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Forord

To sterke jubileer preger Årboka i år. Det første – et 200-års jubileum –
er relativt lite kontroversielt. At Marcus Thrane er en ekte pioner
for arbeiderbevegelsen er ubestridt og ble feiret ei hel uke til ende
i Oslo. Hele den politiske venstresida sto samlet om arrangementene
– og så vel den politiske som den faglige delen av arbeiderbevegelsen
var representert. Oslos ordfører Marianne Borgen fra Sosialistisk
Venstreparti var en av dem som la ned krans ved Thranes gravstein på
Vår Frelsers Gravlund. Thrane og hans arbeiderforeninger gjorde seg
ikke bare gjeldende i hovedstaden, men også utover det ganske land –
for eksempel i Akershus.
Når det gjelder det andre av årets jubileer, er det noe mer strid
om verdien av å feire det. Den Russiske Revolusjonen som etter vår
kalender fant sted 7. november 1917 er en av verdenshistoriens mest
skjellsettende begivenheter. Den fikk neppe så store direkte konsekvenser
for arbeiderbevegelsens utvikling i Akershus, men for arbeiderbevegelsen
både nasjonalt og internasjonalt er den vanskelig å komme utenom.
Men den hadde også kimen i seg til å dele arbeiderbevegelsen i to
deler – en reformistisk og sosialdemokratisk del og en revolusjonær
og kommunistisk del. Denne todelingen ble forsterket i årene etter
revolusjonen. En av grunnene til dette er sjølsagt utviklingen
i Sovjetunionen. Med Lenins død, Stalins overtakelse og hans mer og
mer tyranniske styre, ble det umulig å akseptere for sosialdemokratiet at
den revolusjonære vei var det riktige å velge. Det er imidlertid ikke stykke
derfra til ikke å erkjenne at Den Russiske Revolusjonen fant sted.
Nå gjør ikke så mange akkurat det, men vil ha seg frabedt en feiring av
100-års jubileet. Vi i AHAs årbokkomité mener at begivenheten som
startet i St. Petersburg – den gangen Petrograd – i hvert fall er verdt å
skrive om.
Så god lesning!
Jan-Erik Østlie
Årbokredaktør
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Kjell Knudsen
Sammen med sin kone nyter han nå pensjonistlivet på Vakås
i Asker, den tidligere varaordføreren i Asker, fylkesordføreren
i Akershus, statssekretæren i Sosialdepartementet og
trygdedirektøren med mer. Men det er jo egentlig jernbanemann
han var, som faren og farfaren.
■ Av Erling Diesen

Kjell blei født på Jevnaker i 1931, midt under den bitre og langvarige
Randsfjordkonflikten om tømmerfløtingen, noe som sterkt preget
lokalmiljøet. Men det husker han av gode grunner ikke noe av. Etter
få år flyttet familien til Hønefoss. Derfra har Kjell ett spesielt minne.
Han husker at han sto ved vinduet og så en prosesjon passere med
faner og røde flagg. Sannsynligvis var det en demonstrasjon til støtte for
republikanerne i den spanske borgerkrigen som raste fra 1936 til 1939.
Kjell fullførte første klasse på folkeskolen i Hønefoss før familien flyttet
til Asker. Og i Asker blei han.

Asker AUL

Etter endt folkeskole dro Kjell til «Katta» i Oslo, og tok eksamen i 1948.
Samme året begynte han i NSB. Der jobba han i forskjellige stillinger,
tok videre utdanning i flere trinn innen jernbanen, var på flere stasjoner,
og avslutta som konsulent ved NSBs hovedadministrasjon i 1973.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Kjell Knudsen. 

Foto: Jan-Erik Østlie

Men da hadde han samtidig vært politisk aktiv i alle fall siden 1949.
Det året var Kjell med på å få i gang Asker AUL igjen. Laget hadde jo
ligget nede under krigen. Det fylte tydeligvis et behov i lokalmiljøet.
På lagsmøtene på lokalet «Venskaben» var det opp til åtti deltagere.

Ja-mann

Ved kommunevalget i 1959, 28 år gammel, finner vi Kjells navn på Asker
Arbeiderpartis liste. Han ble valgt inn, og gikk rett inn i formannskapet.
Kjell blei gjenvalgt i 1963, og fortsatte i formannskapet. Han gjorde
åpenbart et godt inntrykk, for etter valget i 1967 blei han likegodt valgt
til varaordfører. Ikke dårlig i en såpass blå kommune som Asker.
For fjerde gang stilte Kjell opp ved kommunevalget i 1971. Det skulle
vise seg å bli en meget begivenhetsrik periode fram til 1975. Kvinnene
i Asker hadde lært seg hvordan de kunne stryke og kumulere, og det
gjorde de til gangs. Resultatet blei 27 kvinner og 20 menn i Asker
kommunestyre. Kjell var forhåndskumulert, så han berga plassen. I 1971
begynte forpostfektningene fram mot folkeavstemningen 25. september
1972 om medlemskap i EF. Innen Arbeiderpartiet var det som vi husker
6
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delte meninger om den saken. I Asker Arbeiderparti var det på begge
sider meget sterke personligheter som ikke på noen måte «ga ved dørene».
Stridighetene var så sterke at det blei riksnyheter ut av det. Kjell var sjøl
«ja-mann». Men han prøvde etter beste evne å megle og dempe gemyttene.
Vi skulle jo leve sammen i partiet etter denne folkeavstemmingen også.
Men striden endte dessverre med noen utmeldinger.

Kampen om hovedflyplass

Parallelt med det lokale engasjementet var Kjell aktiv på fylkesnivå.
Han blei medlem av Akershus fylkesting fra 1965. Han blei fylkesvaraordfører
i 1967, og da fylkesordføreren Thor Gystad blei valgt innpå Stortinget
i 1969, rykket Kjell opp etter ham. Etter fylkestingsvalget i 1971 sto de
to blokkene likt. Dermed blei Kjell gjenvalgt først etter loddtrekning.
Men de borgerlige fikk varaordføreren og flertallet i fylkesutvalget,
også etter loddtrekning. Fylkeskommunene hadde et større
ansvarsområde den gang enn nå. De hadde ansvar for sykehusene,
intet lite ansvar. Diskusjonene om plassering av en flyplass som skulle
avløse Fornebu, var i full gang. Allerede den gang var store deler av
Akershus et pressområde. Trafikkproblemene var store. Spørsmålet om en
sammenslutning av Oslo og Akershus blei diskutert allerede den gangen.
Arbeiderpartiet i Akershus var for en sammenslutning. Fylkeskommunen
var helt siden 1920-tallet en betydelig kraftprodusent. Flere kraftverk blei
bygd mens Kjell var aktiv i fylkespolitikken, både innen Akershus i regi
av Akershus Energiverk og i innlandsfylkene i regi av Opplandskraft,
som blei eiet av Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland med 25 prosent
hver. Kjell var styremedlem i Opplandskraft fra 1971 helt til 1982.

Statssekretær

Inntil i 1973 hadde Kjell sine kommunale og fylkeskommunale verv ved
siden av jobben i NSB. Men da sosialminister Sonja Ludvigsen ringte i
november det året og ville ha ham til statssekretær, kunne han ikke lenger
fortsette som jernbanemann. Jobben som statssekretær er en fulltidsjobb,
og vel så det. Dog blei det litt overlapping før han fikk avløsning som
fylkesordfører. Da Sonja Ludvigsen blei sykemeldt tidlig i 1974, utgjorde
Kjell stort sett hele departementets politiske ledelse. Sonja Ludvigsen
døde i juli det året. Kjell fortsatte som statssekretær under de neste
sosialministerne Thor Halvorsen og Ruth Ryste inntil 1977.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Deretter var han i halvannet år avdelingssjef i i Nordisk Råds
ministersekretariat i Oslo. Men sosialpolitikken og hva dermed
står i forbindelse slapp ikke taket i Kjell. Han blei rett og slett
bedt om å ta jobben som trygdedirektør og sjef for Rikstrygdeverket.
I to åremålsperioder på seks år fra 1979 til 1991 blei han der,
noe som er maksimum for slike jobber. Til slutt bar det tilbake til
Sosialdepartementet der han var prosjektleder fram til denne allsidige
«jernbanemannen» blei pensjonist i 1998. På tampen av sitt yrkesliv
rakk Kjell også å være styremedlem og deretter styreledet i Kommunal
Landspensjonskasse fra 1990 til 2000.

Seniornettverket

Noe på siden av sin travle hverdag påtok Kjell seg å være styreleder for
Beitostølen Helsesportsenter. Seinere var han styreleder for «Stiftelsen
Anna og Erling Stordahls minne» - etter Erling Stordahls død – da
Lyskapellet blei reist på Beitostølen.
I hele denne travle tiden dukka Kjell likevel jevnlig opp i våre lokale
møter i Asker Arbeiderparti. Og som pensjonist satte han i gang sammen
med kona Åsta og et par andre
partivenner med å arrangere møter
i det som etter hvert utviklet seg
til å bli Asker Arbeiderpartis
Seniornettverk. Med de mange
kontakter han gjennom et langt
yrkesliv og i politikken hadde
ervervet seg, fikk vi besøk at mange
interessante innledere til våre
seniormøter.
Intet var mer naturlig etter Kjell
Knudsens store innsats for partiet
og samfunnet for øvrig enn at han
blei utnevnt til æresmedlem
i Arbeiderpartiet.
Kjell Knudsen.  Foto: Jan-Erik Østlie
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Bingen er Fetsund lensers mor
Fire karer står i vintersnoen midt ute i Glomma. Med håndmakt
og en liten heisekran restaurerer de en liten flik av et monument
i romerikshistorien – Bingen lenser.
■ Rune Fjellvang

Bingen lenser ser ganske spektakulært ut fra land. 51 lensekar reiser seg
opp av Glomma-vannet nedstrøms Sørumsand.
På folkemunne har disse gått under navnet «Den spanske armada»,
men historien strekker seg lenger tilbake i tid enn til 1588 da spanjolene
seilte mot England.
Bingen lenser har kommet litt i skyggen av Fetsund lenser, men alle som
steller med fløterhistorie er klar over at Bingen lenser er Fetsund lensers mor.
– Det er Bingen som er det store lenseanlegget i Glomma, anlagt
i senmiddelalderen med spor tilbake til 1300-tallet. Fetsund lenser ble
anlagt etter at jernbanebrua kom i 1860, sier Berit Leikhammer i Bingen
lenseminneforening.

Rierkarene

Fire karer har brukt noen vinteruker på å sette i stand det første av rierkarene.
Men både tida og vannet er i ferd med å renne ut for arbeiderne.
– Vi sliter med lav vannstand og vi må levere lekterne tilbake til
Fetsund lenser før vi bokstavelig talt går på grunn, sier Rolf Hammeren.
Fetsund lenser har også masse arbeid de må utføre før Øyeren og
Glomma fylles opp igjen med vann.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Rolf Hammeren (t.v.) og Morten Svendsen står på det rierkaret som nå restaureres
ute i Glomma. På grunn av lav vannstand er traktoren med heisekran flyttet ut på
neste rierkar hvor steinen mellomlagres. Foto: Rune Fjellvang

– Dette er restene av rierkarene i stopperekka, eller tikarsrekka som
mange kaller det, forteller Helge Njaa.
Han er like opptatt av Bingen lenser som Berit Leikhammer.
Som så mange andre på Sørumsand har han gått tørrskodd over
Glomma på tømmerstokker den gangen det var fløting i elva.
Det var ved Bingen lenser at alt tømmeret som ble fløtet ned Glomma,
ble stoppet opp og samlet. Siden gikk det i porsjoner nedover elva.

Sortert og lagt i flåter

Det var trelasthandlerne i Kristiania som tok det meste av tømmeret.
I Enebakk lå det 41 sager og i Skedsmo 38. Langs Sagelva i Sagdalen
lå oppgangssagene tett i tett.
Det som ble slept over Øyeren, ble sluppet løst i Glomma og samlet
opp lenger ned i vassdraget.
1648 er første gangen Bingen lenser nevnes i skriftlige kilder.
Den gangen lå lensa lenger opp mot Bingsfossen.
Her ble tømmeret sortert og lagt i flåter og deretter rodd nedstrøms.
10
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Deretter gikk noe opp Nitelva. Resten gikk nedover Øyeren.
Etter som tømmermengden økte, ble det anlagt hjelpelenser lenger
nedover elva ved Sørumsand.
Da jernbanebrua ved Fetsund ble bygget rundt 1860, måtte man finne
en ny løsning.
Siden man ikke kom under den første jernbanebrua med båter,
ble tømmeret fløtet stokk for stokk fra Bingen til Fetsund, og samlet og
buntet der.
Etter det var Bingen lensers oppgave redusert til å holde igjen tømmeret
som ble fløtet nedover.

Arbeid, slit og lek

– Rierkarene ser nok ganske små ut fra land, men karene er så store som
husbankhus, forteller Rolf Hammeren.
Når karene deretter er fylt med tre meter med stein, snakker vi om 300
kubikkmeter med masse.
Vann, vind og is farer hardt med lensekarene. Det er verken tid eller
planer for å redde alle 51.
Men man er i hvert fall godt i gang med det første. Stein løftes ut, råttent
tømmer fjernes og erstattes med nytt, og så fylles steinen på plass igjen.
Riksantikvar Jørn Holme har allerede vært på elva og kikket. Der snakket
han om hvor viktig det er å dokumentere hverdagshistorien.
Alle eldre folk på Sørumsand har en eller annen historie å fortelle om
tømmeret som fylte Norges største elv akkurat der de bodde.
Tømmeret var arbeid, slit og lek.
Ordfører Marianne Grimstad Hansen vil gjerne ha riksantikvaren til å
frede Bingen-anlegget.
Hun brukte 2016 aktivt til å fremme sin søknad overfor riksantikvar
Jørn Holme.
– Jeg ønsker å innlemme Sørum og Bingen i det lenseeventyret dere
formidler i denne regionen her. Jeg har gjort meg noen tanker, men mer
vil jeg ikke si om dette nå, sa Holme da han møtte kommunestyret
i Sørum i fjor etter det han omtalte som en «magisk, motstrøms seilas».
Men noen tanker falt likevel ut av riksantikvarens munn.
– Tenk å få lyssatt noen av lensekarene. Det hadde vært kult det.
Nylig ga han lenseminneforeningen 150.000 kroner og gleden var stor
i den relativt ferske foreningen.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Pluss minus 70

Leder Berit Leikhammer håper i første omgang å restaurere to av
rierkarene.
Hun er så glad for det arbeidet karene ute i elva gjør.
– Det er veldig prisverdig å få en gjeng til å stå ute i elva i snoen.
Dette er gutter som er pluss minus 70 år, forteller hun.
Ingen av dem har jobbet med slike lensekar tidligere, men de har sett og
de har hørt.
God støtte har man også fra Fetsund lenser som har ansatte med mer
kompetanse på ting som lever sitt liv ute i Glomma.

Gått ut på dato

De gamle steinkarene i elva har ikke vært reparert siden 1950-60-tallet.
Noen steder er tømmerkledningen allerede borte, og mange av disse vil
sakte, men sikkert tæres bort av tidens tann. Det er tross alt over 30 år
siden man hadde bruk for dem.
Men alle kar er fotografert og registrert og alle vitale data samlet – og
bevart for ettertida.
Den siste stokken forlot forøvrig Bingen lenser i 1985. Da var
vanntransport av tømmerstokkene gått ut på dato.
Tømmerbiler og tømmertog overtok.
– De som jobbet på lensene skjønte nok allerede utover på 1960-tallet
at det nærmet seg en avvikling. Utstyret ble nemlig ikke fornyet, forteller
Berit Leikhammer.
Hun har fløterblod i årene og hennes far, Hans Hammeren, jobbet
iherdig for å få organisert tømmerfløterne.
– Det verste var at de fikk oppsigelse ved juletider og alle måtte søke
seg ny jobb på lensene når neste sesong startet opp, forteller hun.
Toppårene på elva var i 1918 og 1919, samt tidlig på 1950-tallet.
Da kunne det være samlet 15 millioner tømmerstokker ved Bingen lenser.
Da kunne tømmeret ligge i hele elvas bredde og tre kilometer oppover
fra stengerekka og mot Bingsfossen.

Farlig

Som nevnt var tømmerfløtingen sesongarbeid. Om vinteren tok fløterne
seg gjerne jobb i skogen eller på lysverket.
– Sesongen startet i mai, med hovedtyngden av tømmer i slutten av
12
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mai. Mai og juni var høysesong. Så var det litt sommerstille, før det tok
seg opp igjen utover høsten. Det hele ble avsluttet med sluttrensken
i oktober, forteller hun.
At alt arbeidet ikke var like helsebringende, sier seg selv. Å stå ute i det
iskalde elvevannet i oktober var så sin sak.
Å løse opp i tømmerflokene i Bingsfossen var direkte livsfarlig.
– Ble det for ille måtte de sprenge tømmervasene med dynamitt,
forteller Berit Leikhammer.
Ikke kunne de svømme heller. Men tømmerfløterne datt aldri i elva.
– Og ingen tømmerfløter brukte briller, selv om de så dårlig. Faren min
sa at det var først når du mistet brillene dine ute på tømmerstokkene,
at det ble farlig.

Tjente lite

Siste sesongen var det 4–5 mann som hadde jobb på Bingen lenser,
men i toppårene kunne det være 100 mann i sving.
Her fikk også guttungene puttet ei tømmerhake i hånda og siden utdelt
noen kroner i lønningsposen.
– Men det var ikke mye penger «sammarsgutta» fikk, for en ansatt
tømmerfløter tjente heller ikke mye penger, sier Leikhammer.
Hun forteller om et system av lensekar som kan virke innviklet for en
lekmann.
Begrepene gå over i hverandre. Det er stengekar og bremsekar, bunnkar
og firkantkar – og rierkar. Noe er begreper på kartyper. Andre navn
forteller om karenes oppgaver.
Men felles for alle lensekarene er at det er steinfylte, laftede trekister som
står på i elvebunnen.

Fikk telefon

Lensene ved Bingen har utviklet seg gjennom årenes løp. På et kart
fra 1776 ser man hele ni forskjellige lensesystemer som etter hvert ble
overflødige.
En skisse fra 1860 viser at det da var seks lenser i bruk.
Da sorteringen etter hvert ble overtatt av Fetsund lenser, ble Bingen
lenser en ren stoppe- og matestasjon.
– Til å begynne med ble det sendt løpegutter som brukte jernbanelinja som
vei opp til Bingen for å gi beskjed om hvor mye tømmer som skulle sendes
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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derfra mot Fetsund. Siden ble det installert telefon. Det kunne være opp til
150 kubikkmeter tømmer i et slikt slipp, forteller Berit Leikhammer.
Hvis det var «viljavær», tok det fem timer å fløte tømmeret fra Bingen
til Fetsund.

