mellom kjønnene.
Det endte med at vannet ble kjørt med hest til store kar i kjelleren.
Derfra måtte guttene bære vannet opp dit det skulle. Da gikk det ikke
lenge før skolen fikk innlagt vann.

Diplom

Den politisk engasjerte Liv Haugen giftet seg med Georg Tomter fra
Nes. Dermed sa hun farvel til lærerinnejobben og ble småbrukerkone
og mor til etterhvert fem barn. Sammen med mannen bygde hun
28
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Olaf Døhli (ektemannen) og Liv Tomter. Foto: Arbark

opp bruket, de brøt opp 100 mål jord. Liv sveivet stubbebryteren. Det
vanket diplom for nybrottsarbeidet: Til ektemannen. Georg Tomter var
ikke mindre mann enn at han tok opp urettferdigheten, og siden ble
«nybrottsdiplomet» alltid tildelt paret på bruket, og ikke bare mannen.
Begges arbeid på bruket var nødvendig.

Klaget aldri

Liv ble mye alene om gårdsarbeidet og ungene. Georg var telegrafist og
stasjonsmester på Årnes jernbanestasjon – og allerede før krigen ordfører
i Nes. Det var en travel tilværelse for ekteparet. Datteren Berit Auli
forteller det slik:
– Mor var i arbeid hele tida, i fjøset, ute og inne. Vi ungene måtte også
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Litt moro må det ha vært gjennom slagene, her tar Liv Tomter skiene fatt ved
Stortingets skirenn i 1953. Foto: Arbark.

delta, med rolig stemme ga hun beskjed om hva vi skulle gjøre. Mor
hadde en svær kjøkkenhage med alle slags vekster, vi hadde også både
jordbær og pastinakk. Jeg ble veldig lei av å luke! Men det ble resultater:
mor lagde veldig god mat med ingredienser vi dyrket sjøl. Den ferske
suppa med pastinakk og ingefær var berømt.
– Klaget hun over tidsklemma?
– Ordet var vel ikke oppfunnet. Hun klaget aldri. Tøy til oss ungene
sydde hun når vi hadde lagt oss. Holdningen var at det måtte gå, uansett
hvordan oppgavene sto i kø.
Berit har sterke barndomsminner fra hjemmet under krigen. Bruket
Tomter spilte en rolle i flyktningeruta, og den avsatte ordføreren
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Arbeiderpartiets representanter på Stortinget april 1954. Stående fra venstre: Ruth
Svendsen, Telemark, Liv Tomter, Akershus, Guri Almenningen, Hordaland, Ranveig
Johanna Frantzen, Bergen, Klara Skoglund, Østfold. Sittende fra venstre: Magnhild
Hagelia, Aust-Agder, Arnhild Skare, Buskerud, Åse Lionæs, Oslo og Margith
Munkebye, Nordland. Foto: Arbark

fikk hyppig husransakelse. På et tidspunkt ble faren arrestert. To av
kameratene var allerede skutt.
– Det var et sjokk, og jeg husker angsten for hva som kunne skje. Han
ble heldigvis sluppet fri etter noen dager. Men krigen var en urolig tid i
hjemmet, jeg var et engstelig barn, sier Berit Auli.
Hun husker også bombingen av Kjeller i 1943:
– Lyshavet sto over skogen, det var nifst, sier hun.
Det var nær fire mil mellom barndomshjemmet på Årnes og Kjeller flyplass.

Dagpendlet

Et annet smertefullt minne fra barndommen er om da lillebroren Tore
døde, bare tretten måneder gammel.
– Han døde trolig av lungebetennelse etter meslinger. Han kunne
kanskje vært reddet av antibiotika, men penicillin var nytt. Det var to
leger i bygda, men bare den ene hadde tatt det i bruk. Vi brukte den
andre legen. En liten gutt i nabolaget fikk penicillin og overlevde. Vi var
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Arbeiderpartiets representanter på Stortinget april 1954. Fra venstre: Guri
Almenningen, Astrid Skare, Åse Lionæs, Magnhild Hagelia, Klara Skoglund, Rakel
Severiin, Liv Tomter og Ranveig Johanna Frantzen. Foto: Arbark.

fire søstre igjen, og vi sørget voldsomt. Jeg så aldri mor gråte. Det må
hun ha gjort om natta. Hun var selve tryggheten i hjemmet for oss alle
sammen, forteller Berit.
I 1945 var Liv Tomter 45 år, og de fire døtrene i alderen seks til 16 år.
Og om veien til fast plass på Stortinget hadde åpnet seg brått da Trygve
Lie ble kallet til større oppgaver, var det tungvint å komme seg fra bruket
utenfor Årnes og til nasjonalforsamlingen i Oslo. Brua mellom øst- og
vestsiden av Glomma var sprengt i 1942, nå var den så smal at ikke to
hesteskysser kunne passere. Det var å vente hvis det var hest eller bil
på veg over. Datteren Berit synes det var vanskelig at mor skulle være
«borte». At far var på arbeid og i politikk var ungene vant til. Men de var
også vant til at mor var der for dem hver eneste dag, selv om hun også var
aktiv med mange lokale verv.
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Kvinnene i Stortinget 1956. Åtte av Arbeiderpartiets kvinnelige stortingsrepresentanter
for perioden 1953-1957. Fra venstre: Margit Munkebye, Klara Skoglund, Jenny Lund,
Astrid Skare, Rakel Severiin, Magnhild Hagelia, Liv Tomter og Haldis Tjernsberg.
Foto: Arbark.

– Jeg var 12 år og syntes det var fælt når mor dro av sted. Vi hadde
hushjelp som skulle se etter oss ungene, men de skiftet. Jeg var nummer
to, storesøster Randi var 16, men året etter fikk hun jobb på telegrafen i
Lillestrøm, forteller Berit.
Søstrene savnet den arbeidsomme moras trygge ro.
– Mor dagpendlet for det meste, men det var lange dager. Hun hadde
et kneppkammers av et kontor i øverste etasje på Stortinget. Der hadde
hun en divan, dersom hun måtte overnatte. Det var ikke lenger en
duftende middag på bordet når vi kom fra skolen, minnes Berit.

Stille revolusjon

Men på Stortinget gikk det unna: Allerede i januar 1946 fremmer Liv sin
første interpellasjon. Den er håndskrevet med sirlig skrift, og kommer til
behandling 25. mars:
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«Er regjeringa oppmerksom på de vansker som den manglende
vannforsyning medfører for landsbygda i sin alminnelighet og for
husmorarbeidet i sin særdeleshet? Hva akter regjeringa å gjøre, eventuelt
i forbindelse med de kommunale myndigheter, for å råde bot på dette
forhold?»
Disse Ordene var starten på en stille revolusjon, særlig for
småbrukerkvinnene i hele landet. Men det skulle også ta tid, selv
om den umiddelbare oppslutningen var stor. Den mannsdominerte
nasjonalforsamlingen hadde ikke sett vannsaken som så viktig – men
det lå jo også en krig imellom. Herrene hadde jo gjerne fått vannet
«servert», enten det var fra kran eller fra kvinner med vassåk. Snart
satt Liv Tomter som komitéformann (!) og skulle utrede utbygging av
kommunale vannverk. Som sakkyndig fikk hun med ingeniør Ragnvald
Stokke, et samarbeid hun hadde bare godt å si om. Året etter ble den
første millionen bevilget til kommunale vannverk (summen tilsvarer 20
millioner i dag). Om samarbeidet med ingeniør Stokke var fruktbart, og
oppslutningen om saken rent verbalt var god, handlet det om konkrete
penger. Ifølge stortingsreferatene var Liv «på» så ofte som mulig. I 1948
ble det bevilget tre millioner. Det skulle likevel gå mer enn ti år før
innlagt vann var en selvfølge for hele det norske folk. I et foredrag på et
festmøte i bondekvinnelagene i Nes i 1948 oppsummerte Liv arbeidet
med vannsaken inntil da, slik: «Det hadde vært mye brakkmark, rein
stubbebråte». Først året etter, i 1949, var finansieringsordningen på plass.
Gjennom 1950-årene kom vannverk i drift med forsyning over hele
landet.

Sensasjon

Så seint som i 1959 skriver Aftenpostens journalist Sigurd B. Hennum
slik om Liv og kampsaken hennes: Under tittelen «Vann i springen
større sensasjon enn sputniker og rumfart» står det: «Det er kanskje ikke
så lett for bortskjemte byfolk å skjønne at noen kan få gledestårer i øynene
– eller endog gråte en skvett – bare fordi de kan skru på en kran på veggen
og se at det kommer vann. Men utover bygdene er det ennå mange steder et
«velsignet mirakel» – langt mer dyptgripende og jordnært enn sputniker og
måneinvasjoner – når det store øyeblikket kommer at de får vann inn i huset,
og kan spare tunge løft og arbeidstak med vannhenting og kjøring til fordel for
andre nyttige formål i en tid som krever toppytelser innen alle næringer.»
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Ringen sluttet

Det hadde begynte å lysne, 13 år etter at en inspektør fra Statens
helsetilsyn sjokkert avga rapport etter et besøk på institusjoner på
Romerike: «Det er simpelthen en skandale at offentlige anstalter som de
nevnte skoler, Nes pleiehjem og Botsfengslets fangeleir har så dårlig og
helsemessig farlig vannforsyning. Og likeledes er det helt uforsvarlig at et
meieri og et pleiehjem for sinnssyke bruker vann fra Glomma uten å rense det.
(...) Så man risikerer at helsemyndighetene ser seg nødt til å gripe inn og forby
leveranse av f.eks. melk fra de steder som har slik vannforsyning.»
Liv Tomter engasjerte seg i mange saker. Da Årnes fikk ny bru med to
løp i 1963, tilskrives det hennes innsats for saken på Stortinget. Den som
sto for åpningen var Trygve Lie, da som fylkesmann. Sammen med han
var samferdselsminister Trygve Bratteli. Den politiske ringen fra 1945 var
på en måte sluttet. Foran valget i 1965 hadde Liv Tomter sittet 20 år på
Stortinget. Georg var død så altfor tidlig ti år tidligere. Nok var nok for
65-åringen.

Liv + Liv

Ingen ting skjer i et totalt vakuum. De var to som het Liv og som var
politisk engasjerte partifeller i Arbeiderpartiet i Nes og Norge. Den
andre var Liv Østlie, gift med landbruksskolelærer Sverre Østlie, som
etterfulgte Georg Tomter i ordførervervet. Liv Østli (1913–1996)
fikk i 1947 i oppdrag å danne Norsk bonde- og småbrukarlags
kvinneorganisasjon.
Det var nybrottsarbeid, det også – men arbeidsslitne kvinner tvilte seg
fram til medlemskap i dette nye, for som en av dem sa: «Jeg er jo glad i
mannen min!».
For småbrukerkvinnene var vannsaken helt sentral. De bar vannet
både inn og ut. Liv og Liv jobbet tett og parallelt for å bedre
småbrukerkvinnens kår. Tre år etter stiftelsen fikk småbrukerkvinnene
gjennomslag for å endre utlånsreglene i Driftskredittkassen for
jordbruket. Reglene skulle også gjelde for husmoras arbeidsområde inne
i huset: Nå kunne man få lån til å legge inn vann, og til utslagsvask,
og til spesielle vaskerom. Slik kunne en skille vask av fjøsklærne fra
matlagingen på kjøkkenet!
Kjøkken var i det hele tatt et sentralt tema gjennom 1950-tallet.
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Statens opplysningskontor i husstell (i dag Statens institutt for
forbruksforskning SIFO) kjørte store kampanjer for mer hygienisk og
effektivt kjøkken. I bladene ble det lokkende reklamert for at storvasken
kunne gjøres unna «bare på noen timer med vaskemaskin og påmontert
vrimaskin». Kvinner skulle få tid til noe annet og mer enn tungarbeid
med mat og vask.

Uten store ord

Hvordan blir mennesker husket – og av hvem? I 1975 var jeg fersk
journalistlærling i lokalavisen Raumnes under redaktør Trygve
Brynildsen. Han var jurist som kom til Årnes som vikar rett etter krigen
– og ble. Han var også mangeårig styreleder for Årnes vannverk, som var
etablert allerede i 1909, men som vokste seg stort nettopp av Stortingets
bevilgninger i kjølvannet av Liv Tomters innsats for norsk vannforsyning.
Redaktøren mente den grønne journalistspira måtte intervjue Liv Tomter
– vannverkenes mor og bygdas første kvinnelige stortingsrepresentant. Jeg
var 20 år og ukjent med hennes historie. Jeg var bare en jentunge da hun
gikk ut av politikken. Men jeg gikk med ærefrykt til oppdraget, ringte litt
engstelig til kvinnen som bokstavelig talt plutselig var blitt en stor ting
for meg – og fikk audiens hjemme på Tomter utenfor Årnes. Journalisten
var utrent, hadde lite vett til å spørre, Liv Tomter var rolig, vennlig – men
uten store ord. Hun hadde bare tatt de oppgavene som livet hadde lagt
fram for henne. Det hadde vært et samarbeid. Litt trådt hadde det gått
med bevilgningene, men nå var det gjort og vannet på plass i hus og hjem.

