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De harde 30-årene
I norsk historie generelt og i arbeiderbevegelsens historie spesielt, 
er 1930-tallet nasjonens spesielle periode. Internasjonalt hadde 
verdensøkonomien opplevd et krakk, fallet på New York-børsen i 
Wall Street året 1929 fikk voldsomme ringvirkninger verden over. På 
1930-tallet kom den store depresjonen. Og depresjoner har aldri vært noe 
lykkekast for arbeiderbevegelsen. Arbeiderklassen, klassen med de minste 
økonomiske ressursene, kommer alltid dårligst ut når økonomien går i 
stå. Finanskrisa i 2008 er et moderne eksempel på dette.

Og i takt med den økonomiske nedgangen på 30-tallet, begynte også 
situasjonen i arbeidslivet å tilspisse seg. Også i vårt fylke Akershus. 
Lillestrømbedriften Norrøna opplevde en arbeidskonflikt som byen seint 
skulle glemme. Streik, blokade, gatedemonstrasjoner og streikebrytere 
fulgte i kjølvannet av en gjenstridig bedriftseier som nektet sine 
arbeidere å fagorganisere seg. I Grenlandsområde i Telemark fikk vi både 
Menstadslaget (1931) og det store Meierislaget (1933). Og akkurat som  
i gatene på Lillestrøm i slutten av 1934 og begynnelsen av 1935 dukket 
det også i Grenland opp statspoliti med kuler og krutt. Politiet var 
utsendt av myndighetene for å bevare roen. Eller forsvare arbeidsgivernes 
interesser i konflikten, som arbeiderbevegelsens representanter ville si. 
Også i Folldal gruver slet de med arbeidskonflikter og statspoliti på 
samme tidspunkt. 

I denne årboka har vi skrevet om både Norrøna- og Folldalskonflikten.
For på mange måter kan det nesten se ut som om vi ingenting har 

lært. Om lag 70 polske arbeidsinnvandrere ved fiskeforedlingsbedriften 
Norse Production på Sotra fagorganiserte seg i fjor i LO-forbundet 
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Samtidig krevde 
de tariffavtale, en avtale de måtte streike i seks uker for å få gjennomslag 
for. Noen måneder seinere slo bedriften seg konkurs, polakkene ble 
sagt opp og et nytt selskap ble dannet på ruinene av det gamle. Ingen 
av de fagorganiserte ble tilbudt jobb i det nye selskapet, det ble bare 
de uorganiserte. Dette skjer altså i Norge i 2018 – 200 år etter at 
arbeiderbevegelsens store pioner Karl Marx ble født.

      Jan-Erik Østlie 
      Årbokredaktør
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Norrøna-konflikten i 
Lillestrøm i 1930-åra
Streik, blokade og sympatistreik, en gjenstridig 

direktør, streikebrytere, demonstrasjoner og 
statspoliti i gatene i Lillestrøm. En spennende 

historie fra kamptida i norsk fagbevegelse.

 ■ Av Halfdan Karlsen 

Konflikten dreide seg i korte trekk om fabrikkeier Alfred Andersen som 
produserte Norrøna-sparkstøttinger i Lillestrøm. Han hadde bakgrunn 
som fagforeningsmann på Kjeller, tillitsvalgt faktisk. Han var den første 
lederen av fagforeninga ved Kjeller flyfabrikk. 

Men Alfred Andersen snudde helt om da han i 1922 ble arbeidsgiver 
og selvstendig næringsdrivende med egen fabrikk i Nittedalsgata. 
Bedriften produserte kjelker og sparkstøttinger.

Tretten mann jobbet på Norrøna midt på 1930-tallet, men bare to var 
organiserte. Lønna lå langt under gjeldende tariff. Andersen ville ikke ha 
organiserte i bedriften sin. Han fikk faktisk arbeiderne til å undertegne på 
at de ikke ville ha noe med fagforeninger å gjøre.
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Streiken starter høsten 1934
I august 1934 leverte Bygningsarbeiderforbundet inn oppsigelse av alle 
plassene, også for de som var uorganiserte, og det ble boikott av å levere 
sand til byggeprosjektet Alfred Andersen hadde på gang for å få opp en 
ny og større fabrikk. Streiken var et faktum.

Som mottrekk ble alle arbeiderne sagt opp av Andersen i november, 
etter at det hadde lyktes Bygningsarbeiderforbundet å få alle arbeiderne 
organiserte. Fabrikkeier Andersen fikk nå tak i folk som var villige til å 
være streikebrytere; noen av dem var pinsevenner.

Det ble etter hvert ganske stygt. «De arbeidsvillige» som Alfred 
Andersen hadde fått tak i for å trosse fagforeningas streik, gikk 
en ublid framtid i møte. Streikebryterne ble «fulgt hjem» av de 
streikende arbeiderne etter arbeidstidas slutt, slik det var vanlig i slike 
arbeidskonflikter i mellomkrigsåra. 

(Dagbladet 23. november 1934)
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Mange andre, ikke minst 
Lillestrøms ungdommer fra 
arbeiderklassen, møtte opp for 
å «følge streikebrytera hjem». 
Streikevakter kom på plass, og 
22.november 1934 samlet det seg 
4-500 mennesker utafor Norrøna-
fabrikken med huing og tilrop: Ned 
med judassene! Ta streikebrytera! 
ljomet mellom gatene.

Noen av streikebryterne hadde 
opptrådt spesielt provoserende, og de 
ble banka opp skikkelig. Ingen fikk 
noen alvorlige skader, men sprukne 
lepper og noen blåveiser ble det. Det 
var ingen tvil om hva arbeidsfolk i 
Lillestrøm mente om streikebryteri.
 
Statspoliti i gatene i Lillestrøm
En kan vel si det slik at det 
ble en del ordensforstyrrelser 
i byen. Politiet brukte allerede i november 1934 tåregass for å spre 
demonstranter, og i januar 1935 kom køllene fram da statspolitiet ble 
tilkalt. 35 statspolitibetjenter i full militær utrustning stilte 10.januar 
utafor Norrøna-fabrikken. Nå ville en ha slutt på «folkeansamlingene»  
i Lillestrøm.

For det meste var det regulær patruljering i gatene og oppløsning av 
«ansamlinger». Folk flyttet seg motvillig unna, uten å ha det altfor travelt. 
Men det var også dramatiske episoder der statspolitiet slo hardt ned på 
«oppviglere», og køllene ble flittig brukt. Lillestrøm var nærmest satt i 
unntakstilstand.

Forbitrelsen mot fabrikkeier Andersen var stor, og unggutter knuste en 
kveld alle vinduene i fabrikken. Statspolitiet jaget synderne, og en av gutta 
ble tatt inne på gårdsplassen til Folkets Hus. Han ble holdt og banket opp 
med køller. Et kommunestyremedlem som var til stede, prøvde å snakke 
politibetjentene til rette, men ble selv drevet vekk av to køllesvingere, ifølge 
Aksel Nærstads bok om Norrøna-konflikten. 

AKSEL NÆRSTAD: Forfatter av 
boka Nørrøna-konflikten. Aksjoner, 
streikebryteri, statspoliti og Tarzan i 
Lillestrøm i 1930-åra.
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16.januar 1935 var det en stor demonstrasjon i Lillestrøm til støtte for 
de streikende. Deltakerne i demonstrasjonen toget inn i Folkets Hus, der 
17-1800 mennesker trengte seg sammen. Trygve Lie, leder av Akershus 
Arbeiderparti, holdt en tordnende tale mot fabrikkeier Andersens 
fagforeningsfiendtlige handlinger og mot statspolitiets ville framferd.

Det var nok på sin plass. Statspolitiet ble i 1930-åra spesielt forhatt 
av arbeidsfolk fordi de systematisk ble satt inn på arbeidsgivernes side 
under konflikter. Statspolitiet var kjent for å gå hardt fram, og de var 
ganske røffe mot streikende arbeidere, slik det for eksempel var under 
Menstadslaget og Herøya-konflikten i 1931 eller på Jevnaker i 1932 
under Randsfjordkonflikten.