Unik fløterhistorie

Var det sønnavind, bremset hele lasset opp på veien nedover. Tømmeret
til Bingen lenser kom også fra sideelver til Glomma, og det kom også
gjennom Mjøsa og ned Vorma.
Tømmerfløtingen i Mjøsa ble lagt ned i 1980 da stokkene ikke lenger
skulle til Borregaard, men til Tofte i Hurum.
Også Rømua og Leira ble brukt til tømmerfløting, men dette opphørte
på slutten av 1960-tallet.
Den siste løstømmerfløtinga i Norge ble avviklet i Trysilelva i 1992.
Inntil 2005 ble det fremdeles fløtt sopptømmer i Skiensvassdraget med
Union papirfabrikk i Skien som mottaker.
Internasjonalt har det vært omfattende tømmerfløting både i Tyskland
og i Nord-Amerika.
Den unike fløterhistorien i Sørum og Fet skal uansett bevares for ettertida.
Fetsund lenser er vel etablert og inngår som en del av Muséene
i Akershus.
Samtidig har Sørum kommune kommet i gang med å områderegulere
både Glomma og strandområdene.
Det synes Berit Leikhammer er veldig bra.
– Dette har vi jobbet veldig for. Og nå er det ikke bare elva med
lensekarene som skal vernes.

Bevaring av kulturminner

Hun og Helge Njaa er glade for at man nå ser helheten og ikke bare de
51 lensekarene som står ute i elva.
– Ved å ta med strandområdene langs elva omfatter planen hele
kulturmiljøet med bevarte lenseplasser, fløterbrakker, lensefester og rester
og tufter etter gamle lenseplasser, sier Leikhammer.
Helge Njaa sier han er glad for at man har trukket grensene for
reguleringsområdet godt opp fra elva for å ta vare på miljøet langs elva.
– Men samtidig må man gjøre det på en måte så grunneierne ikke blir
unødvendig berørt, sier Njaa.
14
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Sørum kommunes bakgrunn for å fremme forslaget er å legge til rette
for bevaring av kulturminner, kulturformidling, naturmiljø, rekreasjon og
friluftsliv, samt å fastsette rammer for framtidig arealbruk.

Nye turstier

Berit Leikhammer forteller at lenseminneforeningen har hatt et aktivt
samarbeid med blant annet Sørumsand IF for å legge til rette for nye
turstier.
Og ideen om fredning av Bingen lenser kom opp lenge før det var
snakk om å frede Fetsund lenser.
– Riksantikvaren snakker her om et anlegg av nasjonal verdi, og at
Bingen lenser er foreslått i verneklasse 1, sier Leikhammer.
Hun forteller videre at Riksantikvaren absolutt har viljen til å verne Bingen
lenser, men at man er bundet av et handlingsprogram fram til 2020.
Hun ser for seg at Bingen lenser kan utvikles for turisme og man har
allerede fått seg en båt.
Den står foreløpig trygt på land.
(Rune Fjellvang er journalist i Romerikes Blad, og denne reportasjen er
også trykket i denne avisen lørdag 4. mars 2017)

Fakta

Allerede før 1350 ble det drevet tømmerfløting i Drammensvassdraget.
I løpet av 1600-tallet ble hele Glommavassdraget brukt. I 1849 var
Sootkanalen ferdig fra Mangenvassdraget til Haldenvassdraget. Både
Tista kanal i Haldenvassdraget (1909) og Svanfoss sluser i Vorma (1912)
var med på å forbedre tømmerfløting.

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Husmannsplassen Skauen
Plassen Skauen ble ryddet inne på skogen på begynnelsen av
1700-tallet og tilhørte gården Falla på Roven i Fet.
■ Av Kari Amundsen, leder Støttegruppa for Skauen

Den første oppsitteren på Skauen var Johannes Olsen som oppga at han
hadde ryddet plassen av øde mark. Han fikk da et oppsitterdokument på
rydningsrett. Dette dokumentet varte til 1750 da husmannsloven kom.
Neste oppsitter var Halvor Eriksen som bodde her med kone og sju barn.

God plass å bo på

Nå har tydeligvis Skauen blitt en stor plass da det i 1752 ble registrert
hele 5 kuer og ti sauer der. Navnene på fire av kuene er også oppgitt:
Kari, Grådun, Løkke og Lita. Foruten alle husdyrene var det også dyrka
opp et større jordbruksareal. Ja, plassen er nå like stor som en liten gård.
Den ligger også bra til med fiske- og jaktmuligheter, samt brensel.
At det er en god plass å bo på viser at samme slekta bodde her i fem
generasjoner.
Ved siden av arbeidet på plassen måtte husmannen gjøre pliktarbeid på
hovedgården, dette gjaldt også ofte kone og barn. Det ble også avkrevd en
plassleie. For Skauens vedkommende var dette 4 spesidaler i året, noe som
blir oppgitt som den største plassleia for husmannsplassene i området.

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Hestekjøring.

Flere gårdsbruk

Skauen var husmannsplass under Falla fram til 1754.
Da gjorde «plankeadelen» sitt inntog i Fet.
Det var Karen Leuch som kjøpte opp flere gårdsbruk med tilhørende
skog og sagrettigheter. For Rovens område var dette Varåavassdraget.
Dette ble nå Varåbruket med slekter som Leuch, Collet, Anker og
Hanneborg som eiere.
Nå fulgte husmannskontraktene Varåbruket med pliktarbeid, vel med
en liten lønn enten ved arbeid på gårdene, ved tømmerhogst, sagbruk,
tresliperi og så videre.

Største skogeieren i Fet

Etterspørselen etter trevirke avtok sakte og sikkert, så i 1918 kjøpte
Fet kommune opp alle eiendommer. Disse ble solgt videre, husmennene
fikk nå anledning til å kjøpe plassene til sjøleie. Kommunen beholdt all
skogen selv, og er i dag den største skogeieren i Fet med ca. 18 000 mål.
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Karl Skauen (Th. Kinn 1939).

Karl Johansen Skauen

Den siste husmannen på Skauen var Karl Johansen Skauen. Han kom dit
som husmann på begynnelsen av 1900-tallet og bodde her sammen med
søstera si, Johanne Johannesdatter Skauen.
Karl jobbet i tresliperiet på Varåbruket. I 1918 kjøpte han
husmannsplassen av Fet kommune for 6000 kroner.
Det er dette søskenparet vi vet mye om, ja som mange eldre i Fet ennå
husker. Det sies at søskenparet drev plassen godt. Det var nå ca. 30 mål
dyrka mark. Det er oppgitt at det ble sådd havre, bygg, gras, samt satt
poteter. Det var hest, kuer, gris og høner på plassen.
Karl hadde full dag på tresliperiet, tungt og vått arbeide. Karen stelte
hus og dyr.
Det sies om Karl at han var glad i jakt og fiske. Hadde omsorg for dyr,
både hjemme og i naturen. Karen var mer ordknapp, lite sosial, passet
plassen med falkeblikk.
Leif Schatvet, skogbestyrer i Fet kommune, kjente Karl godt og
forteller denne historien: Karl sitter ved kjøkkenbordet en vinterdag
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Kari Amundsen. 

Skauen.
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Foto: Halfdan Karlsen

Kjøkkenutstyr på Skauen. 

Foto: Halfdan Karlsen

da han får se en elg midt ute på Hvaltjern. Isen er speilblank, og elgen
kommer ingen vei. Karl henter øksa og nærmer seg forsiktig elgen.
Hakker små spor i isen fram mot land, går tilbake mot hushjørnet.
Han ser at elgen får fotfeste og kommer seg på fast grunn. Da får han se
elgen snu seg mot ham som om han vil takke for hjelpa, før han rusler
inn i skogen.
Johanne døde i 1945, 72 år gammel.

Kulturminne

Karl bodde nå alene og drev plassen så godt han kunne. Etter hvert fikk
han flere forespørsler om han ville selge eiendommen. Heldigvis kjente
han ordføreren i kommunen, Theodor Kinn, som hadde hytte i nærheten.
Han kom med forslag om at Fet kommune kunne kjøpe Skauen.
Slik ble det også. Karl, som nå var blitt 82 år, solgte til Fet kommune
i 1955 for 16 000 kroner. Han skulle få bo der så lenge han ville.
Ordfører Theodor Kinn var en framsynt mann, for i den tinglyste
kjøpekontrakten står det bl.a.: «Husmannsplassen Skauen skal, så lenge
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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kommunen er eier, ikke være gjenstand for utparsellering til bolig- eller
hyttetomter, men bevares for ettertiden som et kulturminne».

Ranet

Karl ble boende, men sommeren etter han hadde solgt, fikk han besøk av
noen karer som fikk fralurt ham 700 kroner.
Høsten samme år fikk han igjen besøk. Han ville ikke slippe dem inn.
Da han bare hadde en stokk til stengsel på døra, var det enkelt for de to
karene å tvinge seg på. De var igjen ute etter penger og slo den gamle
mannen brutalt ned med flere slag i hodet. De finner lommeboka med
3500 kroner samt klokke og briller. Tar seg tid til litt mat også før de
forsvinner.
Heldigvis var det folk i området som skjønte hva som foregikk.
Lensmann Heggtveit ble varslet og rykket straks ut. Da han kom til
området, så han to menn som forsøkte å stikke til skogs. De ble straks
innhenta og pågrepet.
De to gjerningsmennene fikk lange fengselsstraffer.Karl ble brakt til
sykehus, senere til Blakstad sykehus i Oslo. Hodeskadene var store.
Han døde der i desember 1956. En sliter og en rettskaffen kar fikk et
tragisk endelikt på livet.
Både søstera og han er gravlagt på Fet kirkegård.

Støttegruppe

Fet kommune eide nå husmannsplassen Skauen. Den begynte etter hvert
å forfalle, låven ble revet, og husene ellers var i dårlig stand.
I 1994 henvendte representanter med Fet jordbruksforening i spissen seg til
kommunen med forslag om at det ble dannet en støttegruppe for plassen.
Dette ble en realitet samme året. Det ble dannet et styre med
medlemmer fra frivillige lag og en representant fra Fet kommune.
Nå begynte arbeidet med å vedlikeholde området og bygninger.

Nytt tak

Hovedhus, fjøs og stabbur er restaurert og vedlikeholdt. Ny låve med
museum og forsamlingslokale er bygget, ny grunnmur under huset
satt opp, nytt stuegulv samt isolering under hele huset. Satt opp tre
grillplasser, samt gjort et stort arbeide gjennom alle år på gressbakkene
ute. Disse framstår nå som plenområder.
22
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Skauen (Th. Kinn 1939).

Det er styret på fem personer, samt fire i en dugnadsgjeng som har stått
for alt dette arbeidet gjennom 17 år.
Vi må også takke Sparebankstiftelsen for store pengesummer til ny
låve, grunnmur og nytt tak på Skauenhuset. Dette utgjør til sammen
650.000 kroner.

Den kulturelle skolesekken

Støttegruppa for Skauen deltar i «Den kulturelle skolesekken» i mai
måned sammen med Fet kulturkontor. Da får alle femteklassingene
i kommunen fortellingen om hvordan det var å bo på en husmannsplass,
de hører historien om hvordan maten ble dyrket fram og produsert.
De får oppleve «gammel» skole og lære ringdanser sammen med musikk.

Skauendagen

Sist i august arrangerer Støttegruppa Skauendagen, i år for 23. gang på
rad. Arrangementet har blitt svært populært med 2-3000 besøkende hvert år.
Da er det frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner som er
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Vedkapping på Skauen.

meddeltakere. Her kan man foreta innkjøp, konkurrere, hoppe i høyet,
se på dyr, høre på gamle motorer, se smeden i arbeid, snekring for barna,
kaste hestesko og mye, mye mer. I år var det 40 meddeltakere, og mange
av dem tjener svært godt til klubbkassene sine.
Området er også godt besøkt av mange i alle aldre. Så populært
at i mai/juni er det lurt å reservere plass gjennom servicetorget i Fet
kommune.

Kulturuka

Vi deltar også i Kulturuka i Fet i oktober. Da er husene åpne, og man kan
kjøpe seg kaffe og vafler etter at Fet historielag har hatt vandretur, ofte til
tufter av husmannsplasser som lå i området.
En kan vel konkludere med at «Husmannsplassen Skauen» har
24
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gjennomlevd mange forskjellige epoker fra den ble ryddet av øde mark og
fram til våre dager.

En glede for alle

Vi leser at det var en god plass å bo på. Det har vært en tragisk hendelse
i huset. Det er beskrevet som et kulturminne. Det har for befolkningen
i Fet, også mange fra kommunene rundt, vært et yndet utfartssted.
Mulighet er det også å bruke området og husene til aktiviteter, festlig lag
og opplevelser.
Frivillige lag, skoler og barnehager i Fet har gratis leie.
Det kan vel også sies at det nåværende styret/dugnadsgjeng har trives,
da de har sittet i vervet i 17 år, ja et medlem har vært med helt fra starten
i 1994. Det er Gudmund Aas fra Fetsund.
Vi kan vel også si at vi gleder oss over arbeidet, og at plassen nå
framstår i svært god stand.

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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AHA-tur til Utøya
Det ble en sterk opplevelse å komme til Utøya der den
forferdelige tragedien rammet 22.juli for seks år siden.
■ Halfdan Karlsen (tekst)

Det er et sår som aldri kan leges helt, et angrep på AUF og
arbeiderbevegelsen som rystet hele Norge og samlet hele folket.
I sorg over dem som ble drept. I medfølelse med de pårørende.
I respekt for de som overlevde. Og i erkjennelsen av at demokrati og
kjærlighet er sterkere enn fanatisme og hat.

Mange gjester

Det er mange tanker som melder seg på veien fra Oslo til Tyrifjorden og
ombord i ferja MS Thorbjørn på den korte turen fra fastlandet over til
Utøya. Det er kaldt og klart høstvær onsdag 18.oktober 2017, da 20 av
AHAs medlemmer ankom Utøya for en to timers guidet omvisning med
Jørgen Watne Frydnes.
Vi er ikke aleine. Norsk Arbeidsmandsforbund Avd.1 Oslo og
Akershus skal på to dagers kurs og forsvinner opp bakken fra ferjeleiet,
på vei til innkvartering. LO bruker Utøya aktivt med kurs og konferanser,
akkurat som før. Arbeiderpartiet er også til stede. AUF arrangerer igjen
sommerleirer, og ungdomsskoleelever besøker Utøya og ikke minst det
nye Hegnhuset, minne- og læringssenteret på Utøya.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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UTØYA 2017: En gjeng fra Norsk Arbeidsmandsforbund Avd.1 Oslo og
Akershus på vei opp til innkvartering inne på øya. (Foto: Liv Stray).

HISTORIE I VEGGA: Stedsnavn på Utøya bærer preg av at arbeiderbevegelsen
holder til her. (Foto: Halfdan Karlsen).
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OMVISNING: Daglig leder Jørgen Watne Frydnes viste oss rundt på øya.
(Foto: Halfdan Karlsen).

Historie i vegga

Det første som møter oss er det gamle og kjente kontorbygget
med navnet UTØYA på veggen i front. Like ved er sletta der de
politiske samlingene finner sted, med foredrag og diskusjoner. Og inne
i Arbeidsmiljølåven er det utstilling fra Utøyas mangslungne historie:
Blant annet som privat eiendom for statsminister og generalkrigskommissær
Jens Bratlie fram til 1932. Det var da LO kjøpte stedet, i første omgang som
feriekoloni om sommeren for arbeiderunger fra Oslo.
Leo Trotskij satt i kontorbygget på Utøya og skrev, mens han var
i landflyktighet i Norge sommeren 1936. Det var «da verdensrevolusjonen
kom til Hønefoss», som Yngvar Ustvedt uttrykte det i sin bok fra 1974.
AUF fikk stedet i gave fra LO i 1950, og siden har Utøya vært en
sentral plass for samling av de unge i arbeiderbevegelsen i Norge.
Jens Stoltenberg har uttalt at «Utøya er et av de stedene som har preget
norsk politikk mest de siste 60 årene. Utøya er Sommer-Norges viktigste
talerstol».
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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HEGNHUSET: Nytt minne- og læringssenter på Utøya, reist over det gamle
kafebygget og holdt oppe av 69 kraftige tresøyler. (Foto: Halfdan Karlsen).
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SYMBOLTRE: Kjersti Jørstad og Halfdan Karlsen fra AHA-styret tar en kikk
på små lapper hengt opp i et tre utafor Hegnhuset, med korte og fyndige
budskap om solidaritet og fellesskap. (Foto: Liv Stray).

Øyas kanskje viktigste misjon har vært at ungdom har fått innsikt
i demokratiarbeid og økt politisk engasjement, og deretter tatt
erfaringene med seg videre i livet, heter det på nettsida til Utøya AS.

Non-profitt

Stedet er organisert som et non-profitt aksjeselskap. I styret sitter
framtredende folk fra arbeiderbevegelsen som Solveig Torsvik, Wegard
Harsvik og Martin Henriksen. Daglig leder er statsviter Jørgen Watne
Frydnes med mastergrad i internasjonal politikk og bakgrunn fra Leger
uten grenser. Han har vært sentral i gjenreisingen av Utøya etter 2011,
og delte flere interessante refleksjoner med oss i AHA under omvisningen vår.
– Det var viktig for oss å få de pårørende til de som mistet livet 22.juli
med på en prosess der vi kom fram til løsninger som alle kunne godta,
sier Jørgen Watne Frydnes.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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GODE BUDSKAP: «Alle bør organisere seg». «Snu deg mot fremtiden og se
deg ikke tilbake» og mange flere. (Foto: Halfdan Karlsen).

Huset som hegner om minnet

Et vanskelig dilemma var hva som skulle gjøres med det gamle
kafebygget der 13 ungdommer ble drept. Meningene var delte.
Noen ville rive det for en gang for alle å fjerne det mest synlige minnet
om terroraksjonen. Andre ville beholde det som det var, nettopp for at
det skulle minne oss alle om det som hadde skjedd.
Løsningen ble Hegnhuset, en helt ny konstruksjon bygget opp rundt
kafebygget, som delvis ble noe endret for å gi plass til utstilling av blant
annet SMS-er som ble sendt fra Utøya 22.juli og plansjer som viser
hendingsforløpet. Inne i kafebygget er det som det var. Vi ser kulehullene
i veggene og markering av stedene der de døde ble funnet.
Det fine, midt oppi det som er ille, er at den nye konstruksjonen hegner
om kafebygget. Så Hegnhuset er et litt spesielt, men særdeles velvalgt
navn. Stedet der noe av det mest forferdelige skjedde er beskyttet av 495
høye trelekter på utsida som symboliserer hver enkelt av de ungdommene
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BOKGAVE: Halle Jørn Hansen fra AHA overrekker boka si om Sør-Sudan som
gave til biblioteket på Utøya. (Foto: Halfdan Karlsen).

som overlevde Utøya. På innsida er det reist 69 kraftige limtresøyler som
bærer veggene og den nye takkonstruksjonen, én for hver av de omkomne.
Dette er en utrolig bra løsning, framkommet etter en gjennomtenkt og
grundig prosess der både de overlevende og de pårørende etter de drepte er
tatt med på råd. Det er blitt et verdig minnested. Men også et læringssted, et
sted der ungdomsskoleelever, internasjonale gjester, AUF-ere og voksne,
alle kan samles i refleksjon og diskusjon om demokrati og framtidshåp.