Lånt bilde

Jeg ble i flere timer. Men noen fotografering ville hun ikke være med
på. Jeg fikk låne et bilde som var tatt av Norsk Telegrambyrå mange
år tidligere. Et flott bilde – med Liv som gir kuene fôr fra ei bøtte.
Redaktøren var ikke fornøyd med journalistens sviktende fotografering,
men av respekt for «fru Tomter» ble det som hun hadde bestemt.
Redaktøren forsto langt bedre enn journalisten hvilken kamp hun hadde
kjempet. Jeg var attpåtil så ungdommelig bråkjekk at jeg smilte litt av
redaktørens stadige artikler om behovet for tilstrekkelig rent, rennende
vann. For meg var det en selvfølge!

Preposisjonenes betydning
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Hver generasjon står på skuldrene til den forrige, men har blikket festet
på den framtida de selv skal skape. Minner om gamle kamper forsvinner i
generasjonsskiftene.
Hva sier datteren Berit Aulie, som nå har passert 80?
– Jeg synes i grunnen både mors og fars innsats har vært lite omtalt
i ettertid. Derfor er det hyggelig at avisa vil bringe det fram igjen. De
var to som sto veldig på, så lenge kreftene rakk. Mor ble enke bare 55 år
gammel. Far døde da han var 62 år.
– Har du hørt noen anekdoter fra Livs liv på tinget?
– Ja, og det er en historie om hvor viktig preposisjonene er i setningen!
Mor sa en gang fra Stortingets talerstol «la vannet renne for alle landets
kvinner» – og hele salen brølte av latter. Hun mente å si «til». I dag
skjønner ikke alle poenget, men hun hadde altså formulert seg som om
alle kvinner skulle «late vannet». Jeg fortalte denne historien en gang
vi i sanitetsforeningen inviterte formannskapet for at det ikke skulle
glemme helt vår del av bygda – og dagen etter fikk jeg blomster på døra
fra ordfører Ole Midtlien, som også var lærer – han takket for leksa om
preposisjoner!
Mors replikk ble en vandrehistorie, hun lo godt av selv. Innpiskeren sa
ganske høyt til henne: «Det der kan ikke Stortinget bestemme!».

Medaljen kom for seint

Liv Tomter døde i 1978, 78 år gammel. Hun nådde mye i livet,
hun opplevde at innlagt vann og bad ble en selvfølge for alle lag av
befolkningen. Men opplevelsen av å få Kongens fortjenstmedalje i gull
ble henne ikke til del. Medaljen var på vei, men den kom for seint. Liv
Tomter, «alle vannverks mor», ble tildelt Kongens gull post mortem.
(Elisabeth Lunder er journalist i Romerikes Blad hvor denne saken sto på
trykk lørdag 22. oktober 2016)

Skriftlige kilder:

Anne-Olaug Ingeborgrud: «Kvinner i arbeid for hjem og samfunn.»
Astrid Ruud Skedsmo: «Større en sputniker og rumfart - veien til
frigjorte hender.»
Simen Flyen: Nes bygdebok: «Krig og fred.»
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Liv Tomter
Liv Tomter (1900–1978) ble valgt inn på Stortinget
for Arbeiderpartiet som vara for Trygve Lie i 1945.
Etter kort tid ble Lie første generalsekretær for FN.
Liv tok umiddelbart opp «vannsaken» – behovet for
rent, innlagt vann.
Liv Tomter er kalt «alle vannverks mor», og satt 20 år
på Stortinget.

Slik var arbeidsdagene
Vekkerklokka til Liv Tomter ringte klokka fem hver morgen, både da hun
jobbet på småbruket og senere som stortingsrepresentant.
Da hun fikk plass på Stortinget i 1945, måtte hun sykle 3 km fra småbruket
på Tomter til Årnes stasjon, der hun tok 6.30- toget inn til hovedstaden for å
kunne møte i tinget 09.00.
17.00 om ettermiddagen var hun tilbake på Årnes stasjon. Da stod mannen
hennes, jernbanefunksjonær og ordfører for Arbeiderpartiet i Nes i to perioder,
Georg Tomter, gjerne og ventet. Sammen tråkket de hjem til Tomter.
«Takket være de 3 1/2 timene på toget hver dag, som jeg bruker til å lese gjennom dokumenter og til andre forarbeider på tinget, kan jeg være bare hustru,
mor og husmor i de timene jeg er hjemme(...) Husmor er jeg i grunnen bare på
søndagen. Da planlegger jeg ukens arbeid i husholdningen sammen med den
skatten av en husbestyrerinne jeg har vært så heldig å få ansatt mens jeg er på
tinget, og hun svinger så opp med alt arbeidet sammen med min eldste datter.
Gårdsbruket har vi forpaktet bort denne tiden, så det behøver jeg heller ikke
tenke på». Kilde: Intervju i «Alle kvinner nr 43-44 1947».
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Verdens drikkevann
Ifølge FN lever 2/5 del av verdens befolkning under elendige hygieniske forhold
og 1/6 del har ikke adgang til rent drikkevann.
Hvert år trengs det 1250 milliarder kroner for å møte de fattige landenes
vannbehov.
Dette er dobbelt så mye som investeres i dag.
Overforbruk og forurensning er hovedutfordringene verden står overfor når det
gjelder verdens vannsituasjonen.
Antall mennesker i verden ventes å øke til om lag 9 milliarder i 2045. Behovet
for vann vil derfor øke kraftig.
Problemet er at mengden ferskvann vil være den samme idag som i år 2045.
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Lokalhistoriske
aktiviteter i Gjersjøelva
i Oppegård
Gjersjøelva starter fra drikkevannskilden Gjersjøen midt i
Oppegård kommune og har en lengde på 2,5 km og en fallhøyde
40 m før den ender i Bunnefjorden, akkurat på grensa til Oslo.
■ SIRI RUTLEDAL IVERSEN, Oppegård historielag

Gamle Mossevei går langs med elva, og det vokser tett løvskog
i området. Av og til ser man noen som prøver fiskelykken i en kulp,
men hovedinntrykket er en fredelig oase med bever og fossekall mellom
nøkkerosene.

Ljansbruket

Fram til midten av 1950-tallet var dette området imidlertid svært
annerledes enn slik vi ser det i dag. Ljansbruket hadde i flere hundre
år hoveddelen av sin virksomhet her, og på det meste var 250 personer
ansatt på sagbruket ved elva eller i andre virksomheter tilknyttet
Ljansbruket. Blant virksomhetene ved elva kan nevnes kruttmølle,
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kornmølle, salpeterfabrikk og elektrisitetsverk og i tillegg var flere gårder
og husmannsplasser i Oppegård, Ski og Ås tilknyttet Ljansbruket opp
gjennom historien. På det meste disponerte Ljansbruket 80 prosent
av arealet av nåværende Oppegård kommune. Det begynte for alvor
å skrante for virksomheten i mellomkrigsårene, og i 1955 gikk siste
rest av Ljansbruket dukken da høvleriet og en av arbeiderboligene
med flere leiligheter brant ned til grunnen. Over fem hundre år med
industrihistorie var over. De fleste gjenværende bygningene forble
bolighus, elektrisitetsverket ble omgjort til bilverksted og hele området
forsvant i glemselen. Elva grodde igjen av kratt og søppel.

Familien Ingier

Virksomheten hadde tidligere blitt utsatt for en annen stor og
ødeleggende brann like i nærheten da godset Stubljan i Hvervenbukta
gikk tapt i en ulmebrann en iskald januarnatt i 1913. Det var her eierne
av Ljansbruket holdt til siden tidlig på 1700-tallet. Familien Ingier
regjerte de siste århundrene og har satt spor etter seg i stedsnavn som
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Ingierstrand (kjent badeanlegg få kilometer unna), Ingierkollbakken
(slalåmbakke) og Ingieråsen (boligområde på Kolbotn). Ruinene og det
gjenstående hageanlegget i barokkstil i Hvervenbukta er i dag et populært
friluftsområde med badestranda og den karakteristiske paviljongen
og portnerboligene som inneholder kafé, atelier og galleri. Søndre
Nordstrand bydel bruker området i flere kultursammenhenger.

Uten Guri, ingen sag

Etter mange år med gjengroing kom fiskekonsulenten for Oslo og
Akershus med forslag til Oppegård jeger- og fiskerforening (OJFF)
i 1990 om å opparbeide elva til fiskeelv. Kunne det la seg gjøre?
Fylkesmannens miljøvernavdeling ville støtte arbeidet, og OJFF var
positive til å gå i gang med Harald Lundstedt i spissen. Grunneier Fred
Hallager Juul støttet gjerne saken, og flere frivillige kom til for å hjelpe,
blant annet Oppegård historielag sammen med Oppegård båthavn.
Øvrige grunneiere ga også sitt tilsagn. Oppegård kommune ble også med
på prosjektet som etter hvert fikk navnet Gjersjøelvprosjektet, og det ble
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utarbeidet en samarbeidsavtale mellom organisasjonene, grunneierne og
kommunen. I kommuneplanen tidlig på 1990-tallet ble Gjersjøelvdalen
båndlagt som et spesialområde for vern av vassdrag, kulturminner og
natur. Oppgangssaga fra 1992 er en kopi av saga på Dovre, blir kalt
Gurisaga etter Guri Vallevik Håbjørg som i mange år var en sentral
person i Oppegård kommunes forvaltning. Uten Guri hadde det ikke
blitt noen sag!

Dugnad

Flere tusen dugnadstimer er gått med til arbeidet siden 1991 da de første
planene for en revitalisering av Gjersjøelva ble lagt. Ti lastebillass med
søppel ble kjørt bort, og 150 tonn gytegrus er lagt i elva. Det er bygd to
laksetrapper, og elva har i dag en god stamme med fisk. Av rekorder kan
nevnes en laks på 9 kg og en sjøørret på 3 kg. Omtrent samtidig ble den
kulturminneinteresserte delen av dugnadsgjengen sysselsatt med bygging
av en oppgangssag i elva, og seinere ble det også kvern, lokomobil og
lokalhistorisk museum. Folkene i dugnadsprosjektet har stått på i ukesvis
med oppussing inne i Langbygningen, den største av bygningene og
som nå huser Maritas lokalhistoriske museum etter Marita Huseby,
som har ledet innredningen av museet som i dag har jevnlig besøk
i sommersesongen, gjerne samtidig som det demonstreres saging i
oppgangssaga eller males korn i den nybygde kverna. Follo museum har
nylig bidratt med en lokomobil som står under tak like ved oppgangssaga.

Gaver og utlån

Langbygningen var opprinnelig flere små boliger fra 1850-tallet som i
løpet av historien ble koblet sammen og påbygd en etasje over det hele.
Til slutt ble det åtte leiligheter hvor alle nå er pusset opp og inneholder
flere forskjellige temaer fra naturen og historien i området.
Siden huset var helt tomt er alle gjenstander kommet inn som
gaver eller til utlån, både fra privatpersoner og museer, spesielt Follo
museum som har bidratt med flere møbler og gjenstander. Det var bare
en lysestake og en krakk i bygningen da dugnadsgjengen begynte sitt
restaureringsarbeid, først i den ene leiligheten lengst mot nord. Man fant
mange spor etter tidligere innvånere, det var flere steder mange lag med
tapet, kanskje tiloversblevne biter fra Stubljan-godset i Hvervenbukta,
like rundt svingen. Man har gjort mye arbeid i å skape et arbeiderhjemARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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miljø i noen av rommene, andre er mer funksjonærpreget eller har store
mengder verktøy fra tømmer- og sagbruksvirksomhet. Det er også laget
en miniatyr-ballsal med portretter av eierne av Ljansbruket på veggene
og kopier av interiøret fra Stubljan, slik vi kjenner det fra fotografier fra
før brannen i 1913. Fred Hallager Juul har bekostet kopiene av stolene i
ballsalen, men det finnes også flere originale møbler og gjenstander som
ble reddet ut fra brannen.