Det var to harde politifolk som ledet statspolitiet, Jonas Lie som 
nestleder og Bernhard Askvig som leder. Nygaardsvold og Ap hadde 
sørget for å oppløse statspolitiet i 1936, men under krigen og den 

DEMONSTRASJON I LILLESTRØM: 17-1800 mennesker toget inn fra Storgata 
til Folkets Hus for å være med på det store streikemøtet 16. januar 1935. 
(Foto utlånt av Justismuseet – Nasjonalt museum for politi, rettsvesen og 
kriminalomsorg)
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tyske okkupasjonen ble statspolitiet gjenopprettet under den klingende 
forkortelsen Stapo. Selv ble Jonas Lie politiminister i Quisling-regjeringa 
inntil han tok sitt eget liv i mai 1945. Askvig ble dømt for landssvik etter 
krigen. Begge var aktive medlemmer av NS under krigen.

NS-folk som streikebrytere
LO iverksatte blokade av Norrøna-fabrikken, og Alfred Andersen fikk 
problemer. Men han fikk også god støtte fra de fagforeningsfiendtlige 

SYMPATI FOR ANDERSEN: 
Dette oppslaget i Aftenposten 
15. januar 1935 taler sitt eget 
språk.

KLAR TIL AKSJON: Oppslag i 
Aftenposten 11. januar 1935. 
Statspolitiet hadde en stri tørn 
med å holde styr på de rasende 
folkemengdene i Lillestrøm..
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kreftene i Norge da saken hans ble kjent. Knut Hamsun skal ha vært en 
av dem som støttet Andersen. NS støttet også, og flere unge NS-folk tok 
seg jobb som «arbeidsvillige» på Norrøna-fabrikken. 

Allerede tidlig i januar 1935 kom den første NS-ungdommen i arbeid 
som streikebryter ved Norrøna. Utover året kom flere, og i desember 
1935 dannet disse folka NS-partilag i Lillestrøm uten at oppslutningen 
ble noe særlig. NS som parti drev etter alt å dømme aktiv verving av 
streikebrytere til Alfred Andersens fabrikk.

Andersen stilte også opp som taler på et stort NS-møte i slutten av 
januar 1935. Ifølge avisa Nasjonal Samling var 700 til stede, og blant dem 
også føreren Vidkun Quisling. Fabrikkeier Andersen hadde ifølge avisa 
«tatt sin plass i NS’ rekker» og ble «hilst med endeløst bifall». (Nasjonal 
Samling 30/1-1935).

Konflikten rullet videre, men etter hvert mer på lavbluss. Fagbevegelsen 
opprettet i 1936 en ny konkurrerende fabrikk i Lillestrøm, Tarzan, som 

STATSPOLITI I 
LELLESTRØM: Bilde 
hentet fra oppslag i 
Tidens Tegn 16. januar 
1935. Tidens Tegn var 
avisa til høyre for Høyre 
– mellomkrigstidas 
svar på VG. Tidens 
Tegn hadde for vane å 
støtte arbeidsgiversida 
i konflikter. Norrøna-
konflikten vakte stor 
oppmerksomhet i Oslo-
avisene da det gikk som 
varmest for seg i kalde 
januar 1935.
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produserte sparkstøttinger. De streikende Norrøna-arbeiderne fikk 
jobb der. Alfred Andersen ga seg ikke på tørre møkka, men fortsatte sin 
virksomhet. 

Norrøna-konflikten fislet liksom ut, uten at den hadde et klart 
endepunkt. Arbeiderne vendte Alfred Andersen ryggen rett og slett, og 
startet opp sin egen bedrift. Den sta fabrikkeieren ble nok temmelig 
isolert. Hva som skjedde med Andersen under krigen og den tyske 
okkupasjonen kan også være et interessant spørsmål, gitt hans positive 
kontakter med NS fra 1935 og utover. Etter krigen fikk han i hvert fall 
en ny Norrøna-fabrikk opp å stå, fram til 1953 da denne ble nedlagt. Hva 
som siden skjedde med Alfred Andersen vites ikke.

 
Men historien om Norrøna-konflikten i 1935 er viktig. Den er en av 
mange historier fra de harde 1920- og 30-åra, om konflikt og klassekamp: 
Om en arbeidsgiver som ikke ville akseptere fagorganisasjon og en 

ARBEIDERHISTORIE 
FRA LILLESTRØM: Aksel 
Nærstads detaljerte og 
spennende skildring av 
Norrøna-konflikten ble gitt 
ut i bokform i 1986.
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skikkelig tariffavtale, om påfølgende streik og uroligheter og med 
streikebrytere beskyttet av politi som fast innslag. Og med en kampvillig 
fagorganisasjon som ikke ga seg, men kjempet videre for en rettferdig 
lønn og ordnede arbeidsforhold. 

Kilder:
– Notater fra foredrag holdt av Aksel Nærstad 26.september 2018.
– Aksel Nærstad: «Norrøna-konflikten. Aksjoner, streikebryteri, statspoliti og Tarzan i 

Lillestrøm i 1930-åra», Duplotrykk 1986.

KVELDSMØRKE GATER: Statspolitibetjenter i Lillestrøm i januar 1935. 
(Foto utlånt av Justismuseet – Nasjonalt museum for politi, rettsvesen og 
kriminalomsorg)
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Norrøna-konflikten 
går til scenen

– Jeg har lenge hatt lyst til å lage et teaterstykke om den 
langvarige og betente arbeidskonflikten ved Norrøna-fabrikken 

i Lillestrøm i 1930-åra.

 ■ Av Halfdan Karlsen 

Det sier Liv Hege Nylund, regissør og kjent teatermenneske fra Lillestrøm. 
Hun har nå tatt initiativet til å lage teater av Norrøna-konflikten, med 
utgangspunkt i det som faktisk skjedde, men mer menneskelig ved å 
fokusere på to familier og hvordan de opplevde konflikten: En streikende 
arbeiders familie og familien til fabrikkeier Alfred Andersen.

Folkefiende
Det blir neppe 20 statspolitier på scenen, men likevel et fullverdig 
drama som belyser både konflikten og enkeltmenneskenes opplevelser 
og følelser. Hvordan har kvinner og barn det, hvordan oppleves det 
for Andersens familie at faren går fra fagforeningsmann til nærmest 
folkefiende i Lillestrøm? Barna i begge familiene som kjenner hverandre 
fra lek og skole, hvordan tar de det som skjer?
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Hele tida med den spenningsmettede dramatiske bakgrunnen fra det 
som skjedde i gatene i Lillestrøm midt på 1930-tallet: Streik, blokade og 
sympatistreik, en gjenstridig direktør, streikebrytere, demonstrasjoner og 
statspoliti i gatene i Lillestrøm. Og med Knut Hamsun i heia-gjengen 
for de som hyllet «arbeidets frihet» og som var imot arbeidernes kamp 
for rettferdig lønn og gode arbeidsforhold. En spennende historie fra 
kamptida i norsk fagbevegelse.

Fiksjon
Dramatisering for teater er fiksjon, men når fiksjonen bygger på faktiske 
hendelser, kan det som diktes inn i handlingen forsterke virkeligheten 
og få den til å leve for oss på en helt annen måte enn tørre fakta i en 
sakprosa-framstilling. Det er teaterets styrke!

STATSPOLITI I LILLESTRØM: Statspolitibetjenter med køller og stålhjelm 
står vakt utafor et bolighus i Lillestrøm i januar 1935. Kan det være boligen 
til fabrikkeier Aldred Andersen? Kildene forteller i hvert fall at han fikk 
politibeskyttelse under den opprivende Norrøna-konflikten. (Foto utlånt av 
Justismuseet – Nasjonalt museum for politi, rettsvesen og kriminalomsorg) 
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Synopsis til stykket er skrevet av den svenske dramatikeren Ulrik 
Svalsten, og Skedsmo kommune har bevilget penger fra kulturmidler 
til oppstart av prosjektet. Stykket er tenkt satt opp på Lillestrøm 
kultursenter når det er ferdig. Dette blir teater som handler om røttene til 
de som bor i Lillestrøm og distriktet omkring!

Lang fartstid
På et godt besøkt møte i Folkets Hus i Lillestrøm 26.september 2018 
gjorde Liv Hege rede for planene sine om et nytt stykke om Norrøna-
konflikten. Hun fikk mange tips fra eldre folk i salen, om episoder og ting 
som hadde skjedd i Lillestrøm under Norrøna-konflikten, ting som kan 
være verdifullt for videre utvikling av dette teaterprosjektet.