Hensynsfull og verdig minnesmarkering

Det er også reist et minnesmerke nord på øya, like ved Bolsjevika.
Navnene på de som døde 22. juli er skjært inn i en tung, blank
metallsirkel som er løftet opp og festet med solide gjennomgående bolter
i høye furutrær.
– Da minnesmerket sto ferdig i 2015, var det 60 navn der, forteller
Jørgen Watne Frydnes.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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MINNESTEDET: Gjengen fra Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus ved
minnestedet helt nord på Utøya. (Foto: Jørgen Watne Frydnes).

Nå er det 65 navn, med ytterligere to på plass før neste sommer.
De pårørende har fått tid til å bearbeide sin sorg, og de har blitt invitert
til å akseptere at navnet på deres kjære kommer med på minnesmerket
når de føler at det er riktig å gjøre det. Uten press av noe slag.
Når en tenker på alt bråket som dessverre har vært omkring
minnesmerket som var planlagt på landsiden, og som nå er forlatt,
er det godt å kunne konstatere at minnesmarkeringene på selve Utøya
har vært gjennomført på en så tvers gjennom hensynsfull og verdig måte.
Og ikke minst: Det er utrolig bra at Utøya er tatt tilbake. Det er ikke blitt
liggende der bare som et vondt minne, som et åpent sår. Igjen arrangeres
det kurs og konferanser. Igjen er det sommerleir der, med glad latter,
bading og ballspill og ivrige politiske diskusjoner. Igjen er Utøya blitt
Sommer-Norges viktigste talerstol. Det er godt å tenke på.
34

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

Mot Franco-Spania
Oppe ved det nye kafebygget står en bauta med minneplakett over falne
AUF-ere som sloss som frivillige i Spania mot Franco og fascismen. Fire navn,
blant dem Thorbjørn Engebretsen fra Lørenskog som falt på Aragonfronten i
oktober 1937. Minneplaketten ble satt opp på Utøya fire dager før 22.juli 2011.

Etter 22.juli
etter at vi blei sprengt i filler
etter at fredagen fall ut av hendene på oss
etter at vi måtte lære oss norsk på ny
etter at sorga strekte seg heilt opp til håret
etter at dagane tok til å regne ned over oss
orda overlever ein 9mm glock
kjærleiken er kraftigare enn ei 500 kilos bombe
å halde hender er mektigare enn ladegrepet
eit lite kyss er viktigare enn 1500 sider med hat
eit vi er så mykje meir enn eit eg
det kjem eit nytt 22.juli, det må jo det
ferja skal frakte fleire bankande hjarte over
telta skal bli slått opp på grønt gras
morgonsola skal kysse øya vaken
hei, hei, på tide å stå opp og endre verda
(Dikt på veggen i Hegnhuset,
Utøya, skrevet av Frode Grytten i 2011).
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Marcus Thrane
* Født 14. oktober 1817 i Christiania, død 30. april 1890 i Eau Claire
i Wisconsin i USA
* Lærer, forfatter, pressemann, fotograf, politisk organisator og sosialist.
* Hentet inspirasjon fra de europeiske revolusjonene i 1848, og var i 1849-1851
organisator og leder for en omfattende bevegelse av arbeiderforeninger.
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200 år siden Marcus
Thrane ble født:
Fangen ble feiret i en uke
Marcus Thrane satt sju år i fengsel for å ha oppfordret til
revolusjon, en revolusjon han egentlig tok avstand fra. En hel
uke i oktober ble mannen bak stemmerettskampen på midten av
1800-tallet hyllet med kunst, pamflett, seminarer og minnesmerker.
■ Av Harald Henmo

Da Stortinget åpnet sin nye sesjon under «Thrane-uka», benyttet partiet
Rødt sitt første innlegg til å foreslå en storslått feiring av 100-årsjubileet
for allmenn stemmerett, altså demokrati, i Norge – i 2019.
For den grunnlovsgivende forsamlingen på Eidsvold i 1814 ga en
forsvinnende liten del av det norske folk lov til å stemme. I 1850 ble
det avgitt 36 770 stemmer, i en befolkning som nærmet seg halvannen
million.
Det var ikke mange flere enn medlemstallet i de framvoksende
Arbeiderforeningene det samme året. Disse hadde ikke stemmerett,
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Blå plakett. 

Foto: Jan-Erik Østlie

men kjempet hardt for den, ledet av den deklasserte storborgeren og
redaktøren Marcus Thrane.

Trudabur og gründer

Marcus Thrane ble født inn i en såkalt «god» familie i Christiania
14. oktober 1817, som sønn av en bankmann. Men denne bankmannen
ble tatt for underslag, og forsvant til Sverige, og Marcus og søsknene
vokst opp litt her og der.
Marcus fikk seg også en ungdommelig utenlandstur, der noen kilder
sier han skal ha forsørget seg som gatemusikant, og prøvde seg som
student, før han dro til Lillehammer for å starte privatskole. Det gikk
dårlig, både der og i Åsgårdstrand og Åmot, så i 1848 ble han i stedet
avismann og redaktør for Drammens Adresse.
Og da begynte ting å skje.

Revolusjon eller ei

1848 var et år med opptøyer og politisk kamp i Europa, blant annet
i Frankrike, der stemmeretten ble utvidet til ikke bare å gjelde rikfolk.
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Marcus Thrane.

Inspirert av dette begynte redaktør Thrane å agitere for det samme
i Norge, samt for bedring av husmennenes kår i det som fortsatt var
et førindustrielt bondesamfunn. Arbeidsfolk må organisere seg i egne
foreninger for å kjempe for sin sak, skrev han – og mistet redaktørjobben
etter bare fem måneder.
Men frøet var sådd, og i 1850 skal det ha vært godt og vel 30 000
medlemmer av disse Arbeiderforeningene, som også får sitt eget blad,
med Thrane som redaktør, selvfølgelig.
Det samme året sendte de en «petisjon» til Kong Oscar I – med krav om
blant annet stemmerett for alle voksne menn, og andre sosiale reformer.
Kongen avviste den blankt.
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Kunstneren Mikael Noguchi..

Foto: Jan-Erik Østlie

Året etter ble Thrane og resten av ledelsen arrestert etter et stort fellesmøte
i Arbeiderforeningene – et såkalt «Lilleting». Påstanden var at de hadde
planlagt revolusjon; omstyrtning av hele statsforfatningen med vold.

Klassejustis

Senere historikere har vært ganske samstemte om at det ikke ble vedtatt
noen revolusjonsstrategi på Lilletinget i 1851, og i hvert fall ikke av
Thrane, som var uttalt reformist. Likevel ble han i 1855, etter fire år
i varetekt, dømt til fire års fengsel av Høyesterett – uten fratrekk av
varetekten.
Selv ikke Høyesterett selv trodde egentlig på dommen. Ulrik Anton
Motzfeldt skrev i sin stemmegivning at Thrane egentlig ikke hadde brutt
loven, men siden det ikke var utelukket at han kunne komme til å gjøre
det i framtiden – altså oppfordre til voldelig revolusjon en eller annen
gang – var han å anse som skyldig. I alt 127 personer ble dømt i saken.
Og dermed var arbeiderforeningene tatt knekken på. Mens Thrane og de
andre satt fengslet, gikk de i oppløsning.
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Straff og eksil

Mens Marcus Thrane satt fengslet, gikk det også dårlig med familien,
der kona Josefine strevde med å forsørge fem barn uten sin mann. I 1862,
tre år etter at Marcus ble løslatt (han slapp med tre år, på grunn av de
harde soningsforholdene i fengselet), døde hun.
Året etter emigrerte Marcus Thrane til USA, der han døde i 1890.
I 1898 ble det innført allmenn stemmerett for menn i Norge, mens
kvinnene fikk stemme fra 1913. Og i 1919 fikk også de fattige, som
mottok støtte, stemme ved valg – og det var innført allmenn stemmerett
i Norge.
(Forfatteren Harald Henmo er journalist i LO Media, og denne saken
har stått på trykk i Magasinet for Fagorganiserte 9/2017 – Fellesforbundets
medlemsblad)
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Foto: Jan-Erik Østlie

Marcus Thrane –
arbeiderbevegelsens pioner
14. oktober var det 200 år siden Marcus Thrane ble født i Oslo.
Det ble feiret ei uke til endes.
■ JAN-ERIK ØSTLIE (tekst og foto)

– Halfdan Koht var den i arbeiderbevegelsen som løftet Marcus Thrane
fram. Det var derfor naturlig at det var han som holdt minnetalen over
Thrane da kista hans ble fraktet hjem fra USA og lagt ned på Vår Frelsers
Gravlund i Oslo i 1949, sier historiker Tore Pryser som har jobbet med
Thrane siden tidlig på 1970-tallet.

Fra Thrane til velferdsstaten

Så er det alltid mulig å betvile om Marcus Thrane er relevant for dagens
arbeiderbevegelse. Pryser tviler imidlertid ikke.
– Thranebevegelsen med sin store oppslutning blant massene staket for
over 160 år siden opp det som etter hvert ble til den norske velferdsstaten.
Og viktigst blant alt var den allmenne stemmeretten for menn, sier han.
Og understreker at Thrane ikke hadde noe imot kvinnelig stemmerett –
men kvinnene hevdet ikke denne retten på hans tid.
Dessuten legger historikeren til at sakene – og måten
Thranebevegelsen ble organisert på – er modell for all senere politisk
organisasjonsvirksomhet.
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Ved Thranes grav. Jonas Gahr Støre og Hans-Christian Gabrielsen.

– Arbeiderforeningene som Thrane sto som lederen for var et politisk
parti lenge før Venstre og Høyre ble dannet, sier han.

Thrane og Marx

Thranebevegelsen er en norsk forlengelse av den franske
februarrevolusjonen i 1848 i Frankrike, året da Karls Marx og Friedrich
Engels ga ut Det Kommunistiske Manifest. Pryser er også overbevist om
at Thrane kunne ha kjent til Marx. Men Marx var ikke noen stor størrelse
på denne tida.
– Vil du plassere Thrane i den reformistiske eller revolusjonære delen av
arbeiderbevegelsen?
– Ikke i noe av leirene. Dette var ingen problemstilling på midten av
1800-tallet. Thrane var i prinsippet for revolusjon, men mente at alle
andre veier måtte prøves først.

Fra rikdom til radikal redaktør

Marcus Thrane kom fra en rik trelasthandlerfamilie. Faren begikk
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Tore Pryser på Vår Flelsers Gravlund.

imidlertid et gedigent underslag, og barna vokste opp med skammen.
Da Thrane var 13 og 15 år, døde både faren og moren. På slutten av
30-tallet, etter en mislykkes skolekarriere, dro han ut på vandring i
Europa og livnærte seg som gatemusiker. I Frankrike ble han arrestert for
første gang. Da han kom tilbake til Norge, tok han artium som privatist.
I 1841 dro han til Lillehammer, giftet seg med Josefine og sammen
startet de privatskole. Han holdt radikale taler, la seg ut med borgerskapet
og i 1846 dro han sørover – først til Åsgårdstrand, deretter til
Blåfargeverket på Modum. Han endte opp i Drammen i 1848 der han
ble redaktør for Drammens Adresse. Pennen hans var imidlertid noe for
radikal for eierne, så han fikk sparken i den jobben.

Lilletinget

27. desember 1848 stifter Thrane den første arbeiderforeningen i
Drammen. Tre måneder og en dag seinere stiftes det tilsvarende forening
i Kristiania. Og i mai 1849 ser ukeavisa Arbeiderforeningernes Blad
dagens lys. Snøballen er i ferd med å rulle. Avisa når et opplag på 21 000
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på sitt høyeste, foreningene vokser og sprer seg utover hele landet – men
ikke til Norge-Norge.
– Thrane kom ikke så langt, ikke lengre enn Nord-Trøndelag, sier Pryser.
Etter et halvt år var det 24 arbeiderforeninger, sommeren 1850 273
foreninger med til sammen 20 850 medlemmer. Denne sommeren
holdt Thranebevegelsen også sitt første sentrale, landsdekkende møte.
Thrane blir tiltalt for gudsbespottelse, dømt – men seinere frikjent av
Høyesterett. I starten er kravene relativt moderate, men Kongen avslår
likevel. Da skjerpes kravene i mer sosialistiske retning. Det provoserer.
I 1851 etableres Lilletinget, et populært navn på landsmøte av utsendinger
for arbeiderforeningene. Det ble på folkemunne kalt Lilletinget fordi
det skulle behandle politiske spørsmål under pågående stortingssesjon.
Et vedtak i Lilletinget om revolusjon, som Thrane fikk endret dagen etter,
var politiets begrunnelse for å arrestere Thrane og andre sentrale ledere.

Politisk fange

Etter hvert fengsles nemlig lederne av arbeiderforeningene. Alle skal
etterforskes av politiet. Dette svekker bevegelsen – den blir raskt knust.
I 1851 varetektsfengsles også Marcus Thrane, fire år seinere får han en tre
års dom og slipper først ut i 1858.
– Var Thrane en politisk fange?
– Så absolutt. Det er helt uproblematisk å bruke begrepet justismord.
Dommen var i strid med Grunnloven, sier Pryser.
Etter fengselsoppholdet utdanner han seg som fotograf. Kona Josefine,
som en liten periode blir landets første kvinnelige avisredaktør, dør
i 1862. Året etter utvandrer Thrane til USA.
– Egentlig ville han til Brasil, men hadde ikke råd, forteller Pryser.
Dermed ble det journalistkarriere – først i New York, så i Chicago før
han endte opp i Wisconsin. Han blir aktiv i fritenkerforeningen som han
får innmeldt i den Sosialistiske Internasjonale i 1871.

Bevegelsen ble kriminalisert

I 1882 reiser Thrane over til Norge, Danmark, England og Tyskland
uten returbillett. Han holder foredrag i et hus som i dag ville vært nabo
til Sagene Lunsjbar. Skuffet dro han imidlertid tilbake til USA igjen
og døde hos sin sønn i 1890 - 72 år gammel. Han ville ikke ha noen
gravstein, men sånn skulle det ikke gå da kista hans 59 år seinere ble
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Frank Meyer, leder av Arbeiderbevegelsens Bibliotek og Arkiv.

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

47

sendt til Vår Frelser Gravlund og plassert under en stor naturstein
i æreslunden mellom Johan Sverdrup og Martin Tranmæl.
– Hvorfor forsvant arbeiderforeningene så raskt etter at Thrane ble fengslet?
– Kriminaliseringen av bevegelsen og av Marcus Thrane ble dolkestøtet
og døden for bevegelsen. Skjebnen ville det sånn at dette nok forsinket
framveksten av den norske arbeiderbevegelsen noe, sier historiker Tore
Pryser.
(Denne artikkelen sto på trykk i LO-Aktuelt 16/2017)

Marcus Thrane-dagene
(Oslo 9.-15. oktober 2017)

9. oktober: Åpning, avduking og containerkunst – Youngstorget kl. 15.00
10. oktober: Seminaret «Opprørsbevegelser i og utenfor Norge før, sammen
med og etter Thranes arbeiderforeninger – Blindern kl 10.00 – 16.00.
11. oktober: Pamflettlansering – Magnus Marsdal: Thrane og kampen om
friheten – Dattera til Hagen kl 17.00
12. oktober: Fagseminar og mini-utstilling. Marcus Thrane – opprør og
identitet – Nasjonalbiblioteket kl 12.00-15.00
13. oktober: Politikk, quiz og musikk – Konrad, Youngstorget – kl 18.30
14. oktober: Kransenedleggelse på Thranes grav ved LO-leder Hans-Christian
Gabrielsen, arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og Oslos ordfører Marianne
Borgen – Vår Frelsers Gravlund kl 12.00
14. oktober: Skiltavduking – Grønlandsleiret 30 – kl 14.00
14. oktober: Festforestilling – foredrag musikk og teatermonolog – Kulturhuset
kl 16.00 – 18.00.
15. oktober: Byvandring i Thranes fotspor ved Knut Kjeldstadli og Gunnar
Andreassen.
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Thranittere
i Asker og Bærum
Det er i år 200 år siden Marcus Thranse ble født. Han kom til
verden den 14. oktober 1817 i Kristiania. Den første organiserte
arbeiderbevegelse i vårt land kom til å bære hans navn,
Thranitterbevegelsen.
■ Av Erling Diesen

Marcus Thrane hadde vært lærer noen tid ved Modum Blaafarveværk,
da han i 1849 flyttet til Drammen med sin familie. Her startet han
ukeavisen Arbeiderforeningernes Blad. Og han satte i gang med å
stifte arbeiderforeninger rundt om i distriktet. Etter hvert ble det stiftet
foreninger i hele Sør-Norge av ham og hans etter hvert ganske store
skare av tilhengere. I 1851 sendte de en såkalt Petition til Kong Oscar I,
med anmodning om en del politiske reformer. Den viktigste var allmenn
stemmerett for alle voksne menn. Hele Petitionen ble avvist.

Modum

Hva var drivkraften bak de initiativ som Thrane tok? Det er allment
antatt at han var inspirert av de radikale strømninger ute i Europa på
den tiden, ikke minst av Februarrevolusjonen i Frankrike i 1848. Men
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Foto: Bærum Bibliotek.

Fra Bærums Jærnværk.

også oppholdet på Modum kan ha vært av betydning. Tradisjonelt hadde
Blaafarveværket vært en god arbeidsplass etter datidens målestokk.
Men et eierskifte i 1849 og påfølgende stans i gruvedriften på grunn av
dårlige konjunkturer medførte stor fattigdom i lokalsamfunnet. Thrane
organiserte da også innsamlinger for de nødstedte gruvearbeiderne.
Arbeiderforeningernes Blad, som utkom hver lørdag fra 5. mai 1849,
brakte blant mye annet notiser om arbeiderforeningenes virksomhet. Her
skal vi følge virksomheten til arbeiderforeningene i Asker og Bærum.