Gjertrud-prisen

I 2011 fant man ut at prosjektet var såpass etablert at navnet burde endres
til Gjersjøelva natur- og kulturpark. I 2013 ble Akershus kulturvernråds
«Gjertrud-prisen» tildelt Gjersjøelva natur- og kulturpark for sitt
arbeid med synliggjøring av industrieventyret som skapte Ljansbruket.
Hele virksomheten er basert på frivillig innsats, og det legges vekt på å
rekruttere nye sagførere så vel som omvisere i Langbygningen.

Skoleklassebesøk og åpne dager

Gjennom vinterhalvåret blir samlingen i Langbygningen vedlikeholdt,
registrert og supplert, likeså med bygningene og uteområdene. Det er
et trivelig og sosialt møtested hvor man kan bidra med sine praktiske
fagkunnskaper eller lære noe nytt. Hver høst evalueres sommerens
erfaringer i felleskap, og nye planer legges for neste sesong. På vårparten
blir sommerens terminliste satt opp, og det er mange skoleklasser og
grupper fra hele Osloområdet som vil komme på besøk i tillegg til flere
åpne dager.
For å bestille omvisning på Langbygningen eller demonstrasjon av
saga eller kverna anbefales å ta kontakt med Oppegård historielag, som
formidler forespørselen. For sesongen 2017 kan grupper ta kontakt med
Guri Vallevik Håbjørg på e-post guri.vallevik.habjorg@gmail.com eller
telefon 91527675 for nærmere informasjon.
Vil du lese mer om Ljansbrukets historie, anbefales kapittelet
«Ljansbruket» av professor Finn Erhard Johannessen i Oppegård
kommunes jubileumsbok fra 2014, «Oppegård blir til», som gir den mest
samlede framstillingen.
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Stolt - selv
om Dovre faller

Dovregården vil snart falle. Det blir siste kapitel i en viktig del
av byens bedriftshistorie, og svært vemodig for Ole B. Egelund.
■ KJELL AASUM (tekst)

Ole E. Egelund har fremdeles kontor i Dovregården i Lillestrøm, men nå
synger det på siste verset for den tidligere disponenten. Bygningen skal
rives for å gi plass til et stort boligprosjekt.
- Det sies at tredje generasjon ofte ødelegger alt i en familiebedrift, sier
82-åringen, mens han blar i reklamemateriell.

En hjørnesteinsbedrift

Kommentaren er naturligvis en spøk. Dovre var lenge en lokal
hjørnesteinsbedrift, men som andre tekstil- og konfeksjonsbedrifter
klarte til slutt ikke Dovre konkurransen med en stadig økende import fra
lavkostland.
- Heldigvis fikk jeg ansvar tidlig. Min far var ikke typen som holdt
igjen. Han trivdes godt som post- og bankbud.
På kontorveggen henger flere fotografier som illustrerer bedriftens
historie.
- Den eldste delen i Nittedalsgaten 1 ble påbegynt i 1917 og skulle
egentlig ha vært brukt som potettørkeri. Prosjektet ble aldri fullført.
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PRODUKSJON: Et fotografi fra 1950-tallet som viser hektisk aktivitet. Ole B.
Egelund gjenkjenner Aud Nørup og Dagmar Malmvik.

Odd Egelund overtok eiendommen og etablerte trikotasjefabrikken helt
tilbake i 1922. Hans far hadde drevet i samme bransje i Drammen.
- Til å begynne med var det 50 ansatte og det ble produsert en rekke
forskjellige varer, som undertøy til begge kjønn, barneliv, sokker, luer og
skurekluter.

Populær helsetrøye

Helsetrøya kom på 1930-tallet. Det var en brynje, strikket for hånd på
trepinner av husmødre. Trøyene ble pakket i cellofan før de ble lagt ut for salg.
Under krigen ble det umulig å beholde alle ansatte, og arbeidsstokken
ble redusert til 17. Flere maskiner ble solgt til fabrikker som tok oppdrag
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1970-TALLET: Dovres herreundertøy
fikk tidlig en svært høy markedsandel.

STERKT NAVN: Dovre var og er et godt
navn. Ole Gotaas i Denver laget denne
plaketten.

for tyskerne. I 1947 startet en ny epoke, da moderne amerikanske strikkeog oppleggsmaskiner ble tatt i bruk.
- Vi valgte å spesialisere oss på herreundertøy. Etterspørselen var enorm
og vi laget en stund kun lang ubleket makko.

Til Rælingen

Etter hvert stilte markedet nye krav, og sommerundertøy og andre varer
kom med i sortimentet. Dovre innledet også samarbeid med Levi’s om
produksjon av T-trøyer.
- Vi utviklet stadig nye varetyper. Farget, mønstret undertøy utgjorde
nå størstedelen av produksjonen. De gamle lokalene ble for små, og
i 1969 ble det etablert en avdeling i Rælingen, der det i 1978 sto ferdig
en fabrikk på 7.000 kvadratmeter.
- Hva var oppskriften for suksessen?
- Store rå- og ferdigvarelagre, ingen kompromisser på kvaliteten og
ingen diskusjon på pris. Vi valgte å satse på hjemmemarkedet framfor
eksport, som er langt mer kostbar.
På det meste produserte Dovre vel to millioner klesplagg i året, og så
sent som i 1980 hadde Dovre 150 syersker. Samtidig var 6-8 i arbeid
i strikkeriet, mens 4-5 drev med tilskjæring. I pakkeriet var det 20.
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Dovre Fabrikker AS ble i 1994 solgt til Troll Teko Holding i Drammen.
Fremdeles selges Dovre-trøyer og undertøy, men produksjonen foregår
utelukkende i Danmark og Litauen.
(Saken har tidligere vært trykket i Romerikes Blad)

SNART SLUTT: Ole B. Egelund foran Dovre-gården som i løpet av fjoråret fikk
adresse Sørumsgata 12, en endring den gamle Dovre-disponenten stiller seg svært
uforstående til.

FAKTA
• Odd Egelund startet A/S Lillestrøm Trikotagefabrik i 1922.
• Bedriften produserte til å begynne med undertøy, sokker, luer og skurekluter.
• Endret navn i 1961 til Dovre Trikotagefabrikk, senere til Dovre Fabrikker.
• Etablerte seg i Rælingen fra 1969. Gradvis flytting dit.
• Dovre hadde på det meste 260 ansatte i Lillestrøm og Rælingen. Solgt i 1994.

50

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

Populær ordfører
– Jeg lærte mye av å være med i RV, om organisasjonsbygging og om
verdien av å stå på. Og om Marx selvfølgelig, om å forstå hvordan
markedskreftene og arbeiderklassen har en naturlig motsetning.
■ HALFDAN KARLSEN (tekst)

Det er Rælingens ordfører Øivind Sand (Ap) som sier dette i dag, i 2016.
Han har en politisk fortid som medlem av Rød Valgallianse 1981-94, og
har overhodet ikke noe problem med dette.

Ja til Rælingen

Det har heller ikke befolkningen i Rælingen. Han ble ordfører i 2007,
da Arbeiderpartiet fikk 45 prosent av stemmene. I 2011 ble han gjenvalgt
og Ap fikk 54 prosent. Dette ble toppet i 2015 da Ap fikk 59 prosent, og
Øivind er nå inne i sin tredje periode som ordfører.
Du må langt vekk fra Akershus for å finne liknende sterk oppslutning
om Ap. Det er et solid tillitsvotum fra velgerne, ikke minst takket være
Øivinds personlige popularitet og det arbeidet han har lagt ned for å
skape en bedre framtid for Rælingen kommune.
– Men vi har også en veldig sterk partigruppe i Rælingen. Så det er
ikke min fortjeneste aleine, sier Øivind beskjedent.
I folkeavstemningen i april 2016 stemte for øvrig hele 85 prosent nei
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Før kommunevalget i 2015 lå Ap an til å få
51 prosent ifølge lokal gallup (RB-oppslag
31.august). Resultatet på valgdagen
14.september ble hele 59 prosent!

til kommunesammenslåing, og ga dermed en klar støtte til en av Øivinds
mange hjertesaker.
– Et nei til kommunesammenslåing er et ja til Rælingen som fortsatt
egen kommune, sier han, godt fornøyd med den klare tilbakemeldingen
fra innbyggerne. Han regner med at dette resultatet blir stående,
uavhengig av hva fylkesmann og kommunalminister måtte mene.

Aktivist på ytterste venstre fløy

Øivind Sand var aldri medlem av AKP(m-l), men han meldte seg som
28-åring inn i RV i 1981. Der deltok han med liv og lyst på RV-møter, i
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Lillestrøm 1.mai 1982: Faglig 1.maifront hadde større tog enn Ap og Samorg flere
år på rad, og Øivind Sand var alltid med. RV sto ganske sterkt på Nedre Romerike
på denne tida. (Foto: RB).

8.mars-tog, Faglig 1.maifront-tog og i demonstrasjoner inne i Oslo, for
eksempel både mot den amerikanske og mot den sovjetiske ambassaden.
«Kamp mot begge supermakter, USA og Sovjet, for den internasjonale
solidaritet», er et slagord fra disse demonstrasjonene som Øivind husker
godt. Framført som talekor med rytme og svung fra tallrike kampvillige
demonstranter.
Salg av avisa Klassekampen, KK, sto sentralt.
– Jeg henta KK på fredags kveld inne hos Duplotrykk, og så solgte vi
avisa på lørdag, forteller Øivind.
– Vi solgte mye på Løvenstad i Rælingen. Ofte var avisa utsolgt, fordi
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

53

Likestilling er viktig for Øivind Sand. Her går han med
barnevogn i 8.mars-toget i Lillestrøm i 1986. (Foto: Kjell
Aasum, RB).

folk syntes det var ei bra avis. Vi solgte også på Strømmen stasjon, klokka
halv sju om morran på onsdager. Da henta vi avisene fra et avtalt sted
under perrongen på stasjonen.
Øivind deltok også aktivt i solidaritetsarbeid, som medlem i
Palestinakomiteen og Solidaritet Norge-Polen. Og han sto på RV-lista
ved kommunevalg i Rælingen. Øivind Sand var aktivist på venstresida
i politikken, det er helt sikkert.
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Høstrock ble arrangert
i Sandbekkhallen
i november 1989
med rocka lærere fra
«Lærerbandet» i spissen.
Vi ser Øivind Sand,
rektor ved Sandbekken
ungdomsskole, helt
til høyre. Fra venstre
inspektør Geir Grimstad
og elevene Inger Lise
Bjørklund og Morten
Hågensen. (Foto: Kay
Stenshjemmet, RB).

Godt humør og verbal slagkraft

Øivind er født i 1953 og kommer fra Sand ved Gardermoen i Ullensaker.
Som guttunge vokste han opp på Kløfta. Han har også bodd en periode
på Kurland i Lørenskog. I 1969 flyttet han som 16-åring med familien
til Rælingen. Han regner seg i dag som ræling god nok selv om han er
innflytter til kommunen.
– Du kan ikke si «ræling født ræling støtt» uten at du har bodd
i Rælingen i minst to-tre generasjoner, men det heter jo også «en gang
ræling alltid gærning», sier Øivind med et flir.
Han går så visst ikke unna for en fleip, og fyndordene kommer gjerne
tett som hagl: «Verden ligger åpen for den som tør å drite seg ut», «Før mente
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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jeg mer enn jeg forsto, nå forstår jeg ikke hva jeg mener», «Det er håpløst
og vi gir oss ikke!»
Ute blant folk, på møter og arrangementer i kommunen, kan han finne
på å si: «Rælingen, Rælingen, hei-hei-hei. Det var Rælingen sin det!» Eller si
til hundre eldre som har møtt fram til formannskapets julebord
i desember at cateringfirmaet har levert til feil adresse, «men dere får lov til
å gå rundt bordet og se på maten før den leveres tilbake». Og så legge til «nei,
det var bare fleip».
Godt humør og verbal slagkraft er i det hele tatt noe som kjennetegner
Øivind Sand. I hele sitt voksne liv har han drevet med musikk og sang,
blant annet i flere band: Nitty & The Noodles, som spilte countryrock, og
Band Mattheus med medlemmer fra Skedsmo og Rælingen. I dag er han
fast gitarist når allsangen ljomer på årsmøtene i Akershus Ap. Og med
gruppelederen i Rælingen Ap som forsanger.
– Det er mye bra rock’n’roll fra USA, men den beste popen er fra
England, mener Øivind.
Skuespill har han også drevet med, i teatergruppa på Lillestrøm
videregående skole og som lærer for skoleelever som satte opp stykker
med Øivind som instruktør. Ikke minst må nevnes det mangeårige
samarbeidet med Geir Grimstad (SV) fra Rælingen, nå rådmann
i Nesodden kommune. Han og Øivind gjøglet sammen, spilte og sang og
vakte stor lykke overalt der de kom. Rett og slett gode entertainere, er en
vanlig oppfatning.