Liv Hege har lang fartstid med å jobbe fram stykker som fokuserer på 

STATSPOLITI I LILLESTRØM: Statspolitibetjenter med køller og stålhjelm 
patruljerer utafor Folkets Hus i Lillestrøm januar 1935. (Foto utlånt av 
Justismuseet – Nasjonalt museum for politi, rettsvesen og kriminalomsorg)
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FRA ILD OG VANN: En dramatisk historie fra streiken ved Fetsund lenser 
i 1908. Her ser vi et scenebilde der disponentfrua Eva (Helena Klarén) og 
streikelederen Svein (Åsmund Brede Eike) har et romantisk møte nede ved 
elva. Slikt kan også skje i en historie om klassekamp og konflikt! (Foto utlånt av 
Lenseteateret) 
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arbeiderhistorie, gjerne med utgangspunkt i arbeidskonflikter.  
I samarbeid med svenske Arne Andersson har hun blant annet utviklet 
teaterproduksjoner om streiken ved Fetsund lenser i 1908 og om 
Randsfjordkonflikten 1929-36.

Plankekjørera
Fra før av er hun kjent for at hun i 1989 satte opp Plankekjørera, historien 
om da tre tusen plankekjørere langs plankeveien inn mot Kristiania la 
ned arbeidet vinteren 1795 for å kreve høyere lønn. Kanskje Romerikes 
første streik?

Liv Hege er aktiv skuespiller selv også. Hun var med på å skrive 
Plankekjørera og spilte i stykket. Hun har også turnert som Sabina og 
med stykket Skam deg Mayliss, to monologer med Liv Hege aleine på 

FRA PLANKEKJØRERA: Liv Hege Nylund (t.h.) i et scenebilde fra 
«Plankekjørera» som ble satt opp av Romerike Teater på Nebbursvolden i 
Lillestrøm i 1989. (Foto utlånt fra Akershusbasen, Digitalt Museum) 
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scenen. Sistnevnte om det å kjenne på erotiske følelser når en er kommet 
godt opp i åra.

Lykke til!
Kan noen lage teaterdrama ut av Norrøna-konflikten må det være Liv 
Hege Nylund! Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus ønsker 
henne lykke til med arbeidet, og vi oppfordrer samtidig fagforeninger og 
partilag om å gi økonomisk støtte når søknader om dette blir sendt ut litt 
lenger ut i prosjektet.

LIV HEGE NYLUND: Liv Hege i farta i 2005 som regissør på «Ild og vann», 
stykket om streiken ved Fetsund lenser i 1908. (Foto: Geir Egil Skog) 
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Ullvarefabrikken i 
Kværndalen

For 100 år siden var Kværndalen ullvarefabrikk en av de største 
industribedriftene på Øvre Romerike. Til fabrikkens historie 

hører også et brutalt drap.

 ■ Av Kjell Aasum 

Et 20 meter langt turbinrør, sterkt preget av tidens tann, er det eneste synlige 
bevis på den industrielle historien i Kværndalen, like vest for Jessheim sentrum.

I dette området drev familien Wætthen sin ullvarefabrikk i nesten 90 
år, fra 1868 til 1956. I tillegg til spinneri, veveri og fargeri lå også garveri 
her, som lenge ble drevet av Finn Ruud.

Startet i Gjestadgropa
Nå var det likevel ikke her Kværndalen-eventyret startet. Det skjedde i 
Gjestadgropa, på andre siden av Gardermoveien.

Peder P. Wætthen var husmannssønn fra Furnes på Hedemarken og 
utdannet som farger med læretid på Hamar. Etter å ha arbeidet i et 
fargeri på Kongsvinger, flyttet han til Ullensaker i 1868. Wætthen hadde 
også butikk som handlet med garn og kolonialvarer. 
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Kværndalen på et postkort utgitt av fotograf Haslerud tidlig på 1900-tallet.

De ansatte fotografert omkring 1900. (Ukjent fotograf )
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I 1870-årene flyttet han fargeriet over i Kværndalen, senere også 
handelen. I 1886 ble virksomheten utvidet med ullspinneri. 
Drivkraften var først damp, men fra 1891 fikk han rettigheter til å 
regulere Nordbytjernet og legge en rørledning ned til spinneriet. Det ble 
installert en generator som utviklet 30 hestekrefter. 

Tapte for importen
Etter hvert bygde Wætthen også veveri hvor det ble framstilt vadmel, 
sjeviot og andre dress-stoffer, i tillegg til ulltepper og pledd. 

Til å begynne med kom all ull fra lokale produsenter, men etter hvert 
som saueholdet på Romerike avtok, måtte råstoffet skaffes fra andre 
kanter av landet.

Arbeidsstokken besto på slutten av 1890-tallet av 17 arbeidere, blant 
dem to kvinner.

På 1920-tallet led familien Wætthen store tap på oppkjøp av tømmer. 
Et annet forhold fikk også negative følger: En ny kraftstasjon krevde 
store økonomiske uttellinger.

Eilert Wætthen fullførte byggingen av den nye kraftstasjonen, delvis 
etter ønske fra ansatte. Prosjektet gikk ut på å bruke driftsvannet to 
ganger. Et problem var at avkjølt vann frøs i turbinrørene, slik at disse ble 
sprengt i stykker allerede første vinteren kraftstasjonen var i drift. 
På 1950-tallet fikk Kværndalen som så mange andre norske 
tekstilfabrikker store vansker på grunn av en stadig større import. 
 
Riving i 1979
For nærmere 40 år siden ble de gamle bygningene revet. I juli 1979 skrev 
Romerikes Blad:

«Ullensaker kommune står nå som eier av den sterkt ramponerte 
fabrikkbygningen i Kværndalen, og kommunen er dermed ansvarlig 
for skader som barn eller andre kan bli påført hvis de tar seg inn i 
bygningen. Det foreligger melding fra lensmannen om at bygningen 
må anses som livsfarlig for barn som måtte ta seg inn i bygningen. Per 
Wætthen som var den siste i familien Wætthen som nyttet fabrikken, 
gir klart uttrykk for at bygningen slik den nå framstår bør saneres. 
Det miljøet som eksisterte da bygningen var nyttet til ullvarefabrikk 
er for lengst borte. Han mener det er utenkelig å sette bygningene i 
bruksmessig stand.»
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Byste og bilder
Da jeg skrev en artikkel om Kværndalen for Romerikes Blad, møtte jeg 
Reidun Wætthen, som var gift med grunnleggerens oldebarn. Hun var 
den gang 90 år. 

I sitt hjem hadde hun blant annet en byste av grunnleggeren og flere 
gamle bilder fra ullvarefabrikkens gullalder.

Hun fortalte:
– Jeg synes det er interessant å studere fotografiene. Et spørsmål jeg 

har stilt meg er hvordan i all verden klarte de kvinnelige arbeiderne å gå 
rundt i lange kjoler på jobben? Det er rart å tenke på at det snart ikke 
lønner seg å produsere noe som helst her i Norge. Verden er blitt liten, 
kommenterte Reidun Wætthen.

Rovmord på fabrikkeier
«Fryktelig rovmord. Fabrikeier Vætten er myrdet i nat». Slik lød tittelen i 

Peder P. Wætthen på en byste. 
(Ukjent kunstner)
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Romerikes Blad fredag 13. januar 1922. Avisen hadde skrevet Wætthen-
navnet på tre forskjellige måter i samme avis, men det får vi heller tilgi 
den sikkert lamslåtte redaktør Martin Julius Halvorsen.
Artikkelen gir en detaljert beskrivelse av hvordan Peter Emil Wætthen 
var blitt myrdet i sitt eget hjem: «Et gruopvækkende rovmord har fundet 
sted i nat. Fabrikeier Emil Wætten er fundet myrdet paa sit værelse med 
indslaat hjerne og overskaaret strupe».

Døra låst
Romerikes Blad fortalte at da en av fabrikkens arbeidere kom for å 
vekke sin sjef, var døra låst og han fikk ikke noe svar. Dette fant han 
mistenkelig og fikk tilkalt en annen arbeider. De to fant Wætthen myrdet. 
Pengeskapet var forsøkt brutt opp og bar tydelige merker. 
Kassekontrollapparatet var brukket i stykker og tømt for sitt innhold. 
I reportasjen leser vi ellers: «Vindusruten i soveværelset er slaat ind. 

Peder P. Wætthen (1842–1917). 
(Ukjent fotograf)
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Antagelig har morderen banket paa vinduet og idet hr. Wætthen har set 
ut, er han blit slaat i hodet med en øks eller lignende. Hr. Wætthen bodde 
som kjendt alene i bygningen».