1949

14. juli 1849 skrev Thrane i bladet: Søndag 4de Juli stiftede jeg en
Forening ved Bærums Jærnværk. Der indskreves 80 Medlemmer. Som
Indtrædelsespenger og frivillig Bidrag inkom 2 Spd, 1 ort, 19 Skilling.
Og allerede to uker seinere, 28. juli meldes: Bærums Jærnværks Forening
er forøget med 53 nye Medlemmer, og tæller nu 133.
25. august: Ved Fossums Værk i Østre Bærum er der stiftet en Forening den
29de Juli. Der indskrev sig 9 Medlemmer. Bærums Værks Forening er forøget
med 11 nye Medlemmer.
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Foreningene bidro også til å få i gang flere foreninger i lokalmiljøer,
sålede finner vi i bladet for 20. oktober: Søndag den 26de August stiftede
Overformanden ved Bærums Jærnværks Arbeiderforening en Forening i Østre
Bærum. Der indskrev sig 9 Medlemmer, som Søndag den 23de September
holdt en Forsamling i Lysager, hvor der indskrev sig 32 Medlemme, saa at
Østre Bærums Forening nu teller 44 Medlemmer. Indtrædelesespenger 2 Mark.
22. desember: Fossums Forening i Østre Bærum er forøget med 15 nye
Medlemmer og tæller nu 56. Indtrædelsespegne 76 sk, hvoraf 36 til Lokale.

1850

12. januar: Fossum Forening i Østre Bærum er forøget med 11 nye
Medlemmer. Bidrag til Petition fra Fossum Forening i Østre Bærum, 1 Spd.
Østre Bærum Forening er forøget til 46 Medlemmer
19. januar hadde bladet denne notisen: I følge Skrivelse fra Hr. Provst
Tandberg er under 27de i forrige Maaned tilstillet ham til Uddeling blant de
trængende Grubearbeidere 13 Spd 6 skilling, indsamlet ved Subskription blant
Bærums Jærnværks Arbeidere og Betjente. Slutningen af Hr. Provst Tandbergs
Brev lyder saaledes: «Ved forekommende Leilighed beder jeg ved Deres Godhed
de ærede Landsmænd og Medborgere, som have sammenskudt til disse vakre
Gaver til de i Sandhed meget trængende Arbeidere her i Kjærlighed hilsede
med de bedste Ønsker for hver af dem i hele den kommende Tid. Guds Naade
og Fred ledsage dem.»
Thranes anmodninger om støtte til arbeidsledige gruvearbeidere på
Modum hadde tydeligvis hatt virkning helt inn til Bærum. Det kan
nevnes at all innsamling til gruvearbeiderne ble formidlet gjennom
prosten i Modum, som her har gitt uttrykk for sin takknemlighet.
9. februar: Bærums Jærnværk 150. Fossum 67. Østre Bærum 46.
23. februar: I Asker er dannet en Forening af 33 Medlemmer. 16.mars.
I Østre Bærum Forening have en Deel Medlemmer sammenskudt 4 Spd for
derved at begynde et Grundfond til en Understøttelsesindretning.
13. april: Bærum. De af Bærum Værks Forening, som bo i Vestre Bærum er
formedelst Afstanden ønske at adskille sig fra Værkets Forening, opfordres
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herved Medlemmene til at sammentræde Søndag den 28de April paa
Gaarden Skui. Ved dette Møde vil der blive foretaget Valg paa Overformand
og to Revisorer. Man bør medbringe Stemmesedler og den indestaaende
Maanedskontingent. Formanden i Vestre Bærum og Overformanden for
Værket anmodes om at de møde sammesteds Kl. 3 og medbringe Rodebøger for
at opgjøre Regnskaberne. De, som ikke møde, bør sende Stemmesedler hvorpaa
er opskrevet 3 Navne. Ligesaa anmodes Storbønderne i Sopelimskroken, og
fornemlig Tykbonde Ø……….R……. for Fremtiden at afholde sig fra at
indbilde Folk, at Thrane har solgt sit Blad for 1500 Spd, og at skræmme med
at Regjeringen holde paa at arrestere Medlemmene af Arbeiderforeningerne.
Slutligen advares selv Medlemmerne fra at sette Lid til saadanne dumme
Rygter.
4. mai. Fossum i Østre Bærum. Regnskab fra Overformanden:
I Indtrædelsespenge er til sammen indkommet 2 Spd, 2 Mk, 7 sk,
i Maanedskontingent 1 Spd, 3 Mk, 17 Sk., til sammen 4 Spd, 22 Sk.
Samtlige Udgifter ere 3 Spd, 4 sk, Kassebeholdning 1 Spd, 18 Sk. Bidrag til
Sentralkassen: Fra Fossum i Bærum 96 Sk.
11. mai: Fossum (Bærum) 109 Medlemmer. Bærum: Jærnværkets Forening
er delt i to, nemlig Bærums Jærnværks Forening med 100 Medlemmer og
Vestre Bærums Forening med 117 Medlemmer. Ved sidste Møde har Hr.
Gaardbruger Jens Nielsen Skui godhedsfuldt overladt Lokale for en meget
rimelig Betaling.
Vestre Bærum. Efter at have indsendt til Sentralkassen 117 Sk. er i Behold i
Foreningens Kasse 1 Spd, 37 Sk. De, som ønske at tegne sig til Søndagsskolen,
anmodes om at møde for Hr. I. Hansen 2de Pintsedag Kl. 4 Eftermiddag, for
at afgjøre det fornødne. De bestemte 24 Sk. medbringes.
18. mai. Fossum Forening holdes Møde den 2den Juni Kl. 3 Eftermiddag
til Valg paa nye Formænd. Ved samme Leilighed gjennemgaaes Forslaget til
Oprettelse af en Laaneindretning.
15. juni: Fossum (Bærum). Vor Forening har den Lykke, at kunne berømme sin
Huusbonde (Baronerne Wedel). Ingen klager over Ubøielighed eller Haardhed
fra deres Side. De forsyne os med stadig Arbeide, og sælge os Korn til rimelig Priis,
m, M., saa vi med Taknemlighed erkjende det Gode vi have fremfor mange Andre.
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Men turde vore Torne, der saare vor Fod paa vor ellers lykkelige Bane.
Asker. Formænderne Thron Jensen og Karl Arnesen anmodes om at mottage
Stemmesedler, hver af sine Medlemmer, angaaende hvilken fra Asker Forening
an ønske som Repræsentant ved Arbeidermøde.
22. juni: Asker. Da Carl Gundersen agter at fratræde sin Funktion som
Overformand, foretages en Samling hos ham, Søndagen den 7de Juli Kl. 3 for
at vælge en anden i hans Sted.
13, juli: Bærum: Thorsdagen den 4de Juli feirede Jærnværkets Arbeiderforening
sin Stiftelsesdag. Festen, der begyndte Kl. 6 ½, varede til Kl. 10 Aften. Der
herskede en almindelig Munterhed og Orden.
Udsending til Arbeidermødet: Østre Bærum: Anders Persen. Bærums
Jærnværk: Peer Larsen Dæhli.
Vestre Bærum: Søndagen den 24de Juli Kl. 3 holdes Forsamling paa Gaarden
Økri, for at vælge Representant til Arbeidermødet. Maanedskontingent for
Mai, Juni og Juli medbringes. Tillige leveres Rodebøgerne saa Regnskab for
Kvartalet kan blive opgjordt.
10. august: Representanter til det store Centralmøde: Asker: Carl Gundersen,
Haandværker. Bærum (Fossum): Engebret Christophersen, Haandværker.
Bærums Jærnværk: Peder Larsen Dæhli, Gaardbruger. Bærum Vestre:
Christopher Larsen, Huusmand. Bærum Østre: Anders Pedersen, Huusmand.
Svelvig og Hurum: R. Johannesen Nordby, Huusmand.
Bærum: Den 28de Juli stiftedes af Arbeiderne ved Bærums Jærnværk en
Sparekasse der træder i Virksomhed den 4de August. Enhver som gjør
Indskud i denne Sparekasse, erholder 4 Pst. aarlige Renter i fra fulde 50 Sk.
Have indestaaet 1 Maaned. Indskud ikke under 4 Sk., som mottages hver
Søndag Eftermiddag fra Kl. 5 til 6. Opsigelser paa Summe som ikke ovestiger
1 Spd, udbetales paa 14 Dage. Summe som ikke overstige 5 Spd , paa 1
Maaned. Summe mellem 5 og 16 Spd paa 2 Maaneder. Summe derover paa
3 Maaneder. Udlaan skjer med Vexler, med 2 selvstendige Kautionister. Til
Bestyrelse er valgt 6 Medlemmer, som indestaa for Sparekassens Sikkerhed.
Een for alle og alle for Een. De øvrige Regler ligge til Eftersyn hos Bestyrlesen.
Asker. Enhver af Foreningens Medlemmer, der ikke var tilstede ved
Valgforsamlingen og der indbetalte sit Indskud til Repræsentanten, anmodes
om snarest mulig at indbetale samme hver til sin Formand.
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21. september. Foreningen holdt Generalforsamling paa Gaarden Økri,
Søndagen den 15de September, hvor vi erholdt frit Lokale, og ved samme
Leilighed indskrev sig nye Medlemmer, saa at Foreningen nu tæller 147,
og dernest blev alle af Foreningen enige om, hvormeget der skulde betales til
Præst og Klokker for enhver Forretning de udfører for os paa Søndager, naar
de have Prædiken ved den Kirke vi ønske nogen anden Forretning, da baade
Klokker og Præst, nemlig Sognepræsten, en af de begjærligste Mænd i vort
Præstegjeld. Taxene have vi bestemt saaledes: for Lysning 48 Sk, for Velse 61
Sk, for Barnedaab 16 Sk, for Jordpaakastelse 16 Sk. Kl. 4 spadserede Festrens
Medlemmer, 82 i Tallet, til nærliggende hvid Bjerg, hvor Festen begyndte med
en Salut af 4 Kanoner, og dernest blev drukket en Skaal for Hs. Maj. Kongen,
med et Hurra og en passende Sang, og dernest for Thrane, for Foreningen for dens
udmærkede Virksomhed. Siden gikk Foreningen til Økri hvor man fornøiede sig
med Dands til Kl. 12, og der herskede den største Munterhed og Orden.
Vi tar her med kravene fra det store arbeidermøtet i Krstiania.
19. oktober. Krav fra Arbeidermødet: 1) Almindelig Stemmeret. Direkte
Valgsystem. 2) Domstole der er uafhængige af den exekutive Magt. 3)
Almeenvæbning. Føie vi hertil Spørgsmaalene: 4) Om et forbedret Oplysingsog Skolevæsen. 5) Om et friere og bekvæmmere Bankvæsen. 6) Om Forandring
i Systemet for Fattigforsørgelsen. 7) Forandring i Beskatningssystemet. 8)
Forandring i Norges politiske Inddeling.
26. oktober. Vestre Bærum. Søndag 3die November Kl. 3 holde Møde paa
Gaarden Økri for at vælge ny Overformand og en Revisor istedefor
M. Johannesen. Bladpenger og Maanedskontingent betales, nye Medlemmer
indskrives. Rodemændene møde med deres Bøger og opgjøre Regnskabet.
De der ikke have betalt Kontingent for August, September og Oktober udslettes.
Mødet ønskes saa talrigt som mulig.
16. november. Østre Bærum. Lysagers Forening holder Møde Søndag paa
Rudskehaugen.

1851

4. januar. Vestre Bærum 131 Medlemmer.
18. januar. Bærum Vestre. Søndag den 26de Januar Kl. 2 paa Grinebraaten
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hos Hans Larsen hvor foredrages om Søndagsskolens Oprettelse m.m. Ved alle
disse Samlinger opfordres Medlemmerne til at afgjøre Maanedskontingent og
Bladpenge. Nye Medlemme indskrives og de ønskes saa talrigt besøgte som mulig.
1. februar. Asker. Søndag den 2den Februar afholdes en Fest i Anledning af
Foreningens Stiftelse. Deltagere kan tegne sig hos Peder Thorsen, Karl Arnesen
og hos Overformanden.
15. mars. Asker. Søndagen den 23de Marts. Møde hos Tollef Hansen
Hanevold. Bernhard Hansen holder Foredrag Kl. 1 Eftermiddag.
5. april. Vestre Bærum. De som vilde deltage i Søndagsundervisningen vilde
behage at møde Søndagen den 13de April hos Overformanden H. Larsen for der
at træffe nærmere Aftale og betale Kontingent. Hr. Pastor Gislesen, den af sin
Menighed saa aktede og elskede Mand, har omfattet Sagen med meget Interesse og
lovet at sørge for, at Seminarist vil kunde lede Undervisnngen. Man formener at
Undervisningen vil tage sin Begyndelse første Søndag efter Paaske.
26. april. Vestre Bærum. Da flere Abonnenter ikke have betalt for Bladet siden
Nytaar, saa vil kun de Abonnenter som betale forskudsviis for 2. Kvartal
kunde erholde Bladet. Bladpengene medtages til Samlingen 1ste Søndag i Mai.
17. mai. Asker Vestre. Møde Søndag den 25de Mai Kl. 3 hos Poul
Houstad, hvor Kontingent maa betales samt det fornødne i Anledning at
Repræsentanten maa bestemmes. De ved forrige Møde valgte Revisorer vilde
ved dette Møde bekjendtgjøre Foreningens Regnskaber og vedlægge disse til
Eftersyn.
31. mai. Vestre Bærum. Foreningen holde Generalforsamling 1ste Pintsedag
Kl. 3, hvorved Indskud til Centralrepresentanten udredes.
21. juni. I Arbeidermødet stilte: Hurum, Arbeider Gullik Jensen. Vestre
Bærum, Skrædder Lars Ellingsen, Røa, Lysager og Bærum, Gaardbruger Aslak
Hansen Røa. 5. juli. Bærum. Møde Søndagen den 13de Juli. Foreningen
holder en Festlighed, hvortil Medlemmer af Foreningen have Adgang ved at
betale 12 Sk. Rodemesterne forpligtes til at bekjendtgjøre det i hver sin Rode,
og til at indsamle Pengerne, samt paa Festdagen at træde sammen lidt tidligere
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end de øvrige, for at træffe de nødvendige Foranstaltninger. Man maa vel
kunde haabe at der findes saa megen Æresfølelse blant Medlemmerne, at de
skylde Kontingent og Bladpenge præsis møde og betale sin Gjeld, da der jo nu er
meget Sommerfortjeneste.
Myndighetene hadde hele tiden fulgt thranitterne med spent oppmerksomhet.
Noen få steder rundt om i landet hadde det kommet til uroligheter, noe
thranitterne ble holdt ansvarlige for. På det store arbeidermøtet i juni hadde et
mindretall tatt til orde for revolusjon. Dermed slo myndighetene til.
12. juli. Fra Centralkontoret. Mandagen den 7de Juli Kl. 5 Morgen blev
følgende af Centralbestyrelsen grebne og satte i Arrest paa Politikammeret,
nemlig Marc. Thrane, Theodor Abildgaard, Bernhard Hansen, Christopher
Olsen og Hans Olsen, samt Urmagermester N. Quarme fra Skien. De blev
efter kort Tid slupper ud efter Forhør. Der blev ogsaa foretatt Huus-Inkvision.
På denne tiden hadde familien Thrane og utgivelsessted for bladet flyttet til
Kristiania. 19. juli. Nordøstre Bærum og Nordvestre Akers Forening tilsiges
at Møde Søndagen den 27de Juli paa Gaarden Rød. Sager af Viktighed vil da
komme fore.
26. juli. Bærum. 28de April d. A. blev af Arbeiderne ved Bærums Værk oprettet
et Assuranseselskab, hvorved 87 Kjør bleve assurerede for 12 Spd pr. Stk., eller
tilsammen 1044 Spd. Indbetalingstiden er den første Søndag i hver Maaned
om Efterniddagen Kl. 3 til 4 hos Petter Kjærne og bemærkes, at Kontingenten
ikke mottages til andre Tider.
Justisdepartementet utstedte en ordre om at det skulle opptas en fortegnelse over
alle medlemmer med angivelse av deres borgerlige stilling. Fortegnelsen skulle
være avsluttet innen 15. august. De som meldte seg ut av foreningene innen
denne dato, skulle slippe å bli oppført. I Asker og Bærum var det åpenbart at
medlemmene opprettholdt sitt medlemskap. Lensmannen kunne rapportere
inn til Justisdepartementet hele 353 medlemmer i de lokale arbeiderforeninger
registrert 14. og 15. august.
23. august. Vestre Bærum. Møde Søndagen den 31te August Kl. 3 paa St.
Hansberget, hvor først en af Centralbestyrelsen holder Foredrag og derefter
foretages Valg paa nye Formænd og hvor Rodemænderne presis maa møde for
at aflægge Regnskab for den af dem medtagne Kontingent. De som vægre sig
herfor, vilde utvivelsomt blive anseede for Bedragere.
56

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

30. august. Østre Bærums Forening holder Møde paa sedvanlig Sted ved
Lysager Søndagen den 7de September Kl. 3 Eftermiddag, og anmodes alle
Medlemmer om at møde for at indbetale Medlemskontingent, Bladpænge og
Bidrag til Repræsentanten.
11. oktober. Bærums Jærnværks Arbeiderforening, der for Tiden tæller 75
Medlemmer, har alle til Kontoret betalt den ved Arbeider-Centralmødet
fastsatte Særstillingnskontingent, til sammen 3 Spd, 30 Sk., der ere indsatte i
Sparebanken.
18. oktober melder bladet at det vil bli holdt en forestilling til inntekt
for de familier som er kommet i økonomiske vansker fordi forsørgeren
er arrestert. Meldingen avsluttes slik: De Koner, der ere i Trang formedelst
ders Mænds Arrestation, og som ønsker Understøttelse af det, som maatte
indkomme, vilde behage at tilskrive Undetegnede med nøiaktig opgivelse af
deres Adresse.
Josephine Thrane

1852

3. januar. Til den ved Bærums Jærnværk Arbeiderforenings oprettede
Sygeunderstøttelses-Indretning har den ved Værket ansatte Læge erklært at
vilde yde et aarligt Bidrag for at en saa velgjørende Indretning kan bestaae for
hvilken Godærlighed den ærede Yder herved paa Foreningens vegne aflegges
den varmeste Tak.
31. januar. Den18de januar blev en Søndagsskole oprettet paa Bærums
Jærnværk af O. Neuberg, hvori undervises i Retskrivning, Regning og
Geografi. O. Neuberg som førstelærer og J. Tandberg som andrelærer. Skolen
tæller 28 Medlemmer. Barom H. W(:) Jarlsberg har til denne Indretning
overladt os frit Lokale, hvorfor vi som tillige Skolens Elever herved fremsende
vor hjærteligste Tak. Ligeledes vil vi frembringe vor Tak til Hr. O. Neuberg,
som har bragt en saa nyttig ting i gang, og det skulde blive kjært om det vilde
vedblive samme.
Til Bærum Sygekasse har Hr. Forvalter Østbye ydet et Bidrag, ligelerdes Hr.
Fuldmæktig O. Neuberg, hvorfor jeg herved paa Foreningens Vegne fremsender
min hjærteligste Tak til Eder begge.
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4. september. Bærums Jærnværk. Den andre Søndag i September anmodes
samtlige Medlemmer om at møde i det store Foreningslokale for at vælge
ny Formand, da den nuværende ønsker at fratræde. Og jeg vil herved
bekjendtgjøre for dem, som have Indskud af Penge i Bærums sparekasse, at
jeg ikke længere er Formand for samme, eller indestaaer for noget af de gjorte
Indskud efter at ovennævnte Dato er forløben.
Petter Kjærne
P.T. Formand
2. oktober. Jeg fremsender herved min hjærteligste Tak til de Medlemmer af
Bærums Jærnværks Forening for den Beredvillighed og Tilllid de alltid har
vist mod mig den Tid jeg har været Formand, og lad mig se, gode Venner, at I
ikke taber Modet, og lader Eder ikke indbilde eller forføre af NN; men lad vore
Indretninger staa og løser dem ikke; lad os virke til felles Maal og lad Judas
predike i Ørken. Dersom saa kan skje, at Enighed kan bo iblandt os, saa skal
jeg gjerne vedblive de Forretninger , som I har betroet mig, og jeg er forvisset
om, at de fleste af Eder vil vaare Indretninger skal vedblive.
Jeg takker Eder samtlige for den Præsang som I har sammenskudt til og foræret
mig. Jeg blev den 12te September en Sølv-Famling af Snedker Svend A.
Eriksen, som han havet Bryderi for sammes Tilveiebringelse og i Foreningens
Navn er overbragt mig. Jeg fremsender saaledes min Tak til Hr. Eriksen for
hans Bryderi, og til samtlige, som har indskudt til ovennævnte Præsang.
Bærums Jærnværk den 12te September 1852
P. Kjærne
Formand

1853

I dette året var det ingen notiser i bladet om foreningenes virksomhet i
Bærum. Dels kan det skyldes redaksjonens oppfordring om å gå over til
kunngjøringer lokalt. Men myndighetenes forfølgelse av bevegelsen kan
også ha lagt en betydelig demper på virksomheten.