Inkludering og fellesskap

Øivind er lærer av yrke, utdannet på Sagene lærerskole i Oslo, kjent som
stedet der de mest radikale lærerne ble formet på 1970- og 80-tallet.
– Det var på Sagene jeg lærte om allmøtets makt, både med dets
demokratiske fordeler men også med muligheten til å tyne mindretallet
som ikke er enig med flertallet, sier Øivind.
Selv står han ikke for å tyne noe mindretall, heller ikke i dag når Ap
har reint flertall i kommunestyret i Rælingen og for så vidt omtrent kan
gjøre som de vil. Men det er ikke stilen til Øivind Sand.
– Det er viktig å lytte til opposisjonen og ta dem på alvor, framholder
Øivind. Han har som ordfører gått sterkt inn for at de andre partiene
i kommunestyret skal inkluderes mest mulig. Det gjelder også Høyre og
Frp. Frp fikk flere plasser i komiteer og utvalg enn de hadde krav på etter
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En samstemt partiledelse i Rælingen Ap sa i 2015 nei til kommunesammenslåing.
Her ser vi fra venstre partileder Hanne Fjerdingby Olsen, varaordfører Heidi Finstad,
ordfører Øivind Sand (bak) og gruppeleder Halfdan Karlsen.
(Foto: Kay Stenshjemmet, RB).

valget i 2015 og ble også representert i formannskapet, som de ikke hadde
krav på ut fra valgresultatet. Dette ble ordnet gjennom såkalt avtalevalg,
der Ap viste betydelig raushet overfor både Frp og de andre partiene.
– Det er fornuftig å gi opposisjonen en mulighet til å målbære sin
politikk. Da får vi som er flertallet impulser og må bryne oss på andres
synspunkter, mener Øivind.
I Rælingen er det også slik at Ap har faste kontaktmøter med SV
og mellompartiene, slik at det blir best mulig kommunikasjon og
forutsigbarhet foran kommunestyremøtene. Og en kanal til å spille inn
ideer og forslag til flertallspartiet i kommunen. Inkludering og fellesskap,
det er Øivinds måte å styre på.
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Ordfører i Rælingen Øivind Sand. Foto: Halfdan Karlsen.

Væpna revolusjon og Stalin

Men drar han med seg skjeletter i skapet fra den gangen han var aktiv
RV-er? Vel, konfrontert med spørsmålet om væpna revolusjon, svarer
Øivind:
– Det var jeg imot, også på 1980-tallet. Væpna revolusjon er blodig;
det er bare mulig å ta makta med tvang. Jeg er humanist, sier han.
Uten å sette seg til doms moralsk over revolusjoner som har vært
i historien som den franske i 1789 eller den russiske i 1917.
Øivind var militærnekter og avtjente siviltjeneste. AKP-erne i Skedsmo
og Rælingen mente jo at væpna revolusjon var nødvendig og at en måtte
forberede seg på dette også i Norge.
– Jeg var helt imot. Min motstand er prinsipiell mot vold og
våpenmakt.
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Stalin var «70 prosent bra og 30
prosent dårlig» ifølge AKP. Øivind
Sand var dypt uenig i dette. Han
tok klart avstand fra Stalin. Men
Stalin sa også at «teorien blir
formålsløs om den ikke knyttes
sammen med revolusjonær praksis,
akkurat som praksis famler i blinde
hvis dens vei ikke blir opplyst av
revolusjonær teori». Hvis vi kutter
ordet revolusjonær i dette sitatet,
er antakelig Øivind mer enig i at
tankegangen passer brukbart, også i
dagens situasjon.

– Var det noe problem at AKP(m-l) dannet en slags «stat i staten» i RV?
Rød Valgallianse var jo fra starten en allianse mellom det fast sammentømrede
partiet AKP(m-l) og de litt mer diffuse «uavhengige sosialistene» i RV som
ikke var AKP-ere. Da kunne det fort bli en slagside at AKP-erne tok den reelle
makten i organisasjonen?
– Jeg opplevde ikke noe problem med dette. Det var fullt mulig å ta et
selvstendig standpunkt. Og jeg var like oppkjeftig den gang som jeg er nå,
humrer han. Og fortsetter:
– Men AKP-erne tok faktisk avstand fra massakren på Den
himmelske freds plass i Beijing i 1989. Så å si alle var imot de kinesiske
kommunistenes handlemåte i lokalmiljøet her hos oss.
AKP(m-l) brøt like etterpå med Kina og fortsatte som AKP, uten
ml-tilføyelsen som var en arv fra den tida da Mao Zedong var det store
forbildet for unge radikale norske kommunister.
– Men Stalin da? Han måtte du vel svelgje som medlem av RV?
– Nei, jeg støtta ikke Stalin, slår Øivind fast.
– AKP hadde som kjent en analyse av Stalin som 70 prosent bra og 30
prosent dårlig?
– Dette er den eneste prosentregningen som er mulig, dersom en skal
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Øivind Sand hadde god
nytte av å gå på studiesirkel
i RV. Blant annet fikk han
innsikt i marxismens lære om
økonomi og begreper som
utbytting, profitt, merverdi og
klassekamp.

erkjenne Stalins feil, men samtidig holde fast ved at han var en stor leder.
Og det var viktig for AKP-erne. 80 prosent bra blir for lite kritisk, og 60
prosent bra blir for dårlig til å holde fast ved Stalin, sier Øivind med et
glimt i øyet.
– Hvis det bra Stalin gjorde var å slå i hjel en god del sovjetborgere som
han ikke var fornøyd med, er ikke jeg med i hvert fall. Heller ikke Pol
Pots skrekkregime i Kambodsja hadde jeg noe stor sans for, sier Øivind
som diskuterte disse spørsmålene både med Tron Øgrim og med folk
som bodde i området Skedsmo-Rælingen den gangen.
Øivind kastet seg også inn i den lettere akademiske «hestedebatten»
i Klassekampen i 1982. Spørsmålet var om hesten produserer merverdi?
Motforestillingen for en skolert marxist er jo at bak hesten står
mennesket som styrer hesten, og det er da mennesket som produserer
merverdi? Marx sa aldri noe spesifikt om akkurat dette problemet, så
dette ble det diskusjon av.
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Øivind Sand, til venstre, er lærer av yrke. Her fotografert på Sandbekken
ungdomsskole i 1988 sammen med Haldis Hamnen, Marit Bjerke Tomter, Inger
Sellevoll og Geir Grimstad. (Foto: Morgan Andersen, RB).

Øivind hadde stor glede av å gå på studiesirkel i RV og studere Karl
Marx og «Kapitalen».
– Jeg fryda meg på 1990-tallet da Marx sine teorier til og med var «god
latin» på BI, sier han og peker blant annet på årsakene til boligkrakket vi
opplevde i Norge.
– Willoch angra seg etterpå, men liberaliseringen av boligmarkedet var
irreversibel. Og det nytter ikke å snyte seg når nesa er borte, sier Øivind.
– Før dette fikk mange mennesker mulighet til å kjøpe seg leilighet
i borettslag uten å sette seg i bunnløs gjeld. I dag ser vi følgen av
frisleppet på boligmarkedet; økte forskjeller og skyhøy boliggjeld for
svært mange som egentlig ikke har råd til det.

Meldte seg inn i Arbeiderpartiet

– Jeg meldte meg ut av RV i 1995 og stemte SV ved noen valg, sto
faktisk på SV-lista i Rælingen og hadde noen mindre kommunale verv.
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Men jeg ønsket å være med og påvirke, være med å forme utviklinga i
Rælingen kommune, dreie politikken fra høyre mot venstre. Derfor ble
Arbeiderpartiet etter hvert et naturlig valg, og jeg meldte meg inn som
48-åring i 2001, forteller Øivind.
Han var en av «de tre rektorene» som meldte seg til tjeneste ved
kommunevalget i 2003. Ved dette valget gikk Høyre og Frp, som fram til
da hadde flertall i kommunestyret, svært langt i å ville konkurranseutsette
og privatisere. Blant annet ville de sette i gang forsøk med privat drift av
en av kommunens barneskoler. Temmelig drøyt, selv for de blå-blå.
Dette fikk tre av rektorene ved kommunens til sammen sju skoler
til å si ja til å stå på Aps liste. Øivind var en av dem. Han var på det
tidspunkt rektor ved Blystadlia skole. Tidligere hadde han vært rektor ved
Sandbekken ungdomsskole og ved Rud skole. Han var også en periode
ansatt sentralt i skoleetaten i Skedsmo kommune.
Fagforbundet i kommunen mobiliserte kraftig blant kommuneansatte mot
privatiseringspolitikken, og Ap vant valget i 2003 med klar margin. Etter 12 år
med Høyre-styre ble Terje Granerud (Ap) ordfører og Øivind Sand var blant
de nye som ble valgt inn i kommunestyret. Ap fikk flertall sammen med SV
og Sp, som det ble utviklet et godt samarbeid med i åra som fulgte.
Fire år etter stilte han som ordførerkandidat. Ap fikk 45 prosent av
stemmene og Øivind ble valgt til ordfører. Og resten er historie, som det sies.

Teori og praksis

Øivind har alltid vært EU-motstander. Men han aksepterer at dette er et
politisk spørsmål det vil være delte meninger om i Arbeiderpartiet.
– Som Ap-politiker må du ha godt fotfeste i de sosialdemokratiske
ideer og verdier. Det er veldig viktig, slår Øivind fast. Og nå er det
ordføreren som snakker.
– Du må kjenne godt til partiets sentrale program. Dette for å kunne
bryte politikken ned på kommunalplanet. Det må være konsistens og
sammenheng mellom lokal politikk og den sentrale Ap-politikken. Det
er helt sentralt.
Øivind Sand mener det er en god idé at Aps politikere faktisk følger
partiets politikk.
– Pragmatisme er nødvendig, men vi må også se på de ideologiske
sidene ved det som vi driver med. Ellers fjerner vi oss fra grunnmuren
i vårt politiske arbeid.
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Øivind Sand (foran) sammen med flyktninger og ansatte i flyktningtjenesten i
Rælingen kommune i 2015. På bildet ser vi også Ap-leder Jonas Gahr Støre og
stortingsrepresentant Sverre Myrli, som besøkte kommunen for å høre litt mer om
det gode integreringsarbeidet som Øivind Sand med rette kan være stolt av.

– I RV lærte du vel at det er viktig å ta arbeiderklassens standpunkt?
– Ja, og jeg synes det er en utfordring at vi i dag har så få framtredende
Ap-representanter fra fagbevegelsen. Vi er nødt til å rekruttere fra
fagbevegelsen. Hvis vi mister den grunnpillaren, vil Arbeiderpartiet miste
sin eksistensberettigelse, mener Øivind.
– Hvis ikke faren min og bestefaren min hadde vært fagorganiserte,
og alle de tusener andre som valgte å fagorganisere seg, hadde vi aldri
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Solidaritetskonsert for flyktninger i mars 2016 i Øvre Rælingen kirke: Øivind Sand,
til høyre, sammen med (fra venstre) Trine Munkvold Lindset fra Akershus Røde Kors,
diakon Karin Kverneland Oyenuga og den velkjente pop-artisten Stella Mwangi.
(Foto: Halfdan Karlsen).

oppnådd de resultatene vi har oppnådd i dag.
– Martin Kolberg sier «fagbevegelse, fagbevegelse, fagbevegelse»
– Og jeg er enig med Kolberg. Vi skal representere arbeidsfolks
interesser. Og det gjør vi. Bare se på politikken vår for arbeid til alle,
solidaritetspolitikken både nasjonalt og internasjonalt. Ap vil redusere
forskjellene mellom rike og fattige gjennom blant annet en skattepolitikk
etter prinsippet «yt etter evne, få etter behov».
Øivind blir ivrig nå, og vi aner litt av den unge RV-aktivisten.
– Vi vil ta vare på velferdsstaten og at velferdsgodene i vesentlig grad skal
eies og drives av det offentlige. Velferdstilbudet blir best og billigst når det
drives i offentlig regi. Jeg er veldig imot privatisering, erklærer Øivind.
Lokalt i Rælingen har Ap de siste åra hatt et godt samarbeid med
Fagforbundet, med faste møter i Faglig-politisk utvalg som Øivind Sand
har vært pådriver for å stable på beina.
Øivind er også kjent for sin sterke interesse for flyktningenes situasjon
i Norge, og Rælingen er blitt noe av en foregangskommune når det
gjelder å integrere flyktningene som kommer og skaffe dem arbeid eller
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skoleplass. Fra flere hold er det kommet rosende omtale, blant annet fra
selveste statsminister Erna Solberg.
– Gjør din plikt og krev din rett, sa vi før i tida. Det er motto for
flyktningpolitikken i Rælingen. Vi stiller krav, men vi møter dem på en
positiv måte, med det vi kaller tøff kjærlighet, sier Øivind.