«Skillings»
Kvelden i forveien skulle en bredskuldret mann i 30-årsalderen ha 
snakket til folk fra Nordbymoen. Han hadde foretatt utspørring 
av Mikal Mikalsen, blant annet ville han vite om Wætthen bodde 
alene og om han hadde husholderske. Den fremmede hadde også 
spurt om Wætthen hadde mange «skillings», et uttrykk som ikke var 
alminnelig.

Samme dag som drapet ble oppdaget hadde en person som svarte til 
signalementet kjøpt billett til første tog fra Hauerseter stasjon. Mannen 
hadde betalt sin billett til Kristiania «med bare smaamynt».

Fikk livsvarig fengsel
Søndag morgen ble morderen pågrepet på et hotell ved Jernbanetorvet i 
hovedstaden. Underveis til politistasjonen hadde imidlertid den arresterte 
grepet betjenten i strupen, slik at han kom seg løs og flyktet. Allerede 
samme dag ble han arrestert på Hamar.

Romerikes Blad oppga drapsmannens navn til Aksel Olsen Storsveen. 
Vi siterer fra Romerikes Blad: «I gaar kom han til Kristiania. Der var 
fremmøtt mange mennesker og der blev ropt at man skulde skyte 
morderen. Han skal ha stjaalet en liten øks paa Hamar som han har 
anvendt. Under sit ophold paa Akershus landsfængsel skal han ha blit 
orientert om Wætthens forhold av et par medfanger og han hadde ogsaa 
faat en skisse over beliggenheten av disse».

Rettssaken ble holdt i Herredshuset på Jessheim. Storsveen 
demonstrerte på drapsstedet hvordan forbrytelsen var begått. «En række 
vidner henholdt sig til sine tidligere forklaringer», skrev Romerikes Blad. 
Dommen ble livsvarig fengsel.
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En redaktør 
på sidelinja

Ivar Angell-Olsen redigerte arbeiderpartiavisene Ny Tid 
1898–1903 og Arbeidet 1904–1914, var landsmøtedelegat 
flere ganger og satt i flere kommunestyrer. På 1920-tallet 

bodde han og var politisk aktiv i Asker.

 ■ Av Morten Haave 

Dette burde du kunne lest i et leksikon. Men det kan du ikke. Ivar 
Angell-Olsen er ikke et godt kjent navn fra arbeiderbevegelsen i dag. 
Grunnen, viser det seg, er at han på sted etter sted gjennom karrieren ble 
plassert på sidelinja. Andre krefter tok over, de vant de viktige vervene og 
politikkavstemningene; Angell-Olsen klarte aldri å vinne fram med sitt 
syn på sikt. Denne artikkelen handler om hvordan han prøvde.

Angell-Olsen var fra Vik på Helgeland og havnet som så mange andre 
i en større by, i hans tilfelle Trondheim. Et yrke måtte velges, og det ble 
maler. På 1890-tallet begynte en arbeiderbevegelse for alvor å organisere 
seg i trønderhovedstaden, inntil videre i samarbeid med Venstre. 
Fagforeninger ble dannet og fra 1895 også en slags samorganisasjon.  
I 1897 ble den omgjort til en politisk organisasjon, De Samvirkende, 
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hvor også trønderhovedstadens sosialdemokratiske forening meldte seg 
inn. De Samvirkende stilte egen liste ved kommunevalget i 1898 og fikk 
to mandater, men fortsatt kunne medlemsforeningene og medlemmene 
være aktive i enten Arbeiderpartiet eller Venstre.

Samtidig som Angell-Olsen arbeidet og var aktiv i fagforeningsarbeid, 
var han interessert i presseyrket. Han forsøkte å starte et lite blad ved 
navn Trondhjems Annoncetidende. Ugeblad for Litteratur og Nyheder, 
Haandværk og Industri. Det ble med en årgang, 1897–98.1 Men mer avis 
skulle det bli.

De Samvirkende sto i spissen for å starte et «Arbeiderorgan», 
et eget blad for arbeidernes sak. Organet fikk navnet Ny Tid, og 
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samorganisasjonen plukket ut fem mann til en komité som skulle redigere 
avisa. Her var blant annet to malere, Ivar Angell-Olsen og en ung Martin 
Tranmæl.

Angell-Olsen og Tranmæl hadde mer til felles enn høy 
arbeidskapasitet. Begge var avholdsmenn (godtemplarer) i en landsdel 
der den organiserte avholdsbevegelsen sto sterkest nest etter Sør- og 
Vestlandet. Avholdssaken hadde et flertall i Ny Tids redaksjonskomité 
og ble kjempet fram i avisa.2 Seinere i livet satte Angell-Olsen 
avholdsspørsmålet høyest av alle saker. På andre saksfelter skilte han 
og Tranmæl lag; Angell-Olsen var for eksempel riksmålsmann3, mens 
Tranmæl var det ikke.4

Redaktør bort fra Venstre
«Da fanden ville at intet skulle skje, satte han ned den første komite», 
heter det i et munnhell. Slik er det selvfølgelig ikke alltid, men det gikk 
ikke bra med den komité-redigerte Ny Tid. Stifterne hadde, overfor de 
to typografene som trykket bladet, garantert å skaffe 500 abonnenter. 
Et par måneder inn i bladets eksistens hadde de bare 180 abonnenter. 
Redaksjonskomiteen maktet lite da den jobbet uten lønn på fritida 
etter fullført 10 timers arbeidsdag. Noe måtte gjøres, og det ble å 
profesjonalisere driften. En redaktør måtte da ansettes, og det ble Angell-
Olsen.5 26 numre rakk Ny Tid før han endelig tiltrådte.6

Den første tida sto Angell-Olsen «Venstre svært nær». Men allerede i 
1900 ble tonen i avisa «mer og mer mistroisk eller åpent fiendtlig» overfor 
Venstre. Partiet gikk blant annet ikke med på å gi en arbeiderrepresentant, 
utpekt av De Samvirkende, sikker plass ved stortingsvalget.7 Etter en 
del om og men ble bruddet definitivt. Venstre støttet jo også ei rekke 
lover som arbeiderne var imot. Angell-Olsen var med på å drive bruddet 
gjennom i Trondhjem, og i løpet av første halvår i 1901 fikk Ny Tid «et 
stadig tydeligere preg» av å være Arbeiderpartiets organ.8 Samme år møtte 
Angell-Olsen på Arbeiderpartiets landsmøte, hans første.9

På landsmøtet året etter var Angell-Olsen en slags saksordfører for 
De Samvirkendes forslag om å presisere at samarbeid mellom Ap og 
Venstre krevde en forholdsmessig representasjon. Om det ene partiet var 
stort eller lite kunne samarbeidet dessuten «paa ingen maade» gå «paa 
bekostning av vort program». Angell-Olsen holdt «et længere foredrag» 
om hvordan Venstre, som hadde fått betydelig tillit fra arbeidere mange 
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steder, tok mindre hensyn jo sterkere partiet ble, blant annet ved å kjøre 
fram «militarisme». Med mindre endringer ble forslaget vedtatt mot kun 
1 stemme.10

Året etter skjerpet Angell-Olsen  innstillingen ved å kreve at partiet 
skulle gå til valg «uden forbund med noget andet parti» og med 
kandidater «udgaat af eller tilhørende arbeiderklassen». Disse forslagene 
var fra før tatt opp av et mindretall i partistyret. Skjerpelsen nådde 
ikke opp; punktet fra året før ble stående i en noe annen språkdrakt.11 
Men underdogen beit fra seg. I praksis var 1902/03-taktikken et skritt i 
retning av at Ap og V var konkurrenter og ikke samarbeidspartnere,12 en 
konkurranse Arbeiderpartiet vant innen mellomkrigstida var over.

Angell-Olsen talte flittig på landsmøtene og gjorde seg gjeldende. Det 
viste seg også at han på mange måter var rett mann til å styrke Ny Tid. 
Fra 1902 klarte de å utgi avisa daglig.13 I 1903 tok imidlertid Anders 
Buen over. Han hadde blitt sjaltet ut av sjefsjobben i Arbeiderpartiets 
hovedorgan i Kristiania, Social-Demokraten, og ble foreslått som ny 
redaktør allerede sommeren 1903. Det ble ikke noe av før Angell-Olsen 
altså selv sa opp og sluttet i begynnelsen av september.14

Angell-Olsen tok ett år i den danske Social-Demokraten15 før han dro til 
Bergen og tok over partiorganet der, Arbeidet. Avisa var i utvikling; også 
den hadde blitt redigert av en komité.16 I 1905 ble Arbeidet offisielt en 
partiavis for Arbeiderpartiet.