1854

15. april. Dom i H.st.rett Dom avsagt i Underretten 14. juli 1851.
Høiesterettsdom 13. januar 1854. 149 Tiltalte, noen frikjente. Thrane
fikk 4 års straffarbeid. Strengeste straff fikk Halsten Knudsen – holdt
ansvarlig for «Hattemakerkrigen» i Hønefoss - 9 år. Intet fratrekk for
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3 års varetekt. Eneste straffede fra Asker og Bærum var Lars Ellingsen
Økri, som fikk «20 Dage Vand og Brød».
6. mai. Bærum Arbeiderforening holder generalforsamling og Bal Søndagen
den 7de Mai, samme Sted som sedvanlig. Billetter faaes ved Indgangen, og
anmodes Enhver at være kjolebørstet og Pibe i Lommen. Samme Tid bliver at
vælge en ny Formand da den nuværende ønsker at fratræde.
P. Kjærne

1855

25. august. Forsvarer: Lars Økri var dømt for utidig Brug af Siddeltøiet. Han
havde nemlig først erklæred, at han ved at sidde havde votered for Revolution,
men siden igjen hadde frafaldt dette. Men her sagde Kommitionen, «Ordet
fanger». Han havde været enig i Omgjørelsen: I det høieste havde han altsaa
blot gjort det samme for alle Vidnerne, selv om der skulde dømmes mod den
ene eller anden, frygtede Defensor dog ikke for, at Høiesteret skulde dømme
denne Mand efter 9 – 30. Allerede Omgjørelsen maatte være nog til at fri
ham for Straf. Han skulde desuden gjøre opmerksom paa at Referenten for
Kommitionen havde indstillet ham til Frifindelse.

1856

I dette året var det heller ingen notiser i bladet om virksomheten
i Bærum. Bladets siste utgave kom 20. desember. I dette året inneholdt
bladet stadig sterkere oppfordringer om å betale bladpengene, noe som
tydeligvis ikke ble gjort i tilstrekkelig grad.
Med arrestasjonen av bevegelsens ledere og innstillingen av bladet hadde
myndighetene lykkes i å slå ned Norgeshistoriens første forsøk på å
danne en organisert arbeiderbevegelse. Det skulle gå tre tiår før den
organiserte arbeiderbevegelse i vårt land reiste seg på nytt. Det norske
Arbeiderparti ble stiftet i 1887.

Kilder:

Arbeiderforeningernes Blad, 1849 – 56
Riksarkivet. Fortegnelse over medlemmer av Thranitterforeningene
Gamle Modum 2015. Erling Diesen: Thranitterforeningene i Modum
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Sagstua i Ytre Enebakk, mer enn 100 år etter at Paul Olsen Thrane ble født her

Marcus Thrane

Marcus Thrane i Chicago ca 1870

Marcus Thrane og thranitterbevegelsens tilknytning og
virke i Akershus
Thranitterbevegelsen har navn etter grunnleggeren Marcus Thrane.
Bevegelsen arbeidet for å bedre husmenn og landarbeideres kår.
Vi hører mye om hans virksomhet i Østlandsområdet, i Christiania,
og for eksempel steder som Drammen. Her ser vi spesielt på hans
tilknytning til og virksomhet i vårt distrikt
Men innledningsvis - en repetisjon om hans politiske virksomhet.
■ Av Håkon Tysdal

Thranitterbevegelsen gikk inn for det vi kan kalle en moderat sosialisme,
uten å angripe eiendomsretten til produksjonsmidlene. Den vokste
med eksplosiv fart i like før og like etter 1850, og hadde sannsynligvis
et medlemstall på omlag 30.000 fordelt på 300 lokale foreninger.
Tilslutningen i byene kom fra håndverkere og arbeidsfolk, og på landet
var det særlig husmenn og småbrukere som sluttet seg til.
Arbeiderforeningene hadde hovedtyngden på Østlandet. I Nord-Norge og på
Vestlandet var det så vidt en vet få eller ingen ingen slike foreninger.
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Kopi av originaltestamentet

Arbeiderderforeningernes Blad

I tilslutningen til arbeiderforeningene Thrane organiserte, ga han
ut bladet Arbeiderforeningernes blad. Dette fikk stor utbredelse og
var effektivt for å gjøre Thranes ideer kjent. Det var radikale ideer
Thrane lanserte, men på mange måter bygde han på kristne verdier.
Innledningsartikkelen begynte slik: «Arbeidere: Gud være med Eder. Gud
være med oss alle; en kamp vil begynne, En kamp må begynne. Gud lede denne
kamp således at den blott bliver åndelig, ikke legemlig, at det innskrenker seg
til en kamp med sannhetens ord.»
Det var altså en fredelig og ikke en voldelig kamp Thrane startet.
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Petisjonen

Hans Jørgen Næss

Petisjonen

Thrane samlet underskrifter på et opprop – en «Petisjon», som ble levert
til svenskekongen, som også var konge over Norge, 19. mai 1850. Kravene
var blant annet allmenn stemmerett, reform av allmueskolen og bedring
av husmennenes kår. 12.833 medlemmer av arbeiderforeningene skrev
under.
Petisjonen ble avvist av svenskekongen. Men standpunktene var
oppfattet av mange, og gjorde det nødvendig for myndighetene å se
på kårene husmennene levde under. Husmannskontraktene var usikre
og ga liten sikkerhet for husmennene. Det ble opprettet en offentlig
husmannskommisjon i 1850, og i 1851 ble det vedtatt en ny husmannslov.
Loven hadde til hensikt å skape mer ordnede forhold og fjerne de mest
usikre ordningene i husmannsvesenet. Det hjalp for en stund, men
fortsatt var det mange usikkerhetsmomenter. En ny husmannskommisjon
presset seg fram i 1917. Etter noen få år forsvant husmannsordningen helt.
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Fra «begravelsen» i Æreslunden

Tilslutning i vårt distrikt

Vi starter med Enebakk, der han hadde sterke slektsbånd.
Farfaren, Paul Olsen Thrane, var født i Ytre Enebakk. Stamfaren var Povl
Olsen Thrane, sogneprest i Nes på Romerike inntil 1650.
Paul Olsen Thrane var altså født i 1751. Han var sønn av sersjant og
ferjemann Ole Johannesen og Elisabeth Sophie Thrane. Hans morsslekts
stamfar var Povl Christensen Thrane, sogneprest på Nes på Romerike.
Paul ble først det som het bordskriver på trelasttomtene i Fredrikstad.
Senere dro han til Kristiania og kjøpte en bygård på Vaterland i
1780. Samme år fikk han bevilling til «med lige rett som Byens andre
Kjøbmænd at drive Handel i store og smaa partier» deriblant også
tobakk. Dette visste han å utnytte. Han kjøpte flere bygårder og startet
tobakksfabrikk. Han kjøpte ytterligere en bygård (i Tollbodgaten), der
det også befant seg en tobakksfabrikk, og slo de to fabrikkene sammen.
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Plankekjørerne i Ullensaker så jernbanen som en farlig konkurrent

Så flyttet han fra Vaterland til det mer fornemme Stortorvet (samme
gård som Elephant Apotek befant seg – gården ble revet for få år siden).
I 1801 ble han byens første «stadshauptmann» og senere justisråd. Han
hadde fortsatt sin trelastvirksomhet og kjøpte Borregaard fabrikker rundt
1814. Med andre ord en person med mange eiendommer, og dermed
må vi tro, mange penger og mye makt. Men de ble altså forfedrene til
arbeideropprøreren Marcus Thrane.
Paul fikk en sønn, David. David ble i sin tur far til Marcus Thrane.
Ikke mindre enn 114 personer fra Enebakk skrev under på før nevnte
Petisjon (navnene er tatt inn i Enebakk Bygdebok bind III). Dette var
nok i stor grad husmenn og folk fra plasser. For 54 av underskriverne
er det bemerket u. = under, og navnet på en av de større gårdene i bygda).
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Ved disse fabrikkene i Sagdalen sluttet mange opp om Marcus Thrane

Videre forteller Bygdeboka at arbeiderforeningen i Ytterbygda hadde
97 medlemmer, i Kirkebygda med Dalefjerdingen 129 medlemmer og
Enebakkneset 19 medlemmer. Om arbeiderforeningen i Kirkebygda
er det opplyst at møller Anders Andersen Fosser u. Bøler var formann.
I Ytterbygda var gardbruker Petter Holmsen Rustad ved Lyseren formann.

Arbeiderforeninger på Strømmen

Halvor Haavelmo skriver i sin bok «Fra bondegårder til industri» utgitt
i 1956 om situasjonen i Skedsmo og Marcus Thranes virksomhet:
«I en beretning til Amtet for årene 1855 – 75 meddeles at dampsagene nå
hadde atskillig utbredelse og dette bidro i høy grad til heldigere omsetning,
i det trevirket nå ble foredlet før det ble sendt på markedet. Det var i disse år
stor etterspørsel etter trematerialer, og det ble hugget meget. Til brukene ved
Strømmen, Lillestrøm og Øieren gikk det i 1866 – 72 gjennom Fetsund Lenser
i alt 54.000 tylfter årlig, og i Nitelva og Leira ble ført fram 2.500 tylfter.
Et vendepunkt var det i 1850-årene. Den store trelastkjøring stilnet av,
og denne stillheten etter byvegen varte i 50 år, inntil motorkjøretøyene
skapte nytt liv – i en fart som aldri før. Sagmøllenes, plankekjøringens tid
var endt, og dampsagene, høvleriene, trevarefabrikkene og verkstedene
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kom i stedet. Hestekjøretøyene ble ombyttet med jernbane, og det ble telegraf
i 1854, telefon i 1880-årene og bedre pøstvesen lettet samkvem mellom
folkene. De første famlende forsøk for det kommunale selvstyre som tok til med
formannskapslovene av 1837, ble etter hvert befestet, og folk fikk et annet syn
på mangt i tilværet.»
«Striden om formannskapslovgivningen hadde også gitt arbeiderbefolkningen
politiske interesser. På arbeidsplassene og i hvilebrakkene ble de aktuelle
spørsmål livlig drøftet. Når så Marcus Thrane begynte sin virksomhet, fenget
hans ideer blant arbeiderbefolkningen. I 1848 tendte han den gnist som bl.a.
førte til alminnelig stemmerett, i det han formet dette omtrent slik: Makten
bør være hos alle og ingen. Men dette lar seg ikke realisere på grunn av vår
innskrenkede stemmerett.» (…)
I 1850 ble det dannet mange arbeiderforeninger, således også her i Strømmen.
Det var medlemmer og medlemskontingenten var 1 skilling i måneden. (…)
Her i Strømmen var det fremstående forkjempere for disse reformer.
Den mann som i tiden fram til 1890 ble den sentrale skikkelse for arbeiderne
i Strømmen, var uten sammenligning lærer og forfatter Hans Jørgen Næss.
Han var født i Aafjorden i 1844 d. i Kristiania 1918. Ivrig og uforferdet
gikk han inn for arbeidernes frigjøring. Han sto på Venstres radikale fløy, og
var besjelet av Grundtvigs tanker. (…) Han kunne også våge å si på et møte i
Skedsmo: Kanskje vi en gang opplever republikk i alle land, eller en eneste stor
republikk.»
Haavelmo skriver videre at Næss fikk mange tilhengere, men også mange
motstandere. Det kostet å være frisinnet, ikke minst for en lærer. I flere
år fikk han heller ikke den lønn han skulle ha av brukseierne (som drev
skolene). Næss førte en langvarig rettssak for dette og vant til slutt fram.
Han var også med å stiftet arbeiderforening i Lillestrøm i 1881 og var
en av de ledende i mange år. Men han hadde mektige motstandere
som klarte å fjerne han fra hans stilling ved Sagdalen skole. Men i
arbeiderbevegelsen fikk han støtte, og han ble æresmedlem av Lillestrøm
Arbeidersamfunn. Dette gledet han stort, som han ga uttrykk for i
takketalen: «For meg som har vært utsatt for lumpen politisk forfølgelse fra
stormannspartiets side, er en slik æresbevisning dobbelt kjær. Jeg må tenke på
dikterens ord: Foraktet av de store, men elsket av de små.»
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Han var gift med Maren Hansine. Hun var en meget dyktig og
kunnskapsrik kvinne, ifølge Haavelmo, og en god støtte for mannens
arbeid. Ekteparet flyttet etter hvert til Kristiania, og Næss ble
forretningsfører i Christiania Arbeidersamfund. Han døde i 1918.

Tilslutning i Ullensaker

Ivar Sannerud har skrevet om tilslutningen i Ullensaker («Historiske
glimt fra Ullensaker» 1-2016 og 1-2017).
I Ullensaker ble petisjonen skrevet under av 130 personer fra de lokale
thranitterforeningene. Her er det noen flere husmenn enn bønder blant
underskriverne, mens det i foreningene var omtrent like mange husmenn
som medlemmer med bakgrunn i gardsbruk og småbruk (ca. 47 %) som
husmenn (ca. 53 %). En grunn til det var en frykt for at kjørenæringen,
bl.a. transport av trelast, ville bli utkonkurrert av den planlagte jernbanen
mellom Eidsvoll og Christiania. Det var også frykt for at mye jord ville
bli ekspropriert til jernbanen. Vi vet at på et møte i Trøgstad i 1851 gikk
thranitterne aktivt mot jernbaneplanene.
Ellers var mange av medlemmene plankekjørere hos Tosterud &
Mathisen Verk. En regner at omtrent 45 % av medlemmene var helt eller
delvis avhengige av lønnsarbeid som kjørere eller handverkere.
Ifølge Ivar Sannerud hadde bevegelsen godt fotfeste på Borgen, Kløfta,
Nordby, Hovin og Mogreina, men fikk liten innpass i Nordkisa og på
Algarheim. Allikevel betegner han thranitterbevegelsen i Ullensaker som
en folkebevegelse.
I 1850 var det 169 medlemmer i de lokale arbeiderforeningene, fordelt slik:
Borgen, 60 medlemmer
Langbakk: 39 medlemmer
Elstad: 15 medlemmer
Nordby: 37 medlemmer
Krydselsborg: 18 medlemmer.
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Marcus Thranes gravstøtte på Vår Frelseres Gravlund

Noen sentrale thranittere fra Ullensaker
Abraham Borgen og Carl Johan Michelsen regnes som de mest aktive
agitatorene fra bygda. Vi vet også at husmannssønnen Abraham
Jørgensen Borgen fikk som spesielt oppdrag fra Marcus Thrane og
sentralledelsen i Christiania å stifte arbeiderforeninger på Østlandet og
i Trøndelag.
Randby-folket bør nevnes spesielt. «Stor-Randby’n» ble en av
lederne i Ullensaker. Ole Olsen Randby (1790 – 1865) var medlem av
Ullensaker formannskap i tillegg til en rekke andre verv. Han var medlem
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i Borgen Arbeiderforening, og rundt 1850 gjorde han seg bemerket i
thranitterbevegelsen sentralt, og representerte bygdas alle Ullensaker
arbeiderforeninger på landsmøtet det året.
Også to av Oles sønner, Johan og Ole dy. var aktive som lokale ledere –
som ledere for henholdsvis Borgen og Elstad arbeiderforening.
Randbyene var altså sjøleiende bønder sammen med en stor del av
medlemmene i arbeiderforeningene i bygda. Dette skilte Ullensaker fra
foreningene i en del andre bygder. Grunnen var at mange av dem var
aktive plankekjørere med gårdens hester. Virksomheten var truet av den
kommende jernbanen, som altså bevegelsen protesterte mot.

Brev fra Hølands arbeiderforening

Når det gjelder bygdene østenfor Øyeren, har vi hørt om møtet i Trøgstad
som protesterte mot jernbaneplanen.
Ellers har vi funnet et brev i Riksarkivet: Den 4. juni 1851 sendte
Hølands Arbeiderforening brev til Arbeiderforeningenes sentrale organ.
Brevet er oppbevart i Riksarkivet, men papiret er sprøtt, merket av tidens
tann og vanskelig å lese fra ende til annen. Men det foreningen ønsker
å få Thranes syn på går på arbeidsvilkårene til en gårdsarbeider i bygda.
Både «egen kost» og «logi» er temaer i brevet.
Store deler av den forsiktig formulerte avslutningen på brevet lar seg tyde:
«Da disse her opførte forklaringer som opført ber av ringe, ulærde Personer
og heri ere nok ikke Rektige som de burde, ere dog Meningen god. Hølands
Arbeiderforening; 4. Juni 1851.»
Romerike fikk også besøk av Marcus Thrane: På et stort møte på
Lillerommen i Nes var 4 – 500 romerikinger tilstede:
Foruten de stedene vi har nevnt, vet vi at ved industrialiseringen i
Heggedal og på Bondi i Asker ble det dannet foreninger. I Lørenskog er
en vei kalt opp etter Marcus Thrane.