Øivind Sand på ordførerkontoret i Rælingen kommune. Han meldte seg inn i
Arbeiderpartiet for å gjøre en forskjell. Og det har han klart! (Foto: RB).

Hel ved

Øivind Sand er hel ved. Han står for det han mener og tør å ta en politisk
fight. Han tåler også å lide nederlag ved politiske avstemninger og
aksepterer som ordfører å måtte gå tilbake på standpunkter han har når
flertallet går imot.
– Det å innrømme å ta feil er en del av det å være til å stole på. Som
ordfører må du også tørre å møte velgere som har en høne å plukke med
deg. Du må ha litt hard hud. Såpass at du kan stå oppreist uten ryggrad,
fleiper han og ler.
Øivind ønsker å møte folk på de arenaene der de ferdes, og han bruker
mye tid på å stille opp og møte lag og foreninger og bidra ved alle slags
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Fagbevegelse! Fagbevegelse! Fagbevegelse! Øivind Sand på talerstolen gjør
Martin Kolbergs berømte ord til sine egne. Det er helt sentralt å holde fast ved og
videreutvikle samarbeidet mellom den politiske og den faglige arbeiderbevegelsen,
mener Øivind Sand.

arrangementer i kommunen. Og det er ikke først og fremst snorklipping
det dreier seg om.
– På hvert eneste møte jeg har vært på i Rælingen har det vært viktig
for meg å snakke om Arbeiderpartiets politikk. På den måten er det
mulig å bygge tillit, og tillit er Aps viktigste kapital. Hvis tilliten er god,
så tåler den også noen skudd for baugen, slår han fast.
Øivind vet hva han snakker om. Han har oppnådd befolkningens tillit
i Rælingen. Hvor lenge han vil fortsette å være ordfører i Rælingen er et
annet spørsmål. Men det skal vi ikke berøre her.
Oppsummert: Ordfører Øivind Sand er i dag en etablert og profilert
lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Akershus, respektert og godt likt. Og
altså med en politisk fortid fra det ytterste venstre som av og til skinner
gjennom i hans meninger og synspunkter, selv om han er trygt forankret i
sosialdemokratiets ideer og verdier. Men dette er neppe noen motsetning,
egentlig.
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Et rødt flagg

Tekst: Arnljot Eggen, Melodi: Finn Ludt
De holdt ikke løftene sine.
Vi hørte tålmodig på alt deres prat.
Vi ventet, men ingenting skjedde.
Hvem tjener i grunnen kommune og stat?
Et rødt flagg har flamma
før i vår grend, kamerat.
Men så ble det borte,
det maner til samling igjen.
De gamle i bygda kan minnes
og snakke om steder vi glemte ei tid.
Om Austmarka, Julussa, Jura,
om kampen mot gule og statspoliti.
Et rødt flagg har flamma
før i vår grend, kamerat.
Vi fant det på loftet,
og nå bør det brukes igjen.
Ei krise har kommet tilbake
og den banker først på en arbeiders dør,
og siden hos bonden, hos mange,
for pengene samles hos færre enn før.
Et rødt flagg har flamma
før i vår grend, kamerat.
De eiendomsløse
blir nødt til å våkne igjen.
Det finnes et skille i verden,
og det går på tvers over grenser og land.
På ei side står kapitalen,
på den andre hver utbytta kvinne og mann.
Et rødt flagg har flamma
før i vår grend, kamerat.
Det gjelder for alle
å velge ei side igjen.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

67

Symbiosen mellom RV og AKP(m-l)
RV var i utgangspunktet valgkamporganisasjonen til AKP(m-l). Den var
åpen for «uavhengige sosialister», men det var AKP-erne som reelt styrte
organisasjonen.
RV ble opprettet i forbindelse med stortingsvalget i 1973, fordi Arbeidernes
Kommunistparti (marxist-leninistene) som ble stiftet samme år, ble nektet å
stille til valg under sitt eget navn. Det var for likt Arbeiderpartiet og Norges
Kommunistiske Parti, slo Kommunaldepartementet fast. Da ble RV en grei
løsning, sånn i farten.
Det skulle vise seg å bli mer permanent. I 1975 stilte RV med et program som
var temmelig likt AKPs, men noe moderert på enkelte punkter for ikke å støte
fra seg «de uavhengige».
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Men RV-programmet var tøft nok: Det ble slått fast at enhet på klassekampens
grunn var et sentralt mål for at arbeiderklassen skulle kunne vinne samfunnsmakta i Norge. Dette måtte til, sto det i programmet, fordi at Norge er et
monopolkapitalistisk diktatur der kommunestyrer og fylkesting er redskaper for
herskerklassen. Veien til sosialismen er revolusjon og proletariatets diktatur er
nødvendig, sto det. Kamp mot de imperialistiske supermaktene USA og Sovjet
var også med, pluss en lang rekke andre radikale markører.
Fra starten var det spenninger i RV mellom AKP-erne og «de uavhengige».
I 1979 ble RV omdannet til en egen medlemsorganisasjon, men først i 1987
ble alle AKPs formelle rettigheter i RV fjernet. AKP-ernes innflytelse var
for så vidt stadig sterk, men medlemstallet i AKP sank mer og mer utover på
1980- og 90-tallet. Mens nye «uavhengige» kom til i RV, slik at tyngdepunktet i
organisasjonen ble forskjøvet.
Etter hvert ble det lagt mer vekt på sosialistisk demokrati som politisk grunnlag
for RV. Revolusjon og diktatur forsvant mer i bakgrunnen og RV fikk representanter i kommunestyrer og fylkesting. I 1993-97 fikk de til og med inn en
stortingsrepresentant, Erling Folkvord fra Oslo.
Fortsatt dreide det seg om aktiv kamp for det RV definerte som arbeidsfolks
interesser. Ikke minst, aktivistene i RV og AKP fikk ganske solid fotfeste i deler
av fagbevegelsen, med talsmenn som ikke var redd for å tale arbeidsgiverne og
stat og kommune midt imot.
I 2007 ble RV og AKP slått sammen, etter en prosess som hadde gått over to år.
AKP og RV ble lagt ned og partiet Rødt ble stiftet. I dag med Bjørnar Moxnes
som uredd talsmann. Og den gamle AKP-avisa Klassekampen? Den fortsetter som en respektert og velinformert uavhengig radikal dagsavis, som leses
med interesse av de fleste som er opptatt av dagsaktuelle politiske spørsmål på
venstresida i dagens Norge.
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Lokalhistorikeren Håkon Tysdal (73) fikk Øyerenprisen i år.
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Håkon Tysdal fikk
Øyerenprisen 2016
Håkon Tysdal fra Rælingen fikk i september
arbeiderbevegelsens kulturpris for 2016, en vakker
bronsestatuett med inskripsjon.
■ HALFDAN KARLSEN (Tekst og foto)

Han har utgitt ti bøker og skrevet et utall artikler til tidsskrifter og
årbøker, og det er arbeidsfolks liv og virke han har vært spesielt opptatt av.
– Livet leves forlengs, men kan forstås baklengs, sier prisvinneren. Og
det er en god begrunnelse for å drive med historie, får en si.

Flisby’n

Overrekkelsen fant sted søndag 11.september 2016 på Øyerendagen,
arbeiderbevegelsens tradisjonelle kulturdag på Fetsund lenser. Den gikk
av stabelen i fint høstvær med tale av stortingsrepresentant Sverre Myrli
(Ap) og sang- og musikkinnslag ved Hverdagskara og Lenseteateret.
Prisvinneren, Håkon Tysdal, driver forlaget Flisby’n fra boligen sin
i Blomsterveien i Rælingen. Han har opp gjennom åra trukket fram
småkårsfolk både på Romerike og i Østfold. Ikke minst historier om
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arbeidsplasser som forsvant. Dem er det mange av, nedlagt eller flyttet til
utlandet.

Arbeidsplasshistorier

Håkon forteller villig om prosjektet «Arbeidsarven», der han har
samarbeidet nært med fagbevegelsen i Moss. LO-pensjonister i Østfold
har vært veldig interessert i å få fram historier fra arbeidsplasser som
Helly Hansen, Moss Verft, IL-O-VAN og Moss Cellulosefabrikk. Det
er blitt fem hefter fra dette prosjektet etter hvert, alle utgitt på Flisby’n
forlag.
– Det er viktig å samle historien, ta vare på den og formidle den, sier
Håkon Tysdal. Han trekker fram årboka fra AHA som et godt eksempel,
der arbeiderhistorien publiseres og spres til mange interesserte lesere over
hele Akershus.
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Et knippe bøker og hefter som Håkon Tysdal er ansvarlig for, aleine eller sammen
med andre, eller skrevet av folk han slipper til med sine historier gjennom
utgivelser på Flisby’n forlag.

Fra Enebakk

Håkon kommer opprinnelig fra Enebakk, og har skrevet en god del om
hjembygda. Blant annet ei bok om Ragnhild Jølsen. Han tumler nå med
planer om å få gjort noe på Arbeiderbevegelsens Arkiv i Oslo og få gravd
fram stoff om Marcus Thrane og thranitterbevegelsen på Romerike på
1840-50-tallet.
– Det ligger mye interessant arkivmateriale og venter, sier Håkon og
peker spesielt på hendelser i Nes og Enebakk der thranitterne gjorde seg
gjeldende.
Han er også medforfatter i ei bok om bondehøvdingen Hans Borgen,
som kom i 2015. Dessuten er han medlem av Arbeiderbevegelsens
Historielag i Akershus. Vi gratulerer med prisen!
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Museumsveien
i Hedmark
Skal du en tur Hedmark og traktene rundt Elverum og Hamar,
kan du i hvert fall besøke fem flotte museer med solide røtter
i arbeiderbevegelsens kultur- og industrihistorie. AHA
arrangerte tur hit i juni 2016. Om lag 30 medlemmer deltok.
■ JAN-ERIK ØSTLIE (tekst og foto)

Døra er åpen til museene i Hedmark, står det å lese i en brosjyre.
Og denne døra er enda mer åpen i sommersesongen enn ellers i året.
Da er det snakk om utvidede besøkstider og flere tilbud.
Glomdalsmuseet og latjo drom
Du kan trygt starte i Elverum. Det gjorde vi. Der ligger Glomdalsmuseet
som er 105 år gammelt og gjør sitt beste for å synliggjøre og styrke det
flerkulturelle Hedmark. Taterne og deres venner ville ikke at Hamar skulle
fortelle hvem de var. Derfor skapte de Glomdalsmuseet i ren protest.
For ti år siden ble den unike utstillingen Latjo drom åpnet av Kronprins
Haakon Magnus. Latjo drom er romani og betyr den gode veien.
Utstillingen er ifølge formidlingsleder Laila Bækkevold en beskrivende
utstilling om romanifolket/taternes kultur og historie.
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Klevfos Industrimuseum.

Her skal fordommer og myter verken bekreftes eller forsterkes – her
kan – og skal – du tenke sjæl. Og du vil raskt møte mennesker som
lever annerledes enn folk flest, folk som er vanskelige å innordne i
storsamfunnet og kanskje nettopp derfor er en svært velegnet gruppe å
sladre eller skape myter om.
Vi møter Laila Bækkevold som forteller at i vikingtida, for om lag
1000 år siden, startet en folkevandring fra India – vestover og nordover.
Tidlig på 1500-tallet krysset de Norden. Språket romani, som flertallet av
taterne snakker, kommer fra India – det er muntlig og blir derfor skrevet
som det uttales. Vi som ikke kan romani, bruker likevel mange romani-ord –
for eksempel «å gi beng» - som betyr å gi faen.
Opphavet er likt, men sigøynerne, taterne (romanifolket) og romfolket
(de fra Romania) er tre ulike grupper. Sigøynerne er den gruppen som
har reist lengst. Taterne kom til Norge for 500 år siden, sigøynerne først
på slutten av 1800-tallet.
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Håkon Tosterud på Klevfos Industrimuseum.