Partitoppen i Bergen
Redaktørvervet var et politisk verv på linje med styremedlem i et lokallag, 
og tilliten redaktørvervet innebar viste seg også da Angell-Olsen snart 
havnet i landsstyret.17 I 1906 ønsket Bergen Arbeiderparti dessuten å få 
ham inn som sin representant på Stortinget.

Den gangen foregikk valget som i Storbritannia med flertallsvalg i 
enmannskretser. Bergen by var delt opp i fire kretser, og Angell-Olsen 
som bodde på Sydnes18 ble satt opp i kretsen Nygaard. Han nådde ikke 
opp mot konkurrentene i Samlingspartiet (Høyre) og Venstre.19

I 1909 fikk Angell-Olsen stille til stortingsvalg igjen, nå i kretsen 
Kalfaret. Strøket er først og fremst kjent som villastrøk, den gang i 
utkanten av Bergen by og favorisert av byens rike familier. Johan Ludvig 
Mowinckel var sittende representant for Venstre; skipsrederen hadde sist 
slått høyremannen Johan Lothe med bare 18 stemmers margin.
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Reglene var slik at hvis ingen oppnådde absolutt flertall i første runde, 
ble det holdt et omvalg. I omvalget kunne kandidater samarbeide for å 
vinne fram, men det var åpent for så mange partier som ønsket å være 
med, og nå trengtes bare simpelt flertall: Den med flest stemmer vant.

Etter en intens valgkamp kunne Ivar Angell-Olsen juble med 1 704 
stemmer mot Lothes 1 623 og Mowinckels 1 268. Sosialisten hadde med 
ganske klar margin detronisert en sittende stortingsmann, og vunnet over 
Høyre i samme slengen! Men siden Angell-Olsen ikke var i nærheten av 
absolutt flertall, måtte et omvalg til. Høyre og Venstre ville ikke makte 
å slå sammen sine krefter for å slå Ap der, men hadde anledning til å 
mobilisere. Hjemmesittende velgere hadde etter første valgomgang fått 
se at hvis de ikke stemte borgerlig, ville redaktøren av Arbeidet ta sete i 
Stortinget. Sosialistene hadde på sin side fått en vitamininnsprøyting. 
Hvem mobiliserte best?

Valgdeltakelsen skal ha vært rundt 90 % på omvalgsdagen i slutten 
av oktober 1909. Og det til tross for øsende regnvær.20 Men det var 
bergenserne selvfølgelig vant til. Da fasiten forelå, hadde Mowinckel økt 
stemmetallet til 1 341, mens Lothe bykset helt til 2 007 stemmer. Da 
hjalp det lite for Angell-Olsen at han vant flere hundre nye stemmer; 
med 1 901 nådde han ikke opp denne gangen heller.21

Angell-Olsen hadde hittil slått seg opp som meningsdannende figur 
ved at Arbeidet ikke bare kjempet for Arbeiderpartiets politikk, men 
også rakket ned på motstanderne. Hetsen gikk selvfølgelig høyt og i alle 
retninger i datidas presse. Det viste seg at Angell-Olsen ikke bare fyrte av 
krutt i enkeltsaker, men ønsket å avsløre borgerskapet mer allment. Han 
mente å se tilstander av dekadanse, hykleri og forfall i Bergens-sosieteten 
og konstruerte en slags tabloide medieskandaler. Den største skandalen 
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fant sted i 1909 og involverte en rikmann fra nettopp Kalfaret. Fridtjof 
Sundt ble outet og varetektsfengslet. Forbrytelsen? Homoseksualitet.

Sundt hadde deltatt i «udsvævelser» med unge menn, kanskje bortimot 
gutter, noe Angell-Olsen fordømte som «dette motbydelige uvæsen». Da 
Sundt slapp fri fra varetektsfengsel, lot ikke Angell-Olsen saken ligge. 
Han så det derimot som et eksempel på klassejustis, altså at de rike slapp 
unna ved hjelp av penger og kontakter. Angell-Olsen offentliggjorde 
navnet og kalte inn til folkemøte, talte der og fikk folkemengden til å 
vedta en resolusjon som uttrykte uro over «homoseksuelle laster» og 
«perverse og degenererte personer» i lokalsamfunnet. Saken har blitt kalt 
«den første medieskandalen knytt til homofili i Norge».22

I 1912 byttet Mowinckel krets til Nygaard og vant den, mens 
Arbeiderpartiet vant Kalfaret. Angell-Olsen stilte ikke,23 men da det i 
slutten av 1913 var tid for et nytt lokalvalg, var han på plass på lista. Ikke 
bare trygget Angell-Olsen en plass i kommunestyret, men ble stemt 
inn i formannskapet også.24 Omtrent samtidig som han gikk på en ny 
kommunestyreperiode havnet han i en ny og avgjørende konflikt.

Prosessen
Om kvelden 6. januar møttes representantskapet i avisa Arbeidet og 
diskuterte en anmodning fra Angell-Olsen om å «faa fratræ redaktionen 
av Arbeidet straks».25 At han var på vei ut var langt fra hemmelig. Selv 
om Arbeidet først meldte om det inntrufne dagen etter, fortalte Social-
Demokraten og andre arbeideraviser om det samme dag. De politiske 
motstanderne i Morgenbladet kunne omtale avgangen allerede dagen før 
møtet 5. januar.26 Pressen koste seg med saken. Oppdateringer som sto 
trykt i morgenaviser fant man igjen i aftenaviser på andre siden av landet.

Angell-Olsen selv fikk låne plass på Arbeidets førsteside 7. januar til en 
siste hilsen: «Da de aarsaker, som har bevirket, at jeg trækker mig tilbake, 
er et indre partianliggende, som nu paa organisationsmæssig maate har 
faat sin avgjørelse, finder jeg ved denne leilighet ikke nogen grund til at 
gaa i detaljer angaaende disse aarsakers karakter eller omfang».27

Støttespillere i byen tiet derimot ikke stille. Karakteristisk er at de 
valgte en annen avis enn Arbeidet, nemlig Bergens Annoncetidende, for å 
lufte sin vrede (i én, utrolig lang, setning):

«Maa vi faa Lov til gjennem Deres ærede Blad at protestere mod 
den ungsocialistiske Retning, som nu er kommet til Magten i vort 
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hidtilværende Partiblad Arbeidet, ligesom den Behandlingsmaade som 
Redaktør Angell-Olsen er blit tildelt, efter i lang Tid at ha arbeidet for 
en liden Betaling ofte knapt nok med det tørre Brød i Huset, sidder han 
nu med en stor Barneflok udsparket av en del Unge, som nu skal lære os 
Bergensere Ungsocialisme og regjere her i Byen».

Innsenderne appellerte til mer tradisjonelle fagorganiserte: 
«Arbeidskammerater, lad os i Flok og Følge vise, at vi ikke vil ledes av 
Ungsocialisme og Fritænkerskab!».28

Angell-Olsen holdt sannsynligvis munn fordi han fikk et års etterlønn. 
Arbeidsledig som han nå var, kunne han ikke risikere å miste også 
etterlønna. Sekretessen fra hans side betød ikke desto mindre at politiske 
motstandere fikk spillerom til å definere hva konflikten handlet om. Disse 
tolket uten unntak redaktørskiftet som politisk motivert. Morgenbladet var 
tidlig ute med å kommentere «hvor ringe Plads der er for Personligheter 
og selvstændige Opfatninger i de Organer, som tyrannisk regjeres av 
Dagens tilfældige og forutsætningsløse Majoritet».29

Bergens Tidende avslørte at Angell-Olsen hadde røket uklar med 
tre ansatte i redaksjonen. Disse tre stilte et kabinettspørsmål – enten 
gikk de eller så gikk redaktøren.30 Kilden til bråket ble raskt lokalisert 
til redaksjonssekretæren i avisa siden 1912, og lederskikkelse i 
ungdomspartiet, Sverre Krogh.31 Aviser i Trondheim slang seg på for 
å terge en annen som de trodde hadde med redaktørskiftet å gjøre: 
Martin Tranmæl. Venstreavisa Nidaros var den første med en lederartikkel 
om redaktørskiftet. De mente å se en knebling av Angell-Olsen som 
utfordret pressefriheten og utgjorde «en likefrem samfundsfare».32

Arbeiderpartiets hovedorgan Social-Demokraten gjorde egentlig ikke 
mye for å stoppe spekulasjonene. De takket Angell-Olsen for innsatsen 
og bedyret at skiftet skyldtes «helt indre partiforhold væsentlig av 
personlig art». Det skyldtes ikke «politiske og principielle motsætninger», 
het det, men samtidig roste de Angell-Olsen for å «hæve sig over 
personlige divergenser og, naar hans forbliven i stillingen ikke var mulig, 
træde tilbake paa en maate, som geraader baade ham og partiet til ære». 
Et angrep på Morgenbladet for at styret der sparket redaktør Nils Vogt 
«og et medlem av studentersamfundet ansat som redaktør i hans sted»33 – 
det var forresten C. J. Hambro – må også karakteriseres som roing.