Straffet – utvandret til Amerika

Myndighetene lot ikke Thrane og bevegelsen være i fred. Han fikk en
dom for «Gudsbespottelse», til tross for at vi har sett at han startet første
artikkel i sitt blad med «Gud være med oss alle». Høyesterett opphevet
da også dommen. Men Thrane ble arrestert på ny. Sammen med 127
andre thranittere ble han dømt. Thrane selv fikk fire års tukthus. Det ble
slutten på bevegelsen. Han kom ut av fengslet i 1857, og arbeidet som
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omreisende fotograf. I 1863 utvandret han til Amerika, der han levde som
foredragsholder og skribent. Han døde i Amerika i 1890. I 1949 ble hans
jordiske levninger hentet til Norge. Han fikk sin grav på æreslunden på
Vår frelsers Gravlund i Oslo.

Marcus Thranes siste vilje

I arkivene finnes også Marcus Thranes «siste vilje». Håndskrevet av
Marcus Thrane selv.
Midt på¨1800-tallert kjempet Thrane for husmenn- og andre småfolks
kår, bl.a. med å samle underskrifter på et opprop til Kongen
(i Stockholm). 12.833 skrev under på oppropet (eller Petisjonen som
det ble kalt). 18. mai 1850 ble det overlevert Hans excelense statholder
Løvenskiold, for videreformidling til kongen.
Marcus Thrane var en beskjeden mann på egne vegne. I sin «sidste villie»
skriver han følgende: «Jeg ønske at begraves uden geistlig Betjening og uden
religiøse Ceremonier. Ingen ligtale maa holdes verken i Sørgehuset eller ved graven.»
Videre ønsker han at bare «aabne fritenkere» skal følge til graven Hans
likkiste skal være av enkleste sort, og at bare en enkel jernplate med navn,
fødselsdag og dødsdag skal plasseres på graven.
Han vet at enkelte venner ønsker å reise «et stort pregtigt monument»,
men noe slikt er ikke hans ønske.
Marcus Thrane døde av slag, i Wisconsin USA, og datoen var 30. mars
i 1890. Han ble gravlagt på gravlunden Lakeview Cementary. Den ligger
etter sigende vakkert til, med utsikt over en innsjø. Over graven kastet
et gammelt nåletre sin «brede skygge». Bare hans nærmeste og noen få
«fritenkervenner» fulgte han til graven, og ønsket om en enkel grav ble
imøtekommet.
Men hans jordiske levninger ble bragt til Norge i 1949, og den 27.april samme
året, ble han begravet på Æreslunden på Vår frelsers gravlund i Oslo.
De fleste vil nok mene at plasseringen er vel fortjent, men helt etter han
«sidste villie» var det vel neppe.
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Bok:
Mona R. Ringvej: Marcus Thrane. Utgitt 2014
Enebakk Bygdebok, bind 3, side 301 – 302 (navnene på de som skrev
under på Petisjonen fra Enebakk)
Artikler
Årbok 2012 og 2014, Arbeiderbevegelsens historielag Akershus.
http://www.ahahist.no
IGN nr. 1, 2000. http://www.enebakk-historielag,no
Arkiv:
Riksarkivet PA 76, eske 1, PA909, eske 16, 42, 46
Arbeiderbevegelsens arkiv AAB/ARK 1520 og 1389
Om husmenn
Arbeiderbevegelsen i Akershus, årbøker for år 2000, 2004, 2006, 2010
og 2014.
Romerike historielag har artikler om husmannsvesenet f.eks. i årbok nr.
VII, VIII og X, og i bladet Skytilen nr. 2 og 4 fra 1995 og 2 og 4 i 1996.
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Thranitterbevegelsen
i Fet
I årene 1849-50 oppstod det for første gang i Norges historie
en omfattende politisk bevegelse med hovedbasis i de lavere
sosiale lag. Thranitterbevegelsen, som var oppkalt etter sin
opphavsmann Marcus Thrane, omfattet på sitt største nær
30 000 medlemmer fordelt på om lag 400 foreninger. Geografisk
var foreningen begrenset til Sørlandet, Østlandet og Trøndelag.
■ Av Vidar Amundsen

Thranitterbevegelsen fikk en kort levetid. Allerede høsten 1851 ble den
brutalt slått ned av myndighetene. Thrane kjempet for vanlige folks
rettigheter og demokrati i Norge. Det skulle koste han dyrt.

Født i overklassen

Marcus Thrane var født i Oslo 14. oktober 1817. Han giftet seg senere
med Josephine Buch som er kjent som den første redaktøren i Norge.
Thrane var sønn av foreldre fra det norske borgerskapet. Men livet i den
fornemme overklassen ble kort for Marcus. Moren døde da han var
13 år gammel og faren, David Thrane, rømte til Sverige etter å ha
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spekulert bort store deler av familieformuen og avslørt for underslag
i Norges Bank. Familien ble nå tatt hånd om av andre rike familier på
grunn av sin forhistorie, men det sosiale fallet var stort. Marcus forsvant
ut i Europa hvor han ernærte seg som gatemusikant. Ved tilbakekomsten
til Norge flyttet han og kona til Lillehammer for å starte privatskole der.
Senere fortsatte de til Modum i Buskerud for å fortsette lærergjerningen.
Det var kun borgerskapets barn de underviste, og Thrane reagerte kraftig
på forskjellen mellom disse og arbeiderbarna.

Kontinuitet

Det er ikke påvist noen kontinuitet av betydning fram til den organiserte
arbeiderbevegelsen som vokste fram i1880-åra. Thranitterbevegelsen
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må vel derfor kanskje sees på som en episode i norsk historie. Skjønt
de lærde kan ikke enes om dette. Trolig har dens skjebne mer rammet
enn fremmet organisasjonstanken blant småkårsfolk. Den harde straffen
Thrane og hans fremste ledere fikk huskes lenge.

Grunnleggende langtidsfaktor

Den grunnleggende langtidtfaktoren bak thranitterbevegelsen var den
sterke befolkningsveksten etter 1818. Den skapte et sterkt press på
ressurser og sysselsettingsmuligheter i samfunnet. Befolkningen økte med
50 %. Størst var veksten blant husmannsgruppa og andre arbeidsfolk.
Problemer ble forsterket fra 1848 da en internasjonal lavkonjunktur
nådde Norge. På Østlandet innebar dette at mange småbrukere, husmenn
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og andre mistet viktige inntekter av skogsarbeid og transport. Mange
maktet ikke å betale renter og avdrag på lån i rett tid og mistet sine
eiendommer eller andre verdier de måtte ha, ofte til private ågerkarler.
Thranitterbevegelsen ble i denne situasjonen en oppsamler av misnøye
i by og bygd.

Thranitterforeningen i Fet

Thranitterforeningen i Fet ble stiftet i juni 1850 av Andreas Nilsen.
Han var gardbruker og allerede formann i Ytterbygden forening
i Enebakk. Foreningen i Fet – VALÅEN - hadde 22 medlemmer.
En annen forening ble dannet på Enebakkneset omtrent samtidig av
Markus Gundersen med 17 medlemmer. (Enebakkneset tilhørte den
gang Enebakk kommune. Slått sammen med Fet fra 1.1.1962).
Oppsluttingen om foreninger fra sommeren 1951 må sees i sammenheng
med at Thranes politiske program nå var blitt kjent på Romerike gjennom
petisjonen til Kongen, som nå sirkulerte til underskrift. I Fet underskrev
51 personer egenhendig eller «med påholden Pen».
Kravene som ble satt fram i petisjonen (nærmest et bønneskrift til
kong Oscar 1) var nedsettelse av tollsatsene, muligheter for å kunne kjøpe
varer direkte fra importskutene uten fordyrende mellomledd, utvidet
handlefrihet på landet, bedring av husmannsklassenes kår, tiltak mot
brennevinsmisbruket, bedring av skolevesenet, reformer i rettspleien,
innføring av allmenn verneplikt og endelig - allmenn stemmerett for
menn.

Landsmøtet

Sommeren 1850 var aktiviteten stor i forbindelse med valg av utsendinger
til thranitternes første landsmøte i Kristiania. Over alt ble det holdt
møter for å samle inn penger til reise og opphold for delegatene. Også
Fet valgte en representant som skulle reise. Hans navn var Iver Foss.
Ved avreisen til Kristiania fikk han med seg «hva foreningen hadde
sammenskudd for hans opphold i Byen, samt Bladpenge og Maanedskontingent
til Sentralkassen». Valget av ham var ikke særlig vellykket for i stedet for
å stille på landsmøtet, «gikk Iver Foss i Byen og fyldede sig og satte overstyr
de Penge han havde med». Det var ikke alle steder den politiske bevissthet
stakk like dypt.
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Lilletinget

Sommeren 1851 holdt thranitterbevegelsen sitt andre landsmøte,
det såkalte «Lilletinget» (i motsetning til Stortinget). Fra Fet møtte
Thor Baardsen Vilberg sammen med 78 andre utsendinger. Her ble det
uklare vedtaket om revolusjon fattet, noe som ga myndighetene påskudd
til å fengsle Marcus Thrane og andre sentrale ledere, og til å sette i gang
med politiregistrering av alle medlemmer av arbeiderforeningene over
store deler av landet. Noe vedtak om revolusjon var aldri blitt fattet på
«Lilletinget», og det visste myndighetene godt om. Allikevel ble Thrane
dømt til fire års tukthus av Høyesterett. Hva han ble dømt for strides de
lærde om selv den dag i dag.
Thor Baardsen Vilberg fikk ordet på «Lilletinget»:
Han henholdt sig til foregaaende (som hadde uttalt at det var meget
misnøye - fordi Svenskene ere der i Fet i Overflødighed). Videre
fremkom det at foreningen var liden og god og standhaftig til enden.
Tilstanden er dårlig i anledning av Arbeidsløshed formedelst Maskineri
og Damp. 330 Familier ere gjort Brødløse, og det av Folk fra andre
Præstegjeld. Prost Bull er ivrig for foreningen og har dels ved Mægling,
dels ved egen formue, rettet på Forholdene. Bull hilser Centralforeningen
og ønsker os Guds Velsignelse. «Det lys som ere tændt, sagde han, vil
engang bringe Velsignelse og aldri slukkes».
Sogneprost Nils Rossing Bull som det vises til her, var født på Støren
i 1804 Han ble sogneprest i Fet i 1843 og syv år senere utnevnt til prost
på Nedre Romerike. Rossing Bull døde i 1858. I Perioden 1846-1851 var
han Fets ordfører.

Registreringen

I august 1851 fikk lensmennene over hele landet i oppdrag av
Justisdepartementet å kartlegge medlemmene av thranitterforeningene.
I Fet hadde vi den gang lensmann Johan Christian Pind i perioden
1825-1862. Pind var født i 1779 og satt som lensmann helt til sin
dødsdag. Det er disse lensmannsrapportene som utgjør den beste kilden
til å studere mer inngående hvem som var med. Det var i Høland,
Aurskog, Enebakk og Skedsmo at oppslutningen var størst. I Nittedal,
Sørum og Fet var tallene mindre. Formann i Fet var da tømmermann
og huseier Hans Sørensen Vangen på Borgeneie. Medlemstallet var
31. Halvparten av dem var husmenn.
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Lensmennenes registreringer i 1851 og fengslingen av de sentrale
lederne var tilstrekkelig til å knuse thranittene som bevegelse. Siste
gang det er funnet spor etter organisert aktivitet på Romerike er et krav
fra Arbeiderforeningenes Blad (thranitterbevegelsens avis) til Johan
Berntsen i Enebakk om oppgjør for tilsendt medlemsblad for en sum av 7
spesidaler og 19 skilling i 1852.

Hva viser lensmannsrapportene?

Ut fra lensmannsrapportene ser thranitterbevegelsen på Nedre Romerike
ut til å ha vært en klassebevegelse bestående av husmenn og arbeidsfolk.
Her skal man imidlertid være oppmerksom på at rapportene kun
inneholder fortegnelse over de som ikke meldte seg ut som følge av de
opprivende hendelsene etter avholdelsen av «Lilletinget». De mest ivrige,
de mest underkuede, de bitreste, de uredde og de som trodde på en god sak,
holdt fremdeles stand. De som meldte seg ut kan ha vært småbrukere,
gardbrukere gardsarbeidere og andre mellomgrupper i bondesamfunnet.
Det kan også tenkes at lensmennene bevisst unnlot å føre opp mer
«solide» bygdefolk. Blant annet vet vi at lensmannen i Ullensaker
«glemte» å registrere en del bønder innen sitt distrikt.
Thranitterbevegelsen var knust. Lederen selv og flere av hans nærmeste
medarbeidere ble kastet i fengsel og idømt lange straffer. Medlemmene
for øvrig ble sett på og behandlet som kriminelle. Hele organisasjonen og
alt det den stod for ble erklært forbrytersk. Men spiren til den gryende
arbeiderbevegelsen i Norge var lagt.
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SLUSE VED ØRJE: Yngve Halvorsen fra AHA ved sluseanlegget på Ørje.
(Foto: Halfdan Karlsen).

KANALMUSEET: Britt Else Bråthen, Kari Lund Bråthen og Anny Klafstad fra AHA
utafor Kanalmuseet. (Foto: Halfdan Karlsen).
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Vår eldste industriby Halden:

AHA-tur til Østfold

Glem alt du har hørt om Knud Hiorth og Adam Graah og den
første industrien i Norge som kom til Akerselva i 1845.
■ Halfdan Karlsen (tekst)

Det var ikke der det skjedde! Den første industrien kom i Halden i 1813.
Da ble fabrikkbygningen til Halden Bomuldsspinderi & Væveri bygget,
og fabrikken kom i regulær drift i 1815 – tretti år før industrieventyret
ved Akerselva i Kristiania ble påbegynt.
Fra før av hadde Norge både jernverk og gruvedrift, i Kongsberg og på
Røros, for ikke å snakke om sagbruk. Men den første egentlige industri
etter engelsk modell, med spinnemaskiner og drivreimer og hele pakka,
ble etablert i Tistedal ved Halden i 1813.
AHA var på medlemstur til Østfold 7.-8.juni 2017, og vi stoppet ved
Tistedal der Svein Norheim, pensjonert entusiast fra Halden Historiske
Samlinger, møtte oss og viste oss rundt på det som står igjen av Halden
Bomuldsspinneri.

Halden som viktig industrisentrum

De gamle bygningene i industristedet Tistedal står stort sett intakt. Men
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KANALMUSEET: Aasmund Berg og Harald Jørstad utafor Kanalmuseet.
(Foto: Halfdan Karlsen).

innvendig er Bomuldsspinneriet et litt trist syn. Litt rotete og halvhjertet
som museum betraktet. Det er bare to maskiner som står igjen av det
opprinnelige. Resten havnet i kontainere og ble kjørt vekk som jernskrap
etter at bedriften ble nedlagt i 1971.
Det var meningen at vevstoler og andre maskiner skulle til Norsk
Teknisk Museum, men det skjedde aldri. Arbeiderbevegelsen står
sterkt i Halden. Noen burde vel kjent sin besøkelsestid og grepet inn på
1970-tallet. Tenk hvilket fantastisk arbeidermuseum dette kunne blitt!
Og fortsatt kan bli.
– Halden var et viktig industrielt sentrum på 1800-tallet, med oppland
ikke bare i Østfold, men også i Båhuslen, Dalsland og store deler av
Västra Värmland i Sverige, forklarer Svein Norheim.
I tillegg til Bomuldsspinneriet var det langs elva Tista 33 sagbruk
som i 1859 gikk sammen i Saugbrugsforeningen. Etter hvert kom
det omfattende papirindustri. Saugbruks i Halden produserer i dag
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BÅTTUR: Liv Stray fra AHA i ferd med å gå om bord i MS Tista som tok oss med på
en to timers tur på Iddefjorden, i vind og kraftig regn. (Foto: Halfdan Karlsen).

550 000 tonn papir årlig. Også annen industri kom til. Over en
hundreårsperiode dukket det opp hele 17 skofabrikker i Halden, pluss
såkalt porteføljeindustri (garverier og skinnprodukter som skinnjakker og
lærkofferter).
– Mange svensker kom hit for å arbeide, og mange ble boende. Innpå
halvparten av befolkningen i Halden i dag er av svensk opprinnelse,
forteller Svein Norheim.
Før Tistedal gjorde vi et stopp i Ørje, på Haldenvassdragets
Kanalmuseum. Et fantastisk bra sted, med utstilte gjenstander og store,
tydelige plansjer og mange glimrende historiske bilder blåst opp til stort
format. Ikke bare om kanalen og sluseanlegget, men om alt som har
med tømmerhogst og tømmerfløting å gjøre, fra Aurskog-Høland og
svenskegrensa og nedover mot Ørje og forbi nedover mot Tistedal.

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

83

BOMULDSSPINNERIET: Svein Norheim viste oss rundt i den gamle
fabrikkbygningen. (Foto: Halfdan Karlsen).

Arbeiderhistorie og fagforeningskamp

På kvelden, etter besøket i Tistedal og en innlagt to timers båttur på
Iddefjorden, var det festmiddag i Kongshallene på Fredriksten festning.
Et tidligere militært lokale med solide steinmurer der AHA fikk servert
1700-tallsmat, uten bestikk men saftig og godt og ikke noe problem å
spise med fingrene. Med godt festningsøl og dram til.
Tidligere LO-leder Yngve Hågensen møtte oss. Han fortalte om
sin tid som tillitsvalgt på Saugbruksen, der han jobbet fra 1955 til
1969. Etter at han kom høyere opp i LO-systemet, holdt han allikevel
kontakten med sine tidligere arbeidskamerater.
– Spesielt i 1989 var det problemer på Saugbruksen. Økonomien var
skral og konkurs truet, forteller Yngve som engasjerte seg en del i saken.
Et betydelig antall arbeidsplasser sto i fare dersom bedriften ble nedlagt,
og det ville vært trist for norsk papirindustri.
– Fagforeninga og bedriftsledelsen jobba godt sammen for å få
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EN VAKKER BY: Halden sett fra Fredriksten festning. Byen har i dag ca 31 000
innbyggere. (Foto: Halfdan Karlsen).

til en løsning, sier Yngve. Han vektla særlig verdien av tålmodig
sosialdemokratisk arbeid som nøkkelen for å oppnå gode resultater.
– Det ble til at Norske Skog kjøpte opp bedriften. Det hadde vi ikke
fått til hvis vi ikke hadde hatt et godt tillitsforhold mellom arbeidere og
ledelse, opparbeida gjennom mange år, sier han.
I dag er Saugbruksforeningen fortsatt en hjørnesteinsbedrift i Halden,
selv om det også er kommet til en del moderne elektroteknisk og kjemisk
industri.
I Kongshallene stiftet vi også bekjentskap med Svein Olav Hansen,
som har skrevet boka «Sliteræne», om arbeid og kamp i Østfold. Han
holdt et interessant lokalhistorisk foredrag om arbeiderklassens kår i
Halden-området, men også om den historiske utviklingen i byen mer
generelt.
Etter at kvelden var slutt, tok bussen fra Peer Gynt Tours oss med
ned til Thon Hotell på bryggekanten ved Halden havn. Det speilte seg
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IDDEFJORDEN: Svein Norheim, delvis skjult av bjelken, forteller om steinhoggerne
på Skriverøya. (Foto: Halfdan Karlsen).

vakkert i vannet og med kveldslysene fra gamle Halden by, som ga flott
stemning. Et bra hotell med suveren beliggenhet.
Dagen etter fikk vi kompetent omvisning på Fredriksten festning
gjennom Visit Halden, en drøy times tid med vekt på festningens
framvekst og alle byggearbeidene, samt selvfølgelig om Karl 12. og hans
endelikt ved festningen.
Mest sannsynlig ble han truffet av en kule fra en norsk kardeskgranat
skutt ut fra festningen på 600 meters avstand, ifølge generalløytnant
Eriksens sammenfatning om saken fra 1976. Dette er basert på
medisinske funn da kongens døde legeme ble undersøkt i 1718 og på
ballistiske undersøkelser seinere.