– Vi bruker tater og romanifolket om hverandre, det er ikke
nedsettende. Men vi bruker ikke begrepet «Fant», det regnes som
nedlatende, sier Bækkevold.
En ingrediens vi gjerne forbinder med taterne er campingvogna. Da skal
vi imidlertid vite at campingvogna er en sterk oppgradering av taternes
levesett. Og den er høyt verdsatt. Likevel fins det campingplasser i Norge
i dag som ikke tar imot tatere. De er ikke bra nok!
Produktet vi kanskje likevel mest forbinder med taterkulturen er knivene.
De lages i mønster som forteller hvilke familie de kommer fra. For
taterne er mer opptatt av mennesker enn eiendom. Kobberkjelen er et
annet typisk «taterprodukt».
Som kjent reiste taterne rundt og solgte sine varer. De var lite
stedbundne. Og de lagde sine egne klær. Gikk noe galt ett eller annet sted
i storsamfunnet, fikk ofte taterne skylda – syndebukker har alltid vært
gode å ty til når ulykka er ute. Da som nå.
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Tore Tollan, Løiten Brænderi.

– Da vergeloven kom i 1900, ble mange taterbarn fjernet fra familiene
sine. Taterbarn ble også tatt ut av ordinær skolegang med hjemmel
i vergeloven.
Men taterne holdt sammen, kanskje i ren solidaritet med hverandre.
Taterne lever annerledes enn folk flest, de er vanskelige å innordne
i storsamfunnet. Og de er en svært egnet gruppe mennesker å sladre
om – å lage myter om. Noen av dem ble sterilisert, andre lobotomert.
Sistnevnte førte til død og fordervelse for noen av dem – graver fins
utenfor Gaustad Sykehus.
- Taterne reiste rundt, du visste aldri hvor de hadde dem hen.
Det provoserte mange i storsamfunnet. Og skatt betalte de ikke,
sier Bækkevold.
Norges mest kjente tater er kanskje Åge Aleksandersen som er en
«kvart» tater idet bestefaren hans var fullblods tater.
I den flotte utstillingen på Glomdalsmuseet fins det også mange
plakater med korte beskrivelser av utvalgte tateres historier, for eksempel
denne fra Aslak: «Jeg ble født i 1947 i Hundtorp. Vi reiste i bygdene i
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Fra Glomdalsmuseet.

Gudbrandsdalen, Torp, Valdres og Telemark. Vi hadde faste steder vi
overnattet. Noen ganger kunne vi risikere å ikke finne ly for natta.
Da fant vi ei løe der vi krøp langt ned i høyet, så vi frøs ikke i hjel.
Det var en kamp for å finne overnatting på vinterstid. På de fleste
stedene ble vi bare en natt, men det hendte vi var flere uker på samme
sted. Da vaska mor golv og hjalp til med å lage mat. Foreldrene mine
første et tradisjonsrikt taterliv. De første årene hadde far verken hest eller
bil. Da jeg ble eldre, fikk vi bil. Om sommeren lå vi i telt. Det var ikke
campingvogn den gangen.»
Eller Jenny, født i 1949: «Vi reiste rundt med lastebil, som hadde en
påbygd hytte på lasteplanet. Lasteplanet var fylt med skrot og batterier.
Vi trivdes blant bygdefolket i Trøndelag og var godt likt av alle.
Pappa var den første til å ha campingvogn. Jeg var 15 da han fikk det. Vi
lå ofte nede i Askim og dro til Lillestrøm og Strømmen. Pappa likte å
reise alene, men noen ganger reiste vi med slekta».
Utstillingen gir oss også informasjon om knivkongen Johan Fredrik
Hedenberg som ble født i Sverige i 1869, og levde og virket hovedsakelig
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

79

Erling Diesen.

på de svenske og norske finnskoger. Ifølge ham selv leverte han kniver
til både den svenske og norske kongen, derav navnet knivkongen.
I 1930 kom han til Namnå på norsk side hvor han bodde fram til
1934. Hedenbergknivene blir ansett for å være spesielt harmoniske og
velproporsjonerte, både i størrelse og form. Det er ikke uten grunn at han
i sin tid var vidt kjent og etterspurt på begge sider av grensen.
På Glomdalsmuseet kan du også kjøpe det 122 siders og rikt illustrerte
hefte «Latjo drom – romanifolkets/taternes kultur og historie».
Her står det meste som er verdt å vite om dette temaet.
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Fra Norsk Skogmuseum.

Norsk Skogmuseum

Ikke langt unna Glomdalsmuseet finner du Norsk Skogmuseum som rent
faglig har plassert seg mellom det naturfaglige og det kulturhistoriske.
Museet har over 100 000 besøkende årlig og er dermed i norsk toppdivisjon
hva popularitet angår. Skogmuseet har et nasjonalt ansvar for temaer som jakt,
fiske, fangst, skog, skogbruk og skogsindustri. Her får du ikke bare historien
om hvordan norsk skog har utviklet seg siden istiden, men også se skogens
mest tradisjonsrike dyr i utstoppet versjon. Alt fra rovfugler til ulv og bjørn,
dyr de fleste av oss antagelig ikke møter til daglig når vi ferdes i skog og fjell.
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Laila Bøkkevold, Glomdalsmuseet.

Museet har også egne arrangementer for barn. Dessuten arrangeres hvert
år i august De Nordiske Jakt og Fiskedager her.
På vei hit passerer vi merkesteinen etter Vesleofsen. Hva var så
Vesleofsen?
- Den andre juni 1995 nådde flommen «Vesleofsen» toppen ved
Elverum. Den dagen var statsminister Gro, justisminister Grethe og
energiminister Jens med flere her på befaring med to helikoptere.
Jeg var med i følget til Jens, fortalte Erling Diesen som den gangen var
direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) under AHAs tur
i juni. Og Diesen fortsatte:
- Vesleofsen var i Glommavassdraget den største flommen siden
Storofsen i juli 1789. På grunn av store snømengder i fjellet og sein vår
så NVE at faren for stor flom var til stede. Derfor blei magasinene høyere
opp i vassdraget tappa ned for å gi plass til en del av det flomvannet
som eventuelt ville komme. Uten det tiltaket ville flommen i 1995 ha
kulminert omtrent 10 cm over 1789-flommen, altså helt på toppen av
flomsteinen ved Skogmuséet. Nå blei den ca. 60 cm lavere.
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Tore Tollan, Løiten Brænderi.

Ved Økset like nord for Elverum tok vannet med seg all jorda til et
par gårdsbruk. Sør for Elverum, i Heradsbygda som er beskytta av en lang
flomvoll, var vi redd for at noe tilsvarende kunne skje om vannet trengte
gjennom flomvollen i overkant og feide gjennom hele grenda.
Derfor hadde de lokale NVE-folka fått beskjed om å åpne flomvollen
i nedkant og slippe vannet inn i noe mer kontrollerte former, dersom det
var igjen 10 cm til toppen av flomvollen. Akkurat det skjedde også 2. juni.
Heradsbygda blei skikkelig våt, men jorda var i behold.
Lengre sør, ved Kirkenær, gjør Glomma en sving rett ovenfor tettstedet.
Vi var skikkelig redde for at elva kunne rase rett fram der også. Men ved
god hjelp av lokalbefolkningen blei det lagt en voll av sandsekker rund
Kirkenær, og den vollen holdt så vidt.
Flomtoppen fortsatte nedover vassdraget. Det samme gjorde
flomtoppen fra Gudbrandsdalen og Mjøsa. Vi så at disse toppene ville
møtes i Vormsund og legge seg oppå hverandre. Det ville ført til store
skader på Romerike og videre nedover gjennom Østfold. Derfor stengte
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Fra Norsk Skogbrukmuseum.

vi delvis dammen ved Svanfoss i Vorma til toppen fra Glomma hadde
passert Vormsund. Den samme vannmengde som forårsaker en meters
stigning i Øyeren, gir bare 25 cm i Mjøsa, da Mjøsa har et fire ganger så
stort areal.
På flomsteinen ved Fetsund vil en se at 1995-flommen var mye lavere
der enn de to adskillig mindre flommene i 1966 og -67. Forklaringen er,
foruten forhåndsnedtappingen og stengingen ved Svanfoss, at NVE etter
flommene på 1960-tallet sprengte ut utløpet av Øyeren ved Mørkfoss.
En fortvila bonde i nordenden av Øyeren sto på de våte åkrene sine og
fortalte TV-titterne at myndighetene ikke hadde gjort «en dritt». Faktum
er at myndighetene ved disse tiltakene sparte bonden og Øyeren-området
for øvrig for ytterligere vel fire meters flomhøyde.
Totale skader av Vesleofsen beløp seg til 1,8 milliarder 1995-kroner.
Det vil si 2,7 milliarder i dag, avslutter Erling Diesen.

Sørlistøa Fløtermuseum

En times kjøring fra Norsk Skogmuseum ligger Osensjøen i Åmot og Trysil
kommuner. På vestsiden av Osensjøen ligger også Sørlistøa Fløtermuseum
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som viser oss fløtingens historie. Her er det nemlig drevet fløting siden
siste halvdel av 1700-tallet. I 1984 var det imidlertid slutt med denne
sjøfløtingen. Osensjøen er del av Glommavassdraget, så her ble mye
av tømmeret samlet før det ble brakt ut i Glomma og ført nedover
mot lensene på Bingsfoss og Fetsund – og til slutt ut i det åpne havet
ved Fredrikstad og Glommas utløp. Ved Sørlistøa ligger også den
nyrestaurerte slepebåten Trysilknut – en båt som ble bygd i 1914.
Båttur kan bestilles for en rundtur på Osensjøen, en sjø som er tre mil
lang, 700 åretak på det bredeste og 117 meter dyp på det dypeste.
Inne i museet finnes en del praktfulle trefigurer av fløtere og fløterlivet
lagd av treskjæreren Birger Ragnar Nysæther. Fløtermuseet er for øvrig
en del av Norsk Skogmuseum sammen med Klevfos Industrimuseum.
På fløtermuseet kan du lære at på Osensjøen ble tømmeret samlet
i ringbommer og trukket over sjøen av spillflåter. Det foregikk på den
måten at et anker ble rodd ut fra flåten. Mannskapet dro flåten etter ved
hjelp av spillverket midt på flåten. Denne metoden ble brukt helt fram til
1930-årene.
Skogen som arbeidsplass var ingen spøk. Tømmerhoggere og
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tømmerkjørere arbeidet for det meste individuelt. De likte å arbeide
etter akkordsystemet som betyr at de hadde pris pr kubikkmeter.
Løskarene jobbet etter daglønn som ble kalt dagsing, og det ga lavere
status. Skogsarbeideren var sin egen herre i den forstand at han ikke var
bundet av klokka. Det ble gjerne sagt det frie liv i skogen. Men familien
og bruket krevde sitt, og det var viktig med prestasjoner som ga størst
fortjeneste på kortest tid. Skogsarbeiderne i Osen hadde ry som dyktige
og energiske skogsarbeidere. Og de innrettet dagen som de sjøl ville. Det
var en viss frihet tross slitet. De satte pris på skogen som arbeidsplass,
kjente planter, fugler og alt annet liv. Meisene hakket på fleskebiten på
sagkrakken og elgen kom til hogsten og beitet på baret.
Skogen var ryggraden i arbeidet. Omkring 1910 levde halvparten av
Norges befolkning av jorda og skogen. De fleste hadde arbeid på gårdene
eller drev som skogsarbeidere i tillegg til eget gårdsbruk. Hedmark er
Norges største skogfylke med like mange skogsarbeidere som de andre
skogfylkene til sammen. Det var almenningsskog ved Osensjøen.
I 1750-årene ble det etter offentlig initiativ lagt ut 28 bureisningsbruk
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i Nordre og Søre Osen. De nye innbyggerne drev litt jordbruk og fiske,
men det var skogen som ble livsgrunnlaget.
Før mekaniseringen i skogen i 1950-årene var det 35 000
skogsarbeidere i Norge. Hogst, kjøring og fløting var manuelt arbeid
som krevde stor arbeidsinnsats. Baksiden var at det var sesongarbeid,
og overbefolkning førte til kamp om jobbene. Skogsarbeidet ga lav inntekt.