Ny Tid gikk i rette med motstanderaviser som påberopte seg 
ytringsfrihet. Redaktør Martin Tranmæl mente at Angell-Olsen hadde 
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«kommet i uoverensstemmelse med bladets eiere og av den grund maa 
fratræde». Det måtte forstås som et ordinært avisanliggende, ikke et 
overordnet frihetsspørsmål. Videre mente Tranmæl det var «forskruede 
ideer» å påberope seg åndsfrihet når «et partis tillidsmænd og organer 
løper fra sit partis program og taktikk». Også han brukte mest plass på å 
omtale redaktørskifter i borgerpressen.34 Men å antyde at Angell-Olsen 
hadde løpt fra partilinja var vel en innrømmelse – her var et politisk 
linjeskift i vestlandshovedstaden.

Neste dag gjorde Tranmæl et lite tilbaketog og skreiv at «Angell Olsens 
fratræden fra Arbeidet har ikke det fnug med politik eller aandsfriheten 
at bestille, den skyldes udelukkende private forhold, bl. a. et manglende 
samarbeide i redaktionen» (min utheving).35

Ungdomspartiets avis Klassekampen ønsket derimot å se på «herr 
Angell-Olsens avgang fra socialistisk synspunkt» og ville ikke nøle 
med å kalle det en «glædelig begivenhet. Vi kan desværre ikke i likhet 
med andre partiblade beklage, at denne ‘dygtige’ partifælle er kommet 
ut av den socialistiske presse. En mand som ser paa socialismen og 
klassekampen med saa borgerlige briller som herr Olsen gjorde det, 
passer ikke som ansvarlig redaktør av et stort partiblad. Den mening har 
vi tillatt os at uttale før, og vi agter heller ikke nu at strø sukker paa den 
grav for hans socialistiske journalistik, som han selv gravet, og som han 
altsaa nu er faldt i».36

Det er forståelig at ulike arbeiderpartiredaktører hegnet om Angell-
Olsen verbalt. De ville holde oppmerksomheten på kritikken mot 
det borgerlige samfunn, ikke mot egne rekker. Ut ifra de langvarige 
angrepene på Angell-Olsen og det vi ellers vet om fløydannelser 
i Arbeiderpartiet på denne tida, er det likevel ganske åpenbart at 
avsettelsen var høyst politisk.

Martin Tranmæl og Sverre Krogh ble altså koblet til avsettelsen av 
Angell-Olsen, og Klassekampen-redaktør Eugène Olaussen støttet 
den åpent. Den ungsosialistiske retning ble nevnt som en kraft bak 
redaktørskiftet.

Her er det viktig å skille Tranmæl fra de sistnevnte. Alle disse 
involverte var riktignok aktive i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon 
(Ungdomsforbundet), men Krogh og Olaussen var yngre og mer 
ultraradikale. Religionshatere og ikke helt fremmed for voldsbruk. Deres 
teoretiske kafédiskusjoner hadde gitt dem ballast til å klatre til topps i 
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Ungdomsforbundet, og de hadde mer eller mindre innført Karl Marx’ 
tenkning i Norge.37 Ungsosialister var et ord som egentlig hørte til tida 
før 1910, men som fortsatt ble assosiert med de samfunnsomstyrtende og 
natteranglende radikalerne.

Begrepet «den nye retning» ble etter hvert mer relevant, og omfattet 
også Martin Tranmæls fløy, som hadde sterkere tilknytning til 
fagbevegelsen. Der Arbeiderpartiets establishment ønsket å oppnå et 
sosialistisk samfunn gjennom å vinne valg, utforme politikk og debattere 
parlamentarisk, ønsket den nye retning at parlamentarisk arbeid 
skulle supplere en mye større bruk av «masseaksjoner», særlig i regi av 
fagbevegelsen, for eksempel generalstreik.38 Det er ingen tvil om at Ivar 
Angell-Olsen da tilhørte den «gamle retning», parlamentarikerne.

Den som ble satt inn som Arbeidets nye redaktør var forresten 
Olav Scheflo. Scheflo ble et av partiets mest sentrale medlemmer i 
en tiårsperiode framover. Midt på 1910-tallet må han regnes som en 
sentrumsfigur i arbeiderbevegelsen, som kunne si seg enig i både gamle 
og nye taktikker. Etter den russiske revolusjon beveget også han seg mot 
den ytterste venstre fløy.39

Angell-Olsens forpostfektninger
Den nye retning fikk altså fjernet en partiredaktør fra den gamle 
retning. En forsmak på at splittelsen mellom den gamle og nye retning 
ville ramme Angell-Olsen kom til syne flere ganger i 1912 og 1913. 
Særlig ståhei ble det i 1912 da Martin Tranmæl omtalte sabotasje som 
aksjonsmiddel. I et foredrag lot han det falle en fabulering eller antydning 
om at streikende gruvearbeidere kunne etterlate «nogen dynamitpatroner 
i borehullene» før de la ned arbeidet. Dermed kunne ikke streikebrytere 
fortsette jobben. Tranmæl var på dette tidspunktet på en rundreise i Sør-
Norge for å spre den nye retnings politikk.40

Bemerkningen var visstnok en spøk, men ble tatt på aller største alvor. 
Politiske motstandere blåste det opp til at Ap var i ferd med å bli en 
terrorgruppe. Angell-Olsen tok også pennen fatt i Arbeidet. Han forsvarte 
ikke uttalelsen, men understreket at kun et mikroskopisk mindretall i 
arbeiderbevegelsen støttet dynamittsabotasje. «Socialdemokratiet som 
parti er selvfølgelig imot sabotage saavel av taktiske som endnu mere av 
moralske og etiske grunde». Angell-Olsen anklaget «sabotage-mændene 
og borgerbladene» for å støtte voldshandlinger, mens arbeidere flest var 
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sindige voldsmotstandere «trods baade Tranmæls dynamitpatroner og 
borgerpressens løgne».41

Han fortsatte enda mer uforsonlig: «Det nytter ikke at negte, at 
Trondhjemsresolutionen [som fastslo den nye retnings politikk] er 
syndikalistisk. Og syndikalisterne er vore motstandere. […] Som 
motstandere er de ikke farlige. Som angivelige meningsfæller driver de 
sprængkiler ind i bevægelsen».42

Tranmæl stoppet selvsagt i Bergen på sin sørnorske rundreise. Han 
utfordret Angell-Olsen på å «bevise sine paastande», og Tranmæl 
mente han ikke fikk noe klart svar.43 En klar beskjed kom imidlertid på 
landsmøtet i 1912. Angell-Olsen satt her i valgkomiteen, og sammen 
med partisekretær Magnus Nilssen dannet han et mindretall som foreslo 
å kaste Tranmæl fra landsstyret. Forslaget fikk ikke støtte, heller ikke 
blant lederne i den gamle retning.44

En annen episode skjedde i 1913. En streik ved Piene Mølle i 
Buvik kulminerte på verste måte da en streikebryter skjøt og drepte 
streikelederen Marius Folstad. Buvik er sør for Trondheim, i Angell-
Olsens tidligere nedslagsfelt, hvor redaktørkrakken i hans gamle Ny Tid 
nå var vunnet av den nye retning og besatt av nettopp Martin Tranmæl.

Drapet, som endte med en kontroversiell frifinnelse i retten, virket 
sammensveisende på store deler av arbeiderbevegelsen. Tusenvis av 
personer deltok i Folstads begravelse.45 I denne situasjonen valgte 
Angell-Olsen å la sin stemme lyde fra Bergen om at ikke minst 
arbeiderbevegelsen hadde noe å «lære» av drapet.