Steinbrudd ved Iddefjorden

Så dro vi til Iddefjorden. Der møtte Svein Norheim oss igjen, ved
steinhoggeriet ved Skriverøya noen kilometer sør for Halden.
86

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

HØYTORP FORT: Massive murer og solide befestninger møtte oss ved Høytorp
fort på Mysen. (Foto: Halfdan Karlsen).

– Her var det omfattende virksomhet på slutten av 1800- og
begynnelsen av 1900-tallet, forteller Norheim.
– Toppåret var 1913. Det var flere hundre store og små steinbrudd i
Østfold, mange av dem ved Iddefjorden. Der har granitten kløv i flere
retninger og er godt egnet for å kløyve med kiler og blekker.
Norheim forklarte at det var et par tusen mann i arbeid på
steinbruddene i Østfold på det meste. Dette var et arbeid som gjerne gikk
i arv fra far til sønn, og gutta måtte begynne i tiårsalderen for å bli gode
nok i yrket som voksne.
Monolitten i Vigelandsanlegget ble tatt ut fra steinbrudd ved
Iddefjorden (Hov). Granittblokken som skulle hogges ut til dette ble
fraktet til Oslo i 1926 og veide 278 tonn. Litt av en bragd bare det å få
den fram til Vigelandsanlegget! Først i 1943 sto den digre skulpturen
ferdig.
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TISTEDAL: Bomuldsspinneriet i dag.
(Foto: Visit Østfold, Halden kommune).

SLITERÆNE: Boka til
Svein Olav Hansen som
holdt foredrag om Haldens
historie for oss. (Foto:
Forfatteren av boka).

Litt krigshistorie ble det også

Etter det interessante besøket ved Iddefjorden dro vi til Mysen og
spiste lunsj på Bamsrudlåven. Vi dro også til Høytorp fort, like ved
Mysen. Det var et festningsverk som sto klart i 1915 og som spilte en
viss rolle i aprildagene i 1940. Beskytning med kanoner fra festningen
holdt tyskerne på avstand fra Askim noen dager, men det var mangel på
ammunisjon og mannskapene var til dels ikke godt nok opplært. Like
fullt: Et interessant innspill om vår nære krigshistorie.
En tidligere artillerioffiser, nå medlem av Foreningen for Høytorp fort
og frivillig guide, viste oss rundt inne i selve festningen, i dystre ganger
og halvmørke rom opplyst av enslige lyspærer. Han hadde helt klart greie
på det han snakket om.
Du verden! Det ble som en vil skjønne en hektisk men
spennende todagers tur. Fulle av inntrykk satte de 32 deltakerne fra
Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus seg på bussen, og vi kom oss
tilbake hjem til Akershus. Slitne men godt fornøyde med det vi hadde
vært med på.
Se også bildereportasjen fra turen i påfølgende kapittel.
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Populære medlemsturer
AHA har lang tradisjon for å arrangere medlemsturer, både i inn- og utland. De
seinere åra har vi holdt oss innaskjærs: Kongsberg, Notodden og Rjukan i 2015,
Elverum, Seterstøa, Hamar, Løiten og Klevfoss i 2016, Østfold i 2017. Styret i
AHA planlegger tre dagers tur til Folldal og Røros 5.-7.juni i 2018.
Vi har også gjennomført dagsturer mer i nærområdet. I 2014 dro vi til Hvammuseet og til Eidsvollbygningen, i forbindelse med Grunnlovsjubileet. I 2015
var vi på Gansbruket i Fet. I 2016 var vi på Grini-museet og Bærums Verk. I
2017 gikk turen til Utøya. (Se egen artikkel et annet sted i årboka).
Felles for alle turene er at vi har som målsetting å ha et program med relevant
arbeiderhistorie fra de ulike stedene.
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I AHAs fotspor til
Østfold – i bilder
■ JAN-ERIK ØSTLIE

Gamle sko.
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Gateskilt fra forrige århundre.

Svein Norheim.
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Fra spinneriet.

Bomullsspinneriet.
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Kunst.

Svein Norheim på spinneriet.
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Noen av deltakerne på båttur.

Fra båtturen.
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Ombord på dekk.

Halfdan er en industriby.
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Båten.

Svein Norheim ved steinbruddet.
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Svein Norheim tegner og forteller.

Omvisning på festningen.
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Festningen.

I karl 12. fotspor.
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Yngve Halvorsen, Yngve Hågensen og Halfdan Karlsen.

Yngve Hågensen.
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Yngve Hågensen.

Ørje.
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Båt ved Ørje.
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Oktoberrevolusjonen
hundre år etter
Lenin og de russiske bolsjevikene behøvde bare å bøye seg ned
og plukke opp makta fra gata. Det er nøyaktig hundre år siden
7.november.
■ Halfdan Karlsen (tekst)

Dette var startskuddet for en omfattende utvikling bort fra økonomisk
liberalisme og overklassestyre, først i Russland og deretter over store
deler av verden. Det var første gang i kapitalismens historie at et helt
samfunn skulle bygge på arbeiderklassens interesser og styres gjennom
arbeiderklassens organisasjoner. Det var bevist at arbeiderklassen kunne
ta makta.
Skrur vi klokka tilbake til 1917, er det dette som er perspektivet
arbeidsfolk i Norge og andre land betraktet den russiske revolusjonen ut
fra. Kommunistisk partidiktatur, Gulag og Stalins utrenskninger var ennå
et stykke fram i tid.

Revolusjonsbegeistring

I norske Arbeiderpartiaviser den gang var det stor begeistring for den
russiske revolusjonen. Venstreretningen i DNA ga revolusjonen full støtte
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Avisinnlegg i Romerikets Blad

og krevde mer radikal politikk også hjemme i Norge. Dyrtidsaksjoner
og krav om å ta 8-timersdagen vokste seg sterke, og arbeiderråd og
soldatråd ble dannet utover våren 1918.
På en distriktskonferanse i Arbeiderpartiets ungdomsforbund
i Telemark i januar 1918 ble det vedtatt en uttalelse med krav om
«at hele samfunnsmakten nå overtas av arbeiderklassens revolusjonære
organer». Og det mektige Kristiania Arbeiderråd lanserte i februar 1918
«revolusjonær masseaksjon» som politisk framgangsmåte «om ikke
statsmaktene godvillig vil bøye seg for folkets vilje».
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Det ble også sammenkalt en landskonferanse for arbeiderrådene i Norge.
Venstrekreftene styrket seg. På Arbeiderpartiets landsmøte i mars 1918
vant «den nye retning» fram med radikaleren Martin Tranmæl i spissen.
«Revolusjonær masseaksjon» ble en sentral formulering i Arbeiderpartiets
nye program. I en uttalelse vedtatt på landsmøtet heter det:
«Som et revolusjonært klassekampparti kan sosialdemokratiet ikke anerkjenne
de besittende klassers rett til økonomisk utbytting og undertrykking av
arbeiderklassen, selv om denne utbytting og undertrykking støtter seg til et
flertall i folkerepresentasjonen».
Med dette trappes kampen opp for flere tiår framover for å skyve
grensene for kapitalmakten tilbake, for å fremme arbeiderklassens
interesser ved å styrke fagbevegelsen, ved å innføre velferdsgoder som
peker fram mot velferdsstaten. I første omgang ved å kjempe mot
den nakne nød i de harde 1920- og 30-åra, preget av klassekamp og
arbeidskonflikter som de var.

Med i Komintern

Arbeiderpartiet meldte seg i 1919, som det eneste flertallspartiet
i sosialdemokratiet i Vest-Europa, inn i Komintern – den
kommunistiske internasjonale, ledet av Moskva. I alle andre land var det
mindretallsgrupperinger som meldte seg inn i Komintern.
Etter fire år meldte Arbeiderpartiet seg ut, og splittelsen mellom
kommunister og sosialdemokrater var et faktum. DNA tonet etter
hvert ned den revolusjonære retorikken, men ikke mer enn at
vår seinere landsfader Einar Gerhardsen i 1924 ble valgt til leder
i «Venstrekommunistisk Ungdomsfylking», det nye navnet til
Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon fram til 1927 da navnet ble endret
til Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF).

Linje fram til dagens Arbeiderparti

Det går ei linje fram til dagens Arbeiderparti fra denne radikale
perioden. Virkemidlene er forskjellige. Revolusjonær klassekampretorikk
hører så desidert fortida til. Arbeiderpartiet er i dag som alle vet
et sosialdemokratisk parti som med demokratiske midler vil vinne
folkeflertallet for en politikk som handler om solidaritet og fellesskap,
om rettferdig fordeling, om trygge arbeidsplasser, om likestilling, om
toleranse og om bærekraftig miljø.
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Det som er likt utgangspunktet fra 1917 er visjonen om et samfunn
med rettferdighet og likhet, et samfunn der de rike ikke skal bli stadig
rikere, et samfunn der kapitalkreftene ikke skal ha styringa, men
folkeflertallet. Kommunistene klarte ikke å få til dette. Sosialdemokratiet
har fortsatt en historisk sjanse til å gjennomføre denne visjonen.
Den russiske revolusjon brøt ut for hundre år siden. Den fortjener å bli
markert. Fordi den var et forsøk på å innføre arbeidermakt og svekke
kapitalmakt. Fordi den ga inspirasjon til arbeiderklassen i alle land, også
i Norge. Kanskje denne inspirasjonen faktisk også ble en byggestein
i den langsiktige utviklingen fram mot velferdsstat og demokrati for alle
i Norge?
(Artikkelen sto på trykk i Romerikes Blad 6.november 2017).
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Den Russiske Revolusjonen:
Til begjær eller til besvær
Den Russiske Revolusjon i 1917 har den internasjonale
arbeiderbevegelsen aldri kunnet unngå å forholde seg til. Verden
har endret seg på 100 år, men 100-åringen er ikke glemt. Og
fortjener den det?
■ JAN-ERIK ØSTLIE

Norske forleggere og utgivere har uansett ikke glemt revolusjonen. Ikke
mindre enn tre bøker om temaet ligger her på bordet mitt mens jeg
skriver disse linjene: Årboka til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
for 2017 vier nesten hele boka til revolusjonen med fem artikler. Forlaget
Manifest utgir tegneserien Den Russiske Revolusjon av Kristian KroghSørensen. Og Forlaget Spartacus kommer med en nyutgivelse av John
Reeds «Ti dager som rystet verden», med forord av Morten Jentoft.
Dette er selveste klassikeren blant litteraturen om revolusjonen. Denne
artikkelen skal derfor handle aller mest om den.

Historieskriving

Men først en tur innom Vladimir Putin og Verdens Gang, landets største
løssalgsavis. Dagen før hundreåringen feiret dag, 6. november, publiserte
avisa artikkelen «100-årsdagen som Putin helst vil glemme», skrevet av
Ole Kristian Strøm. Her går det fram at 1917 er blitt et problematisk år
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i russisk historie. For de nye makthaverne, og for den nye generasjonen.
Men for sikkerhets skyld, skriver Strøm, så instruerte Kremls
spinndoktorer allerede i januar 2017 statskontrollerte russiske medier at
de skulle ha minst mulig oppmerksomhet om oktoberrevolusjonen.
Og skriver videre: «… selv om den var svært sentral både under Josef
Stalin, Nikita Khrutsjov og Leonid Brezjnev: 7. november var en veldig
sentral feiring da stridsvognene rullet og soldatene marsjerte over Den
røde plass, og de aldrende politbyrå-medlemmene vinket stakkato
tilbake.»
Sjøl har jeg aldri sett feiringen live, men sett den i kortversjon
på fjernsyn. Det manglet ikke på pomp og prakt – det var vel bare
1. mai-feiringen på den samme plassen som var i nærheten den gangen
Sovjetunionen eksisterte. Men det var altså da det – og itte nå, som
Prøysen kanskje ville ha sagt det.
Antagelig er den største utfordringen for så vel norske sosialdemokrater
på høyresiden i Arbeiderpartiet som en god del andre at revolusjonens
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verdi og betydning ofte målet i lys av resultatene. Og da dukker sjølsagt
ett navn opp: Josef Stalin. Litt på samme måten som når den cubanske
revolusjonen skal vurderes. Det glemmes ofte hva revolusjonene var en
reaksjon mot – og understrekes bare hvordan det gikk. Men for all del:
Både Stalin og Castro deltok sjøl i de nevnte revolusjoner – det spørs om
Castros ord om at «historien vil frikjenne meg» holder helt vann. Men er
dette grunn nok til å la for eksempel Den Russiske Revolusjonen gå helt
i glemmeboka? Neppe.
Å retusjere bort revolusjonen er å begå akkurat de samme feilene som
Stalin sjøl gjorde: pynte på historien av ideologiske grunner sånn at den
er mest mulig til å leve med for nye makthavere.

Reed og Lenin

John Reed (1887-1920), den amerikanske journalisten som dro over
dammen for å delta i opprøret mot det eneveldige russiske tsarstyret,
lar seg imidlertid ikke retusjere. Og han har da også for oss som ikke er
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russiskkyndige skrevet den uten sammenligning mest dramatiske storyen
om revolusjonen. En øyenvitneskildring. Men så ble han da også visst nok
en kompis av Lenin, den store revolusjonshærføreren som skrev et forord til
den første utgaven av «Ti dager som rystet verden». Reed er i dag gravlagt på
hedersplassen utenfor kremlmuren. Akkurat den gravsteinen har jeg sett!
«John Reed er den entusiastiske fortelleren og forsvareren av
revolusjonen, selv om boken ikke er blottet for kritiske blikk om det han
ser og opplever»
Og hva mente Lenin om boka? Jo, blant annet følgende: «Uten
forbehold anbefaler jeg den til arbeidere verden over. Dette er en bok jeg
skulle ønske ble trykt i millionopplag og oversatt til alle språk. Den gir en
sannferdig høyst levende framstilling av de begivenheter som er så viktige
for forståelsen av hva proletariatets revolusjon og proletariatets diktatur
egentlig er. Disse problemene er i dag gjenstand for bred diskusjon, for
og imot, men før en kan godta eller forkaste ideene som ligger bak, må
en forstå deres fulle betydning. John Reeds bok vil uten tvil bidra til å
klargjøre dette spørsmålet som er av så fundamental betydning for den
internasjonale arbeiderbevegelse.»

Revolusjonens ryggrad

Det Reed beskriver i denne berømte boka, som er en slags moderne
reportasjebok, er altså ikke bare kampen mot et ekstremt undertrykkende
regime, men også den interne maktkampen som foregikk i de
revolusjonæres rekker. Det var nemlig ikke bare snakk om mensjeviker
og bolsjeviker, men et vell av fraksjoner som alle var like oppsatt på at det
var de som satt inne med den rette lære – som visste hvordan det russiske
samfunnet skulle omdannes til et samfunn i mer rettferdig lei, et samfunn
som under tsaren var ekstremt klassedelt. Og fattig.
Men som kjent vant bolsjevikene, det som senere ble kommunistpartiet og
mensjevikene – tilhengerne av en gradvis utvikling mot sosialismen – tapte.
Ett av bolsjevikenes slagord var «All makt til sovjetene», det vil si
arbeider og bonderåd som skulle etableres lokalt og overalt. Reed skriver
følgende: «Sovjetene er folkets fremste organer – fremst i revolusjonær
erfaring, fremst når det gjelder ideer og handling. Bygd direkte på
soldatene i skyttergravene, arbeiderne og fabrikkene, og bøndene på
markene, er de revolusjonens ryggrad. Det er gjort fotsøk på å skape makt
uten sovjetene, men det har bare resultert i maktesløshet.
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FNs første generalsekretær
Trygve Lie
Kanskje har du lest om Trygve Halvdan Lie, gutten fra Grorud
som ble første generalsekretær i FN (1946–1952) og om hans
engasjement på den internasjonale arenaen. Men visste du at
han i mange år jobbet i norsk LO?
■ AV NINA HANSSEN

I begynnelsen av året fikk jeg det ærefulle oppdraget å skrive en
historiebok om LOs internasjonalt solidaritetsarbeid. I arbeidet med boka
«Et bidrag til en bedre verden» som ble gitt i gave til alle delegatene på
LO-kongressen, ble jeg også kjent med ukjente deler av historien.