Norsk Jernbanemuseum

På Hamar ligger Norsk Jernbanemuseum som er landets eldste
tekniske museum. Det har eksistert siden 1896 (etablert av
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Stasjonsmesterforeningen) og er verdens tredje eldste jernbanemuseum.
Museet tilbyr en rekke ulike aktiviteter for hele familien. Og bestiller
du en omvisning med en av museets formidlere, får du hele jernbanens
historie på en times tid – samtidig som du vandrer rundt i togvogner
og på plattformer med tidsriktig utstyr. Etter en sånn tur vil du neppe
være i tvil om at jernbanen har betydd enormt mye for den norske
samfunnsutviklingen, så vel godstrafikken som persontrafikken når
sistnevnte endelig begynte å skyte fart i andre halvdel av forrige århundre
– da arbeidsfolk også fikk rett til ferie.
Vi møter omviser Bjørg Eva som forteller følgende:
- I Norge begynte vi å bygge jernbane i 1854 – med eksperthjelp fra
England, landet som var klart lengst framme på dette feltet den gangen.
Og et moderne land måtte ha jernbane. Norges svenske konge var
imidlertid skeptisk. Helt til han fikk egen kongevogn med rosemalt do!.
Utgangspunktet for den norske jernbanen var ikke persontrafikk, men
transport av tømmer. Skogeierne var ikke lei seg for dette.
88

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

Fra Norsk Jernbanemuseum.

- Det var gods jernbanen ble bygd for, ikke at folk skulle reise på ferie,
sier Bjørg Eva.
I 1922 startet NSB med elektrisk togdrift på Drammensbanen.
I 1947 ble tre ukers ferie lovfestet i Norge og persontrafikken
eksploderte. Og med typisk gods: Ski. Folk skulle til fjells.
Jernbanemuseet hadde da vi besøkte det en separat utstilling som de
kalte «Mørke spor – 2. verdenskrig». Der framgikk det at NSB tjente
en mengde penger under krigen da de fraktet fiendens ammunisjon og
tropper. Mens de aller fleste av NSBs ansatte var imot det.
Vi fant også en plakat hvor vi kunne lese følgende om de menneskelige
konsekvenser: «Våren 1945 ble jernbanestasjonene åsted for både
jublende gledesscener og tårevåte avskjedsscener. Tog etter tog med
frigitte norske fanger rullet inn på stasjoner tettpakket med glade
pårørende og venner. Utenlandske krigsfanger ble i løpet av sommeren
sendt hjem med båt eller tog, og lokalbefolkningen møtte opp med
blomster og gaver. Flere jernbanefolk kom tilbake fra tysk fangenskap
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

89

eller aktiv krigsdeltakelse med store fysiske og psykiske skader.
XU-agentene, som hadde taushetsplikt fram til 1988, støttet seg til
hverandre, men fikk liten hjelp og forståelse av arbeidsgiveren.
Femtien jernbanefolk kom ikke tilbake, flere hadde mistet livet på grunn
av jernbanesabotasjer eller motstandsarbeid. Minnetavler over falne ble
satt opp på de store bystasjonene der lokale fagforeninger har stått for
kransnedlegging på 17. mai.»

Løiten Brænderi

Ikke langt fra verken Elverum eller Hamar ligger Løiten Brænderi.
Etter avtale kan du her få omvisningsteateret «En akevisitt», skrevet
av Odd Magnar Syversen. Et glimrende tilbud der vi i løpet av en times
tid beveger oss gjennom brenneriets vel 150 år lange historie.
Vi følger produksjonsprosessen, opplever forbudstida, lærer om akevitt
og linjeeffekt – og møter seks ulike rollefigurer gestaltet av en skuespiller.
Han vi fikk oppleve heter Tore Tollan og var egentlig elektriker av yrke.
Morsomt og informativt, anbefales på det sterkeste.

Klevfos Industrimuseum

Ved Svartelva på Ådalsbruk ligger Klevfos Industrimuseum som er
det nedlagte Klevfos Cellulose- & Papirfabrikk AS (1888-1976).
Her spilles også teaterstykket «Arbesdaer» av Tor Karseth, som en gang
var sivilarbeider her. Arbesdaer er et stykke som har blitt spilt hvert
år siden 1988. På museet, som ble etablert ti år etter at fabrikken ble
nedlagt, kan du se fabrikkbygningene med maskiner og utstyr intakt.
Og som museumsformidler Håkon Tosterud sa det:
− Ikke en arbeidsoperasjon i gamle Klevfos Cellulose- & Papirfabrikk
ville vært tillatt etter den nye arbeidsmiljøloven av 1977.
Så da var det kanskje like greit at fabrikken ble lagt ned året før.
Klevfos var en del av Ådalsbruk og hadde på høyden 400-450
industriarbeidsplasser, inkludert jernverket og diverse Møller. I 1900
var Ådalsbruk det største industribruket i landet mellom Kristiania og
Trondheim.
Håkon Tosterud er en engasjert forteller.
- Vi kan takke araberne for at papiret kom til Europa, sier han. Og
fortsetter.
- Opprinnelig er papiret en kinesisk oppfinnelse fra år 105.
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Tosterud forteller om et arbeidsmiljø ved fabrikken på Klevfos som det
kan sies mye om – det var utrolig varme produksjonslokaler.
- De som jobbet her ble veldig gamle – åreforkalkning forsvant,
den eldste ble 107 år. Og kassereren i foreningen ble 105!
I 1902 ble den første fagforeninga dannet ved Klevfos som var Norges
minste papirfabrikk. Hans Berntsen kom fra Mo i Rana, og fikk fart i
Arbeidsmandsforbundet. På veien til Klevfos slo Berntsen i hjel litt tid
i Hamar, og stiftet en forening der også! Anders Larsen ble den første
formannen i foreninga på Klevfos, en forening som raskt ble akseptert.
- Industriarbeiderne og fagforeningene krevde fellesløsninger.
Velferdssamfunnet er et ektefødt barn av fagbevegelsen, sier Håkon
Tosterud.
Hvor ble så papiret de lagde av? Jo, den første cellulosen som ble
produsert på Klevfos, ble sendt til Bentse Brug i Kristiania. Dette var den
første fabrikken som hadde anskaffet seg papirmaskin. Da Klevfos fikk
sin egen papirmaskin, ble det bygget opp et kundenett først og fremst
i Norge, men etter hvert hadde fabrikken også kontakter i København
og i Hamburg.I 1917 kjøpte Union & Co alle aksjene i fabrikken. Union
hadde bygget opp et stort distribusjonsapparat på verdensbasis, og etter
hvert havnet papiret fra Klevfos også i fjerne verdensdeler som Asia,
Afrika og Sør-Amerika. I Kina ble også papiret brukt til skrivebøker og
andre bøker.
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Johan Lauritz Sundt Rode.
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Johan Lauritz Sundt
Rode - politimester på
Romerike
Politimester Johan Lauritz Sundt Rode var født 8. august 1881.
Som stesønn til en av sine tanter hadde han ingen lykkelig oppvekst.
Han ble flere ganger sendt til nære og fjerne slektninger og ble vel
nærmest å betrakte som en litt finere legdegutt.
■ VIDAR AMUNDSEN

Rode tok artium ved Aars og Voss gymnasium i 1899. Senere gikk
han Krigsskolen og ble secondløytnant. I 1907 avla han juridisk
embetseksamen. To år tidligere, i 1905, lå han på nøytralitetsvakt. Det
var en hårsbredd som skilte Norge og Sverige fra krig den gang.

Ledet 17. mai-toget

Rode var gift og hadde allerede to barn før han var ferdig med studiene.
Han levde da av morsarven. I en toårsperiode etter å ha avlagt juridisk
embetseksamen, var han edsvoren fullmektig (dommerfullmektig) ved
Idd og Marker herredsrett. Etterpå forsøkte han seg som sakfører i det
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daværende Fredrikshald, for så å begynne som politifullmektig ved byens
politikammer (Halden).
I Halden holdt Rode seg med en kombinert ride- og brukshest. Til hest
og i full uniform ledet han hvert år 17. mai-toget i byen.

Sendt til Tyskland

Rode deltok svært lite i den offentlige debatt, men han skrev i ny og ne
i lokalavisen «Amta» om saker som lå ham på hjertet. En gang gikk han
blant annet ut med forsvar til fordel for ugifte mødre.
En tid var han formann i Polyteknisk Forening i Halden, og fra sine
første år i byen var han også med i stedets husflidsforening. Ellers var stell
av bier hans store fritidsbeskjeftigelse.
Senvinteren 1943 beslagla nazistene politimester Rodes hus i
Lillestrøm. Adressen var Thorvald Lammersgate 10. Den 15. mars gikk
flyttelasset til Hvaler. Dagen etter ble hans sønn arrestert for annen gang,
og etter harde forhør og tortur sendt til forintelsesleire i Tyskland som
NN-fange.

To harde år

Helt fram til jubelvåren 1945 satt Rode «landsforvist» på Hvaler. Vel var
det ikke noe Sibir, men det ble utvilsomt to harde år både for ham og
kona.
For om mulig å få inn strøm, forsøkte ekteparet å installere et
strømaggregat drevet av en vindmølle satt opp på fjellet ved inngangen til
huset. Arrangementet ble imidlertid ingen suksess.
Rode solgte og byttet bort jordbruksprodukter som han klarte å drive
fram på øya. Ellers var tobakk det viktigste dyrkingsområdet. Det hang
tobakksplanter til tørk over alt. Slik står det å lese i heftet om familien
Rode.

Bitter

Langt tyngre enn de materielle forholdene Rode og kona var tvunget
inn i, virket nok de mange månedenes uvisshet om de åtte barnas
skjebne. I krigens to siste år hadde de en datter i England, en sønn i
Sverige og en sønn som NN-fange i Tyskland. Uten å vite noe bestemt
ante de nok også at deres fem andre barn hadde funnet sin plass innen
motstandsbevegelsen.
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Han var da reelt avsatt som politimester, men den formelle avskjeden
skjedde etter søknad så sent som 15. august 1943, fordi han da hadde
nektet å ta stilling som lærer ved Statens Politiskole.
Rode ble gjeninnsatt som politimester på Romerike etter frigjøringen,
men han var bitter fordi han ikke ble budsendt med det samme krigen
var slutt. Dette hadde nok sin forklaring i at Rode hadde vært lenge
fraværende og at andre, mer sentrale personer, i mellomtiden var utpekt
til å lede politikammeret i den vanskelige og uoversiktlige tiden etter
frigjøringen.
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Stillverket på
Lillestrøm jernbanestasjon sprengt i lufta
Den 23. november 1944 klokka 2010 ble det ringt fra Lillestrøm
jernbanestasjon til Romerike politikammer i Storgata 4
og meddelt at de der nettopp hadde mottatt en mystisk
oppringning om at det snart ville bli foretatt en sprengning på
området, og at folk derfor måtte holde seg unna. Kammeret og
jernbanestasjonen lå så å si vegg i vegg den gang.
■ VIDAR AMUNDSEN

Politimesteren ble straks varslet. Han ga ordre om å varsle det tyske
feldgendarmeriet. Det er ingen ting som tyder på at politiet i første
omgang foretok seg noe som helst.

Sendt på sykehus

Klokka 2025 hørtes et kraftig smell i retning jernbanestasjonen.
Politimesteren ble underrettet for annen gang. Han ba om at det måtte
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Stillverket på Lillestrøm stasjon, 1920. (Foto utlånt fra Akershusmuseet).

bli innkalt ekstramannskaper, og seks konstabler ble sendt ut og mot
stedet der lyden kom fra.
Litt senere ringte stasjonsmesteren og fortalte at stillverket var sprengt
i lufta. Klokka 2030 ble en banevokter fulgt inn på vakta av en patrulje.
Han var en del skadet i hodet og ble gitt førstehjelp av dr. Löchen som i
mellomtiden hadde innfunnet seg på kammeret. Banevokteren ble senere
sendt til Lillestrøm sykehus og tatt under videre behandling der.

Pelle-gruppa

Klokka 2050 ga politimester ordre om at det tyske sikkerhetspolitiet og
Statspolitiet skulle varsles. Klokka 2130 meldte en patrulje at det var
funnet to lik ikke langt fra stillverket. Disse ble også fraktet til Lillestrøm
sykehus.
Saken vakte som rimelig var en voldsom røre. Etter krigen ble det
allment kjent at sprengingen var utført av «Pelle-gruppa». Leder for
denne var kommunisten Ragnar Sollie. Gruppa var meget aktiv og
utførte en rekke store sabotasjeaksjoner i østlandsområdet under krigen.
Etter frigjøringen var disse kommunistgruppene uglesett i store deler
av befolkningen, men med tiden endret dette seg. Den 27. september
2013 fikk Pelle-gruppa avduket sitt eget minnesmerke på Aker brygge
under nærvær av kronprinsen, statsråder og ordføreren i Oslo.
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Sabotøren
Sabotasjeaksjonen 23.november 1944 var også omtalt i den illegale avisa Sabotøren som ble gitt ut av NKP:
«2 stillverk ble sprengt i luften. Aksjonen ble heldig gjennomført tross sterk tysk
bevoktning. På tross av alarm som ble gitt 13 og 4 min. før eksplosjonen, var
det 2 mann av jernbanepersonalet som enten ikke har hørt ‘alarm’ eller ikke tatt
denne alvorlig, og som ble drept.»
Faksimile av Sabotøren nr.1/ januar 1945.
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Grini fangeleir under krigen.