Arbeidet-redaktøren tok for seg beskyldninger om at drapet 
skyldtes «den propaganda» fra den nye retnings side «som har optat 
anvendelsen av vold som et lovligt og særlig anbefalelsesværdigt 
middel i den sociale kamp». Angell-Olsen mente at beskyldningen var 
«søkt og ondskapsfuld», men han la likevel et ansvar på sitt eget parti. 
Sosialdemokrater måtte være konsekvente antimilitarister som «fordømte 
voldshandlinger mot enhver levende skapning». Nettopp det hadde 
ikke alle gjort, herunder «enkelte fagforeningsmænd» og «enkelte av hr. 
Tranmæls tidligere fremsatte lærdomme». Angell-Olsen konkluderte: «Vi 
for vor del mener at dramaet i Buviken bør lære alle tilhængere av vor 
bevægelse, at det gjælder at holde sine stier rene. […] Hvis det sørgelige 
drama i Buviken kunde medføre, at alle som av et oprigtig hjerte vil 
socialismens fremgang og arbeiderklassens vel reviderte sin oppfatning 
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en smule med hensyn til hvad der fra vor side kan ansees og anbefales 
som tilladelige kampmidler saa vilde meget være vundet».46 Angell-
Olsen mente altså at de i Arbeiderpartiet som forfektet harde midler i 
samfunnskampen hadde et slags medansvar.

Tranmæl i Ny Tid så det som meget påfallende at Angell-Olsen kom 
med intern kritikk ved en «anledning som denne der mer end nogen 
anden har sveiset arbeiderne sammen».47 Angell-Olsen tok dette angrepet 
personlig:

«Nei ‘fagoppositionens’ vigtigste opgave for øieblikket er at ramme 
Arbeidets redaktør personlig. Det er derfor at der skrikes og skraales. 
Redaktøren maa for al del ikke faa arbeidsfred – det er programmet for 
oppositionen. […] En eneste mand kan forbitre livet for hundrede. Og 
smaa ihærdige oppositionsklikker kan likeledes skape saa megen uro i et 
stort parti eller en organisation, at livet tilslut blir en forbandelse for dem, 
der skal utføre nyttigt journalistisk eller organisationsmæssig arbeide. 
Overfor ondskap og dumhet i forening kjæmper som bekjendt selve 
guderne forgjæves».48

Klassekampen hadde en mye lengre liste med kritikk mot Angell-Olsen. 
Han skulle ha skrevet småborgerlig om LO-kongressen i 1913, og kort 
tid etter kritisert streikende arbeidere i Odda slik at de begynte å boikotte 
Arbeidet. En artikkel i Arbeidet som anbefalte gradvis nedrustning, og 
ikke fullstendig nedleggelse av våpnene, var et forsøk på å «puste liv i 
de halvborgerlige elementer, som enten ikke vil eller ikke kan forstaa 
socialdemokratiets antimilitarisme».

«At folk, der forøvrig kaller sig socialdemokrater kan hævde et slikt 
standpunkt, at man bør opretholde militærvesenet i vor tid – nu som 
næsten hver dag viser os hvorledes dette væsen brukes mot arbeiderne i 
deres kamp – det er simpelthen uforstaaelig, og det kan kun forklares av, 
at vedk. staar helt fremmed for militarismens virkelige opgaver og dens 
rolle i klassekampen», het det videre i Klassekampen. Meningene kunne 
bare tilhøre «stuesocialister» eller «proletar-parvenuer som hr. Angel-
Olsen, hvis forbedring av sin egen stilling aapenbart har steget ham til 
hodet, og bragt ham til at glemme det utspring han hadde. Vi tror dog 
disse herrer skal faa liten glæde av sine fuske-forsøk. Vi er sikker paa at 
vaakenheten indenfor det norske socialdemokrati er saapas stor, at man 
vet at vise disse mænd vinterveien, paa samme maate som man har gjort 
det tidligere med lignende halv-socialister!»49
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Oppgjør i romanform
Ivar Angell-Olsen var veid og funnet for lett av den nye retning i 
Arbeiderpartiet. Om han beholdt partimedlemskapet vet vi ikke. Men 
en ting han beholdt var iveren etter å skrive. I 1915 utga han den lille 
romanen Den røde skole under pseudonymet Eyvind Hammersborg. 
Det meste av opplaget skal ha gått tapt under bybrannen året etter.50 
Og innholdet var for så vidt flammende det også, så det var ikke rart at 
Angell-Olsen brukte pseudonym.

Hovedkarakteren Charles Nikolaisen er ungsosialist som taler på 
møter, skriver i organet Brandfaklen og ellers rangler som en bohem med 
«frie forhold» mellom kjønnene. «Han var agitatoren, som den ene dag 
kunde forfærde landet med en brandrød tale, hvori han haanet Gud, 
konge, fædreland, kapitalisme og militarisme, og den næste dag var han 
helten i en vild orgie».51 Flere karakterer rundt ham i boka går mer eller 
mindre til grunne på grunn av den utsvevende livsførselen.

Nikolaisen-karakteren tillegges kjente uttalelser av Eugène Olaussen. 
Svensk syndikalisme trekkes også inn; navnet Brandfaklen spiller på det 
svenske magasinet Brand. På den annen side ga Angell-Olsen seg selv et 
talerør i boka, nemlig oppdagelsessjefen (ledende kriminaletterforsker) 
i oslopolitiet, som side opp og side ned får raljere over den nye retning 
i Arbeiderpartiet. Det er fristende å sitere kritikken in extenso, men 
vi får nøye oss med replikken som en politiinspektør gir i dialog med 
oppdagelsessjefen:

«Vi faar haape, svarte inspektøren, at der tilslut vokser op en sterk 
opinion inden arbeiderklassen mot denne raaskap i form av frisind og 
radikalisme. Der er mange gode kræfter blant arbeiderne som trækker 
opover mot en høiere kultur end den som repræsenteres av deres ledere».52 
Gjett hvem som var en av disse gode arbeidere? Angell-Olsen selv.

Det kommenteres også i romanen at Charles Nikolaisen ikke jobber, 
tjener lite og er en lurvete karakter, men fra tid til annen dukker opp med 
uforklarlig pent og moteriktig tøy. Lest i lys av saken der Angell-Olsen 
skandaliserte Fridtjof Sundt i Bergen, må det forstås som en hentydning 
til at ungsosialisten var protesjé til en eldre, homoseksuell mann.

Angell-Olsen skreiv jo dessuten boka i lys av sin egen utkastelse 
som redaktør, og klarte korrekt å ekstrapolere at det samme ville skje 
landet rundt. Nikolaisen tillegges følgende replikk: «Lat bare de gamle 
partiredaktører surmule, sa Charles en dag, da forholdet mellem den 
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nye og den gamle retning blev diskutert i kameratkredsen. Vi plukker 
dem snart ned en for en som overmoden frugt og sætter vore egne folk 
isteden. De sitter jo allesammen paa vor naade, baade i stortinget og 
partiledelsen».53

Boka slutter med landsmøte i Ungdomsforbundet, hvor «den gamle 
partihøvding» er gjestetaler og manipuleres av situasjonen til å uttale «den 
største respekt for det arbeide som ungdomsbevægelsens centralledelse 
med sin dygtige og energiske formand Charles Nikolaisen har utført i det 
forløpne aar». En åpenbar kritikk av Ap-veteranen Christian Holtermann 
Knudsen: Den «gamle mand» «kjendte ikke det liv som de førte og 
fattet ikke konsekvenserne av den lære, som de forkyndte».54 Det ønsket 
Angell-Olsen inntrengende at leseren måtte fatte. Om romanen Den røde 
skole faktisk ble lest i samtida vet vi ingenting om. Det hjalp ikke Angell-
Olsens stilling i arbeiderbevegelsen. Her var han kastet på sidelinja.

På egne veier
Angell-Olsen følte seg ikke ferdig med pressen, så i 1915 startet han 
et helt nytt blad ved navn Folkets Avis. Han skaffet 14 000 kroner i 
startkapital ved å sette opp avisa som et aksjeselskap hvor investorer 
kunne kjøpe seg inn. Angell-Olsen hadde selv forkjøpsrett til alle aksjer, 
og fikk vedtektsfestet at han var «uavsættelig redaktør av bladet, med 
mindre han maatte vise absolut uformuenhet til at røgte sit hverv».55 I 
1919 ga han seg likevel, og tre menn prøvde seg som redaktører i rask 
rekkefølge før bladet gikk inn.56 En notis i konkurrenten Morgenavisen 
indikerer at nettopp en slik «absolut uformuenhet» kan ha oppstått tidlig 
i 1919.57 Men her må man være kildekritisk.