Fascinerende historie

En av de tingene som fascinerte meg mest var historien om den viltre
glade gutten fra Grorud som allerede i tidlig alder prata løs med
stor frimodighet. Gutten het Trygve Halvdan Lie og fra historien så
kjenner vi han mest fordi han ble verdens første generalsekretær i FN
(1946–1952). Allerede i ungdomsårene utmerket han seg ved å være en
god organisator, og allerede i 1912 deltok han i sin første valgkamp for
Grünerløkka sosialistiske ungdomslag.
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De norske delegater på vei til Kominterns møte i Moskva 1921. Fra venstre,
Trygve Lie, Martin Tranmæl, ukjent, Ole O. Lian, Olav Scheflo og Halvard Olsen.
Foto: Ukjent / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Trygve Lie ble formann i Grorudlaget og deltok på sitt første landsmøte
i Hamar i 1914. Den unge, engasjerte gutten studerte juss og leste
politisk historie ved siden av, og i 1915 ble han lønnet sekretær i Aker
Arbeiderparti samtidig som han skrev i Arbeiderbladet. I 1917 ble han
valgt inn i styret i ungdomsforbundet, men partiarbeidet i Aker gikk
foran. Hans motto var å komme med konkrete fakta, og han hadde evnen
til å se de politiske skillelinjene. Da Aker Ap valgte representanter til
landsmøte ut fra det sosialdemokratiske syn, var Trygve Lie den som
fikk mest stemmer. Han stemte sosialdemokratisk og ikke revolusjonært.
Revolusjonen seiret i partiet, og den gamle ledelsen ble styrtet. Det var to
ideologier som tørnet sammen. For mange i Arbeiderpartiet på den tiden
ble valget mellom de to retningene en alvorlig samvittighetssak, men
Trygve Lie tok det ikke så tungt. Han bygde nettverk og synes det var
større kraft i Martin Tranmæl enn i «gammelsosialistene». I 1919 ble Lie
ansatt i en sekretærstilling på partikontoret.
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Møte med Lenin

I 1921 satte Trygve Lie seg på toget mot Moskva sammen med kona,
få dager etter bryllupet. Men dette ble ikke noen vanlig bryllupsreise.
På reisen møtte de blant annet en irritert Lenin som krevde at norsk
arbeiderbevegelse måtte bli mer revolusjonær.
Trygve Lie, som etter hvert skulle bli statsråd i Norge og FNs første
generalsekretær, var nemlig en av dem som var med på den første
fagligpolitiske reisen til Russlands Lenin i 1921. Nordmennene ble
møtt av Vladimir Uljanov Lenin på Kreml som var godt orientert om
norske forhold. Året etter som 26-åring fikk Trygve Lie drømmejobben
i LO. Han ble juridisk konsulent for LO og hadde den jobben i 12 år.
I Landsorganisasjonen på Youngstorget jobbet han med arbeidslivsspørsmål.
Allerede samme år førte han den første saken inn for arbeidsretten.
Nedgangstiden utløste serier av tvister og utfordringer for unge Lie.
Blant annet den ulovlige jernstreiken i 1923. Etter få dager var 4500
mann i streik. Lie ble raskt spesialist på arbeidstvistlovens områder. Innen
strafferetten var det særskilt saker som gjaldt opptøyer, injurier med mer
han arbeidet mest med. Blant de mange saker Lie tok for LO, kan nevnes
Folldalskonflikten 1929, Menstadkonflikten 1931, skogsarbeidernes
kamp for organisasjonsretten i Trysil og Randsfjord-området og saker
om boikott i arbeidsforhold. Trygve Lie fikk etter hvert bred innsikt
i arbeidskonflikter og arbeiderlovgivning, han høstet flere store seire i de
politisk sammensatte herredsrettene og ervervet seg stor personkunnskap.
Trygve Lie var en enhetens mann. Stillingen som juridisk konsulent
hadde plassert ham i sentrum. Lie ble høyt respektert som juridisk
konsulent, og han førte arbeidernes saker på en måte som gav respekt
både i retten og i organisasjonene.

1000 saker før statsrådpost

Lie hadde ført over 1000 saker for forliksråd eller domstoler da han ble
justisminister i 1935. Som justisminister forhandlet han blant annet
frem Hovedavtalen av 1935, og som minister i Nygaardsvold-regjeringen
ble han Norges utenriksminister under den siste del av krigen. Og fra
den posten ble han etter hvert FNs generalsekretær. FN-jobben gav Lie
avgjørende innflytelse over utformingen av verdensorganisasjonen. Lie ble
FNs første generalsekretær i 1945. 1951 ble han mot Sovjetunionens vilje
gjenvalgt til generalsekretær.
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Rockefeller bygde FN-bygget

Da Lie kom til jobben, måtte han leie et møterom her og en skole der.
Helt til han klarte å skaffe en tomt fra New Yorks ordfører, i det gamle
slakterområdet. Milliardæren John Rockefeller var sponsor til byggingen.
I 1952 stod hovedkvarteret ferdig, og dermed ble FN liggende i New
York. I løpet av hans ledertid fikk han opprettet staten Israel, Hellas fikk
sitt FN-medlemskap, Kinas kommunistrevolusjon fant sted og Koreakrigen raste. Vanskelige utfordringer alt sammen. Korea-krigen kostet
ham vervet. Lie støttet sanksjonene mot angriperen Nord-Korea og FNs
forsvar for Sør-Korea. Striden mellom USA og Sovjetunionen i forhold
til den kalde krigen i Sikkerhetsrådet, gjorde arbeidet i FN vanskelig
for Lie. Etter dette la Sovjetunionen ned veto mot aham, og i november
1952 ba Lie selv om å få gå av.

Verdens mest umulige stilling

Han ble erstattet av svenske Dag Hammarskjöld og hilste han med disse
ordene: «Velkommen til New York og til De forente nasjoner. De overtar
her verdens mest umulige stilling».
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Anerkjennelse av viktig krigsinnsats
Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus stiller seg på årsmøte
i forrige uke kritisk til at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har
besluttet at det ikke skal deles ut flere medaljer for innsats under andre
verdenskrig.
Regjeringa Stoltenberg nedsatte en historikergruppe i det såkalte
krigsdekorasjonsprosjektet for seks år siden, for å finne verdige
kandidater. Den nåværende regjering har fulgt opp med å oppfordre folk
til å sende inn forslag på personer som fortjener dekorasjoner. 12-1300
navn ble meldt inn til vurdering, men prosjektet valgte i fjor å gå for at
ingen skulle dekoreres, av likebehandlingshensyn.
Når ikke alle kan vises heder, skal ingen vises heder. Det synes å være
tankegangen. Vi mener at når dokumentasjon på viktig krigsinnsats
foreligger, bør gammel urett gjøres god ved at krigsmedalje faktisk deles ut.
Dette må skje etter like prinsipper for dem som tjenestegjorde i allierte
militære formasjoner.
Vi vil trekke fram Osvald-gruppa, Pelle-gruppa og partisanene i Finnmark
som eksempler på krigsdeltakere som bør hedres.
Vedtatt på AHAs årsmøte 16. mars 2017

Ta vare på arbeiderhistorien
Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus er bekymret for framtida
til Fetsund lenser, dersom A2-alternativet utfra kortsiktige økonomiske
vurderinger blir valgt for Glomma-kryssing når riksvei 22 skal videreføres
med firefeltstrasé til østsida av Glomma.
A2 betyr forringelse av miljøet på Fetsund lenser ved økt støy, fysisk
barriere mot det fredete lenseområdet, vanskeligere tilgang, svekkelse
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av helhetsopplevelsen for besøkende og turister. Mer alvorlig er at ei
ny, stor bru med tunge brukar kan endre strøm og sandopphoping, slik
at nødvendig vedlikehold av lenseinstallasjoner i elva kan bli truet. Det
kan i verste fall over tid føre til at fløtingsanlegget må fjernes grunnet
sikkerhetshensyn.
Fetsund lenser er ett av femten nasjonale industrielle kulturminner
i Norge, et unikt fløtingsanlegg ikke bare i Norge men i
verdenssammenheng. Det foreligger omfattende planer for å utvikle
anlegget til nasjonalt fløtingsmuseum og våtmarkssenter, og det er
allerede lagt ned mye penger og arbeid for å få Fetsund lenser opp å gå.
Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus vil peke på viktigheten av at
vi tar vare på vår industrihistorie, at vi slik som her verner om minnene
fra tidligere tiders skogsarbeid, tømmerfløting og lensearbeid. Det har
alltid vært sentralt i norsk arbeidsliv å utnytte det grønne gullet, verdiene
skogen gir oss for bearbeiding til trematerialer, cellulose og papir.
Verdifull arbeiderhistorie er derfor knyttet opp til steder som Fetsund
lenser.
Å ta vare på historien handler om identitet og tilhørighet. Vi skal vite
hvor vi kommer fra, hvordan slit og strev med tungt arbeid har formet
generasjonene før oss. Industrialiseringen på 18-1900 tallet var også som
vi vet en direkte forutsetning for at arbeiderbevegelsen kunne kjempe
fram det velferdssamfunnet som vi har i dag.
Å skrote minnene om denne utviklingen er kulturvandalisme. Nei, ta
vare på arbeiderhistorie. Ta vare på Fetsund lenser. Bygg tunnel under
Garderåsen og før riksvei 22 i ny firefelts trasé med Glomma-kryssing
nord for Fetsund sentrum.
Vedtatt på AHAs styremøte 15. juni 2017
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Sak 3: Styrets beretning 2016:
I tråd med tidligere vedtak er beretningen avgrenset til kalenderåret.

Tillitsvalgte:

Styret har bestått
Leder
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Årbokansvarlig:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

av:
Halfdan Karlsen
Arvid Ruus
Eva Marie Gran
Kjersti Jørstad
Jan-Erik Østlie
Kari Amundsen
Erling Diesen
Karl Gustav Antonsen
Kari Lund Bråthen

2016
2016
2016-2018.
2015-2017.
2016-2018.
2016-2018
2015-2017.
2016
2016

Revisorer:
Olav Langørgen
Per Magne Lien

2016
2016

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

2015-2017.
2014-2016.
2015-2017.
2014-2016.
2014-2016.

Kulturpris-komite:
Erling Diesen (leder).
Kari Amundsen.
Nils Waag.

2016.
2016
2016

Representanter til Akershus Kulturvernråd:
Halfdan Karlsen
Arvid Ruus
Vara: Kjersti Jørstad

2016.
2016.
2016
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Representanter til Øyerendag-komiteen:
Harald Jørstad
Vara: Eva Marie Gran

2016
2016.

Representant til Lenseteatret, Fetsund Lenser:
Halfdan Karlsen
2016.
Vara: Kari Lund Bråthen
2016.
Valgkomite
Aasmund Berg (leder)
Kjell Engebretsen
Siri Ruthledal Iversen

2016
2016
2016

Styrets arbeid i perioden:

2016 har vært et aktivt år for Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus. I løpet av
kalenderåret er det avholdt til sammen 9 styremøter, og 58 saker er behandlet. Styret
har også i 2016 avviklet sine møter på Skedsmo Arbeiderpartis gruppekontor i rådhuset,
Lillestrøm.

Andre møter:

I tillegg til styremøtene er det avholdt medlemstur/dagstur 2. november til
Grinimuseet hvor vi ble mottatt av et tidsvitne, som viste film og hadde omvisning.
Etterpå spiste vi lunsj på Bærums Verk. Vi ble transportert med veteranbuss og det var
30 personer som deltok.
Julemøte ble avviklet 6. desember i rådhuset i Skedsmo. Thomas Støvind Berg fra
Lensemuseet fortalte om «En reise med tømmerstokken fra de store skoger til havet».
Det var kunstnerisk innslag ved A. Johansen og seniorgruppa ved Lenseteateret. I
tillegg ble Årboka utdelt. Det deltok ca 40 personer på julemøtet.

Tur:

8.-9. juni var det busstur til Hedmark. Turen gikk til Glomdalsmuseet og Norsk
Skogmuseum på Elverum, deretter til Sørlistua ved Osensjøen og overnatting på Elgstua
på Elverum. Neste dag gikk turen til Norsk Jernbanemuseum på Hamar og til Løiten for
«En akevisitt». Det ble avslutning på Klevfoss Industrimuseum før hjemreise.
32 medlemmer deltok på denne utflukten.
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Årboka:

Årboka for 2016 ble igjen utgitt med et fyldig innhold og det er mange bidragsytere.
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 207 personlige
medlemmer og 34 lag og foreninger. Noen nye medlemmer kommer til, mens enkelte
også blir borte. I løpet av 2016 er det arbeidet for å øke oppslutningen med hensyn til
antall medlemmer og leder deltok på Akershus fylkespartis årsmøte hvor han vervet 25
nye medlemmer.
Lagets økonomi er forholdsvis stabil.
.
Det vises for øvrig til eget regnskap for 2016 og forslag til budsjett for 2017.

Lillestrøm, den 25. januar 2017

Halfdan Karlsen
Leder

Arvid Ruus
nestleder

Kjersti Jørstad
Kasserer

Jan-Erik Østlie
årbok-ansvarlig

Erling Diesen
Styremedlem

Karl Gustav Antonsen
Varamedlem

120

Kari Lund Bråthen
Varamedlem
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Eva Marie Gran
sekretær

Kari Amundsen
styremedlem

PROTOKOLL
ÅRSMØTE
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
TORSDAG 16. MARS 2017 KL 19.00
KANTINA SKEDSMO RÅDHUS
Tilstede: 29 personer
Leder Halfdan Karlsen ønsket velkommen
SAK 1 – GODKJENNING AV INNKALLING
• Innkallingen ble enstemmig godkjent..
SAK 2 – KONSTITUERING AV ÅRSMØTET
a. Valg av møteleder
Halfdan Karlsen ble valgt til møteleder. Enstemmig godkjent
b. Valg av møtesekretær
Eva Marie Gran ble valgt til møtesekretær. Enstemmig godkjent
c. Valg av 2 til å underskrive årsmøteprotokollen
Valgt ble Anna Smestad og Arne Oset Johansen. Enstemmig godkjent
SAK 3 – STYRETS ÅRSBERETNING 2016
Årsberetningen ble gjennomgått. Enstemmig godkjent med framkomne merknader
SAK 4 – REGNSKAP 2016
Kasserer la fram regnskapet med revisorgodkjenning. Enstemmig godkjent
SAK 5 – BUDSJETT 2017
Budsjettet for 2017 ble tatt til orientering.
SAK 6 – VEDTEKTSENDRINGER
Styret foreslår at lagets navn endres til «Arbeidernes Historielag i Akershus».
Leder begrunnet forslaget og dette ble tatt opp til drøfting.
Anna Smestad foreslo at nåværende navn «Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus» ble
opprettholdt.
Forslaget ble tatt opp til avstemming og det ble avgitt 19 stemmer for styrets forslag og 10
stemmer for Anna Smestads forslag.
Det ble reist spørsmål om vedtekstendringen trenger 2/3 flertall. Da vedtekter ikke var medtatt
på årsmøtet, må dette sjekkes opp i etterkant.
Vedtak: Styret gis fullmakt til å godkjenne en eventuell navneendring ut fra vedtektenes krav
til ½ eller 2/3 flertall.
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SAK 7 – INNKOMNE FORSLAG
Styret fremmet følgende forslag, vedtatt på styremøte 2. februar 2017
Forslag til uttalelse; Anerkjennelse av viktig krigsinnsats
Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus stiller seg på årsmøte i forrige uke kritisk til at
forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har besluttet at det ikke skal deles ut flere medaljer for
innsats under andre verdenskrig.
Regjeringa Stoltenberg nedsatte en historikergruppe i det såkalte krigsdekorasjonsprosjektet for
seks år siden, for å finne verdige kandidater. Den nåværende regjering har fulgt opp med å
oppfordre folk til å sende inn forslag på personer som fortjener dekorasjoner. 12-1300 navn ble
meldt inn til vurdering, men prosjektet valgte i fjor å gå for at ingen skulle dekoreres, av
likebehandlingshensyn.
Når ikke alle kan vises heder, skal ingen vises heder. Det synes å være tankegangen. Vi mener
at når dokumentasjon på viktig krigsinnsats foreligger, bør gammel urett gjøres god ved at
krigsmedalje faktisk deles ut.
Dette må skje etter like prinsipper for dem som tjenestegjorde i allierte militære formasjoner.
Vi vil trekke fram Osvald-gruppa, Pelle-gruppa og partisanene i Finnmark som eksempler på
krigsdeltakere som bør hedres.
Vedtak: Enstemmig godkjent
Forslag til styrefullmakt: Årsmøtet gir styret fullmakt til å gå inn i en prosess med
Øyerendag-komiteen med tanke på eventuell sammenslåing med AHA.
Styret trakk sitt forslag.
SAK 8 – VALG
Styre:
Leder:
Halfdan Karlsen
Nestleder:
Arvid Ruus
Sekretær:
Eva Marie Gran
Kasserer:
Kjersti Jørstad
Årbokansvarlig: Jan-Erik Østlie
Styremedlem:
Kari Amundsen
Styremedlem:
Kjell Engebretsen
Varamedlem:
Kari Lund Bråthen
Varamedlem:
Jan Balstad
Varamedlem:
Siri Rutledal Iversen
Revisorer:

Olav Langørgen
Per Magne Lien

Årbok-komite:
Leder:
Jan-Erik Østlie
Siri Rutledal Iversen
Erling Diesen
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Gjenvalg 1 år,
Gjenvalg 2 år,
Ikke på valg,
Gjenvalg 2 år.
Ikke på valg,
Ikke på valg,
Ny 2 år,
Gjenvalg 1 år,
Ny 1 år,
Ny 1 år,

2017-2018
2017-2019
2016-2018
2017-2019
2016-2018
2016-2018
2017-2019
2017-2018
2017-2018
2017-2018

Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 1 år

2017-2018
2017-2018

Gjenvalg 2 år
Ikke på valg
Gjenvalg 2 år

2017-2019
2016-2018
2017-2019
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Nina Hanssen
Halfdan Karlsen

Ikke på valg
Ikke på valg

2016-2018
2016-2018

Gjenvalg 1 år
Ny 1 år
Gjenvalg 1 år

2017-2018
2017-2018
2017-2018

Representanter til Akershus Kulturvernråd:
Halfdan Karlsen
Gjenvalg 1 år
Arvid Ruus
Gjenvalg 1 år
Varamedlem:
Kjersti Jørstad
Gjenvalg 1 år

2017-2018
2017-2018
2017-2018

Representanter til Øyerendagkomiteen:
Leder:
Harald Jørstad
Gjenvalg 1 år
Varamedlem:
Eva Marie Gran
Gjenvalg 1 år

2017-2018
2017-2018

Kulturpriskomite:
Leder:
Kari Amundsen
Kjell Engebretsen
Nils Waag

Representanter til Lenseteateret, Fetsund Lenser:
Halfdan Karlsen
Gjenvalg 1 år
2017-2018
Varamedlem:
Kari Lund Bråthen
Gjenvalg 1 år
2017-2018
Valgkomite, forslag fra styret:
Leder:
Aasmund Berg
Erling Diesen
Sissel Marit Buer

Gjenvalg 1 år
Ny 1 år
Ny 1 år

2017-2018
2017-2018
2017-2018

EVENTUELT
Kulturprisen 2017
Utdeling av kulturprisen ble utsatt og deles ut på julemøtet.
AHA 30 år
Det ble markert at det er 30 år siden AHA ble stiftet.
Det var underholdning ved Øivind Sand og Halfdan Karlsen. Underveis var det også
bevertning og loddsalg med trekning.
Fosser 25. mars 2017
Eva Marie Gran
Møtesekretær
Anna Smestad

Arne Oset Johansen
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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 360 000 medlemmer.
For mer informasjon om Fagforbundet se vår hjemmeside
www.fagforbundet.no

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

Vi støtter Arbeiderbevegelsens
Historielag i Akershus.
Avd. 1 Oslo-Akershus

Vi støtter Arbeiderbevegelsens
Historielag i Akershus.
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AHA mottar grasrotmidler fra Norsk Tipping.
Hvis du vil at din andel av tippingen skal tilfalle
AHA, må du oppgi vårt organisasjonsnummer
når du spiller. Dette nummeret er 986 364 811.