Foto: Halfdan Karlsen

Grini-museet (skilt)

Grinifanger, slik de så ut (fra museet).
100

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

Rolf Olaf Haavik, tidsvitne
ved Grini-museet.

AHA-tur til Grini-museet
Den tidligere Grinifangen Rolf Olaf Haavik (89) ble et
interessant tidsvitne da AHA dro på medlemstur til
Grini-museet i Bærum.
■ HALFDAN KARLSEN (Tekst og foto)

Dagsturen til Grini-museet samlet 30 av AHAs medlemmer, i fint
høstvær onsdag 2.november 2016. Turen gikk med innleid buss fra
Lillestrøm, og det ble en to timers guidet omvisning ledet av Rolf Olaf
Haavik, som jobber frivillig som guide ved museet.

20 000 fanger

Haavik er opprinnelig fra Haugesund og ble arrestert som 17-åring
i hjembyen 8. mai 1944, på grunn av illegalt arbeid. Han ble dømt til
fengsel og havnet etterhvert på Grini 1944. Våren 1945 ble han overført
til Mysen, til en fangeleir tyskerne hadde opprettet ved Høytorp fort. Der
satt han fram til frigjøringen 8.mai 1945.
Haavik hadde mye å fortelle fra tida på Grini, og han viste sine
interesserte tilhørere rundt i den litt trangbodde museumsutstillingen.
Det ble mange historier knyttet til de utstilte gjenstandene, og mye stoff
til ettertanke. Film fra Grini i 1945 ble også vist.
Det var også mulig å finne igjen navn på slektninger eller bekjente
som hadde sittet på Grini under krigen, i boka «Norsk fangeleksikon,
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Foto: Halfdan Karlsen

Erik Nærby, Håkon Tysdal og Arne Oseth Johansen, ved Bærums Verk.

Grinifangene», som lå oppslått på et bord i museumslokalet. Der sto de,
navnene på alle de nærmere 20 000 norske menn og kvinner som var
innom Grini som fanger i løpet av krigen. Inndelt alfabetisk og etter
fangenummer, med kort opplysning om saken til hver enkelt.
Etter krigen var det norske nazister som ble plassert på Grini, som ble
omdøpt til Ilebu etter frigjøringen da fengslet en kort tid fungerte som
landssvikleir. Deretter ble stedet til Ila fengsel og sikringsanstalt. I dag er
det offisielle navnet Ila landsfengsel.

Bærums Verk

Medlemstur til historisk interessante steder, helst med tilknytning til
arbeiderbevegelsens historie, er et prioritert mål for AHA. I 2014 hadde
AHA medlemstur på høsten til Arbeidermuseet ved Akerselva i Oslo,
ved gamle Graahs spinneri og Hjula veveri. I 2015 arrangerte AHA
en medlemstur på høsten som gikk til Gansbruket i Fet, et museum
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Foto: Halfdan Karlsen

Gjengen på tur. Hele AHA-følget på trappa utenfor Grini-museet.
Foto: Halfdan Karlsen

Eva Marie Gran, Kari Amundsen, Liv Stray og Astrid Waag, foran Værtshuset på Bærums Verk.
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for tømmer fra skogene i Fet og for sagbruket som i sin tid var det
største ved Øyeren. Der ble det lunsj med flesk og duppe etterpå, ekte
sagbruksarbeiderkost.
Denne gangen, i 2016, gikk medlemsturen til Grini, og det ble rundet
av med en veldig god to retters lunsj på Bærums Værks Værtshus,
visstnok Norges eldste restaurant fra 1640. I et veldig spennende lokale
der historien satt i vegga.
Bærums Verk er naturligvis i seg selv verdt et besøk, et utrolig
trivelig sted med gammel og ærverdig bygningsmasse på det gamle
jernverksområdet. En perle i Bærum, intet mindre, med mange
småbutikker og verksteder i trivelige små røde trehus.
I juni 2017 blir det to dagers AHA-tur til Halden, med blant annet
båttur langs Haldenvassdraget til Tistedal, fødestedet for norsk industri.
Glem alt du har hørt om Knud Graah og Adam Hiorth! Vel brakte de
industrien til Akerselva i 1845, med maskiner og utstyr fra England, men
ved Tistedal hadde de Halden Bomuldsspinneri. I 1813. Slå den!
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«Historien er grunnlaget for utvikling av framtida»

Sak 3: Styrets beretning 2015:
I tråd med tidligere vedtak er beretningen avgrenset til kalenderåret.
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Erling Diesen (leder).
Kari Amundsen.
Nils Waag.

2015.
2015.
2015.

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

2015.
2015.
2015.
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«Historien er grunnlaget for utvikling av framtida»
Representanter til Øyerendag-komiteen:
Anna Smestad
Vara: Harald Jørstad

2015.
2015.

Representant til Lenseteatret, Fetsund Lenser:
Halfdan Karlsen
2015.
Vara: Kari Lund Bråthen
2015.

Styrets arbeid i perioden:

2015 har vært et aktivt år for Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus. I løpet av
kalenderåret er det avholdt til sammen ti styremøter, og femtiseks saker er behandlet.
Styret har også i 2015 avviklet sine møter på Skedsmo Arbeiderpartis gruppekontor i
rådhuset, Lillestrøm.

Andre møter:

I tillegg til styremøtene er det avviklet to medlemsmøter. Det ene ble avholdt på
Gansbruket i Fet (AHAs kulturpris 2015). Her var det bl.a. omvisning og demonstrasjon
av det gamle anlegget, som nå er satt i god stand ved dugnad i regi av Gansbrukets
Venner.
I tillegg ble det avviklet tradisjonelt julemøte med bl.a. presentasjon av årboka.

Tur:

26.-27. mai ble det avviklet busstur til Rjukan/Notodden/Kongsberg.
Drøyt tretti medlemmer med flere deltok på denne utflukten, som hadde et rikholdig
program.

Årboka:

Årboka for 2015 ble utgitt med et fyldig innhold. Blant de «tyngste» bidragsyterne var
Jan-Erik Østlie og Halfdan Karlsen. Gjennomgående temaer var bl.a. Folkets Hus,
lensestreiken i 1908 og Fjeldhammer Brug.
Årboka ble på hele 174 sider. Boka er som vanlig sendt til alle medlemmer, og en rekke
institusjoner som bibliotek, historielag og andre forbindelser.

Medlemmer / økonomi:

Medlemstallet i AHA er forholdsvis stabilt, og ligger år om annet på ca. 200 personlig
medlemmer. Noen nye medlemmer kommer til, mens enkelte også blir borte. I løpet av
2015 er det arbeidet for å øke oppslutningen med hensyn til antall medlemmer, et
arbeid som må fortsette også i det nye året.
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Lagets økonomi er forholdsvis stabil, men utgiftene til trykking og distribusjon av
årboka foranlediger noen tiltak fra styrets side. Sidetallet bør reguleres noe ned, og
medlemskontingenten justeres på med kr. 50.- pr. år.
Budsjettet vil gå med stort underskudd i 2015 på grunn av investering i ny hjemmeside.
Det vises for øvrig til eget regnskap og forslag til budsjett for 2016.

Lillestrøm, den 9. februar 2016.

Sissel Marit Bue
Leder

Halfdan Karlsen
nestleder

Terje Granerud
sekretær

Kjersti Jørstad
Kasserer

Jan-Erik Østlie
årbok-ansvarlig

Arvid Ruus
styremedlem

Erling Diesen
Styremedlem

Nils Waag
Varamedlem

Eva Marie Gran
Varamedlem

Hans Petter Andresen
Varamedlem
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PROTOKOLL
fra årsmøte i Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus (AHA),
tirsdag 8. mars 2016.
Møtet ble holdt i Doktorgården, Lillestrøm.
26 medlemmer til stede.

•

Innkalling

Styreleder Sissel Marit Bue ønsket velkommen og refererte forslag til dagsorden.
VedtaK: Enstemmig godkjent av årsmøtet.

•

Konstituering

Vedtak: Som møteleder ble valgt Sissel Marit Bue, som sekretær Terje Granerud.
Som medunderskrivere til protokollen ble valgt Terje Strøm og Siri Ruthledal Iversen.

•

Styrets beretning

Vedtak: Styrets beretning for 2015 enstemmig godkjent

•

Regnskap 2015

Vedtak: Regnskapet for året 2015 vedtatt enstemmig.

•

Revisjon/rullering av arbeidsplan/langtidsbudsjett 2016-2019

Vedtak: Tatt til orientering. Enstemmig

•

Kontingent

Vedtak: Følgende tre punkter ble alle vedtatt enstemmig eller med klart flertall:
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•

•

Vekta på årboka må holdes innenfor 325 gram.

•

Arbeidet med annonsesalg må aktiviseres

•

Medlemskontingenten økes i 2016 med NOK 50 til NOK 250.

Budsjett for 2016

Vedtak: Styrets forslag til budsjett tatt til orientering. Enstemmig.

•

Vedtektsendringer

Det forelå ingen forslag til vedtektsendringer.

•

Innkomne forslag

Det forelå ingen innkomne forslag.

•

Valg

Valgkomiteens leder Aasmund Berg presenterte valgkomiteens innstilling, som ble vedtatt
enstemmig på alle punkter. Tillitsvalgte er etter dette:

Styret:
Leder :

Halfdan Karlsen

Nestleder:

Arvid Ruus

Sekretær:

Eva Marie Gran

Kasserer:

Kjersti Jørstad (ikke på valg)

Årbokansv.:

Jan-Erik Østlie

Styremedlem: Kari Amundsen
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Styremedlem: Erling Diesen (ikke på valg)
Varamedlem:

Karl Gustav Antonsen

Varamedlem:

Kari Lund Bråthen

Varamedlem:

Tor J. Skaflestad

Revisorer:
Olav Langørgen, Per Magne Lien

Årbok-komite:
Jan-Erik Østlie, Siri Ruthledal Iversen, Erling Diesen, Nina Hanssen, Halfdan Karlsen

Kulturpriskomite:
Erling Diesen, Nils Waag, Kari Amundsen

Rep. Til Akershus Kulturvernråd
Halfdan Karlsen, Arvid Ruus, vara: Kjersti Jørstad

Rep. Til Øyerendag-komiteen
Harald Jørstad vara: Eva Marie Gran

Lenseteatret, Fetsund Lenser
Halfdan Karlsen vara: Kari Lund Bråthen

Valgkomite:
Aasmund Berg, Kjell Engebretsen, Siri Ruthledal Iversen.
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Etter avsluttet årsmøte underholdt Liv Lønnkvist fra Rælingen viseklubb.
Sissel Marit Bue, Terje Granerud og Nils Waag ble overrakt blomster som uttredende
medlemmer av styret.
Halfdan Karlsen redegjorde for planlagt tur i juni 2016.
Det ble gjennomført bevertning og loddsalg.

Møtet hevet kl. 20.50

Terje Granerud
Sekretær

Terje Strøm

Siri Ruthledal Iversen
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Fagforbundet Akershus har styrke, mot og innflytelse
til å få gjennomslag på viktige krav for medlemmene.
Vår visjon er et samfunn preget at av omtanke,
solidaritet og samhold.
Fagforbundet Akershus bidrar til å skape offentlige tjenester og
arbeidsplasser av god kvalitet. Det må være samsvar mellom
det folk har behov for, og det de tilbys. Bare en velfungerende
offentlig sektor gir alle innbyggere en trygg hverdag og lik rett til
velferdstjenester. Fagforbundet Akershus arbeider for likestilling og
likeverd i et mangfoldig arbeidsliv.
Fagforbundet Akershus organiserer arbeidstakere i kommunale,
fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter. Lærlinger,
skoleelever og studenter er også velkomne som medlemmer.
Fagforbundet er Los største forbund med over 351 000 medlemmer.
For mer informasjon om Fagforbundet se vår hjemmeside
www.fagforbundet.no

Vi støtter Arbeiderbevegelsens
Historielag i Akershus.
Distriktskontoret i Oslo og Akershus

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

113