Odd Strand som har studert Bergens pressehistorie under ett omtaler 
Folkets Avis i ganske positive ordelag. Angell-Olsen klarte å skaffe 
annonseinntekter, og av politiske grupperinger var det ikke overraskende 
avholdsbevegelsen som støttet ham. Avholdssaken var på frammarsj med 
midlertidig brennevinsforbud på landsbasis i 1916 og permanent forbud 
etter en folkeavstemning i 1919.

Strand fortsetter: «Med de midlene Folkets Avis rådde over ble det 
her drevet aktiv og seriøs journalistikk, presentert i moderne typografi 
med bevisst bruk av titler i oppslagene». Avisa overlevde også bybrannen 
i 1916, i motsetning til flere konkurrenter. Likevel ble økonomi og 
utstyr avisas bane. Med bare 4 sider per utgave holdt det ikke overfor 
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konkurrentene. Blant annet kunne Bergens Tidende skilte med 12 sider og 
solgte således mye mer annonseplass.58

Angell-Olsen rotet seg mot slutten inn i en kontroversiell sak. Angrep 
på folk som omgikk forbudet var ikke ukjent fra hans spalter. Men i 
november 1918 ble Angell-Olsen også nevnt i en politirapport som 
mannen bak en opplysning om at redaktørkollega Johan Nordahl-
Olsen kjente til en lege som tusket med spritresepter. Nordahl-Olsen 
ble innkalt til vitneavhør i politiets sak mot legen, men nektet å si hvem 
som hadde snakket om legen. Nordahl-Olsen ble stadig kontaktet av 
all slags personer med drittpakker om tredjeparter, og hadde også et 
svare strev med å finne ut hvem som hadde sagt at han var aktuell som 
vitne. Striheten gjorde at Nordahl-Olsen ble straffeforfulgt med bot.59 
Angell-Olsen prøvde febrilsk å motbevise at han hadde pekt ut sin 
redaktørkollega som en som visste noe. Blant annet i romjula 1918 måtte 
han sette seg ned og skrive offentlige erklæringer om dette.60

Fra september 1919 jobbet Angell-Olsen for Verdens Gang med 
referater fra Stortinget.61 Den gangen trykte avisene gjerne fulle referater 
med alt som hadde blitt sagt i debattene. Verdens Gang må ikke forveksles 
med avisa med samme navn i dag, for den som Angell-Olsen jobbet i, 
hadde store problemer og gikk inn i 1923.

Angell-Olsen kalte seg fortsatt redaktør; det gjorde han livet ut. For 
eksempel sto han oppført som redaktør Angell-Olsen på valgsedler. 
Redaktørtittelen klang godt, men etter hvert gikk det fem år siden han 
hadde sittet på krakken, så ti år, så femten år. Å skrive møtereferater og 
sortere nyhetstelegrammer var noe ganske annet. Han må ha lengtet etter 
å være den premissgivende i et miljø, ja en hel by.

Samtidig fikk han utløp for interesser som var ganske på siden av det 
en redaktør kunne holdt på med. I 1922 utga han skriftet Videnskapen – 
Mystiken og læren om Gud. Det er et slags essay om forskjellige hendelser 
vitenskapen ikke kan forklare, ispedd negative karakteristikker av 
mennesker som bare forholder seg til vitenskapelige bevis. Skriftet slutter 
med en programerklæring:

«Hensigten med dette lille skrift er kun at paavise, hvor litet vi 
mennesker egner os til at optræ som dommere i spørsmaal, som 
dels ligger paa grænsen og dels ligger helt utenfor grænsen av den 
menneskelige erkjendelsesevne. La os ydmygt erkjende vor begrænsning 
– det er det første skridt paa den vei, som fører frem til Gud».62 Ja, denne 
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vei var den rette i henhold til Angell-Olsens nye credo: «Gud som far 
for alt bestaaende og menneskene som brødre er efter min mening den 
eneste lære, vi i længden kan bygge paa, hvis vi virkelig for alvor vil 
arbeide os opover til et høiere moralsk plan».63

Også som redaktør hadde Angell-Olsen vært svært opptatt av opphøyd 
moral; sosialismen skulle «virke forædlende paa alle som bekjender sig 
til dens ophøiede lære».64 Men hva med religionens plass i dette? I sin 
glansperiode i Ny Tid hadde Angell-Olsen tatt ordet i religionsdebatt på 
Arbeiderpartiets landsmøte. Noen ville fjerne programposten om å fjerne 
statskirken, men det ville ikke trøndernes utsending: «Statskirken hævder 
uvidenskabelige uhyrligheder. Det svækker barnets moral, at det i skolen 
indbildes ting, som det senere erfarer er bare sludder», uttalte Angell-
Olsen den gang.65

Her hadde skjedd en personlig endring på tjue år. En kan gjette seg 
til at overgangen fra ung kirkestormer til fullt ut kristen har noe å gjøre 
med livet i avholdsbevegelsen og hvordan han ble mottatt der kontra i 
Arbeiderpartiet. Det var en annen Ivar Angell-Olsen som ikke så lang tid 
etter boka om vitenskapen og mystikken gjorde politisk comeback.

På 1920-tallet bød det seg nemlig en ny mulighet for Ivar Angell-
Olsen til å delta i politikken, stille til valg og holde folketaler. Det er også 
i denne delen av historien vi trer inn i Akershus, da Angell-Olsen på 
denne tida flyttet med familien til Asker.

Tilbake i politikken
Først hadde de politiske mulighetene sett enda dårligere ut for ham 
enn før. Den nye retning fikk overtaket i Arbeiderpartiet ved å få 
flest delegater til landsmøtet i 1918. Her, i kjølvannet av den russiske 
revolusjon, ble oldtimeren Christian Holtermann Knudsen kastet som 
partileder til fordel for Kyrre Grepp. Olav Scheflo detroniserte nok en 
redaktør, nå Jacob Vidnes i hovedorganet Social-Demokraten. Partiet 
skulle vris i retning av kommunismen slik den ble utviklet i Russland.

I Russland (Sovjetunionen fra 1922) ble den tredje internasjonale, 
Komintern, dannet i 1919. Her skulle kommunistiske partier verden over 
melde seg inn, og Arbeiderpartiet gjorde det samme år etter at den nye 
retning fikk flertall i partiet for dette.

Nesten alle partiets stortingsrepresentanter bekreftet at de tilhørte den 
gamle retning da de gikk ut med en pressemelding mot revolusjonær 
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sosialisme. «Et varsel om brudd» kalte pressen det,66 og bruddet kom i 
1921 da moderate, reformistiske og parlamentariske sosialister dannet 
Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti (NSDA).

Allerede i 1901 var det diskutert et forslag på Arbeiderpartiets 
landsmøte om å bytte navn til Det socialdemokratiske parti. Idet Angell-
Olsen stemte mot la han til at han «[v]ilde forbeholde sig adgang til 
senere at foreslaa Det socialdemokratiske arbeiderparti».67 Det var slik 
han så på sitt parti. Nå var et uttalt sosialdemokratisk parti altså en 
realitet.

Mange av de som var satt til side i lokale maktkamper på 1910-tallet 
gikk nå inn i det nye partiet. Leder for NSDA i hele partiets levetid, 
Magnus Nilssen, var kastet som partisekretær i Arbeiderpartiet. 
Kristianias ordfører og varaordfører fra 1917 til 1919, Carl Jeppesen og 
Sverre Iversen ( Jeppesen hadde også ledet Ap og redigert hovedorganet) 
gikk også med i NSDA, det samme gjorde Anders Buen og mange med 
stortingserfaring.

I 1923 meldte Arbeiderpartiet seg ut av Komintern, og mindretallet 
som ønsket å fortsette medlemskapet dannet umiddelbart Norges 
Kommunistiske Parti. På landsbasis ble Ap dominerende, mens NKP og 
NSDA var juniorer. Mens Ap hadde en jevnt sterk stilling landet rundt, 
var støtten til NKP og NSDA svært regional i sin karakter. NSDA gjorde 
det for eksempel bra i Østfold, men dårlig i Hedmark hvor NKP på den 
annen side holdt fortet.

Hva så med Asker? Ved kommunevalget i 1922 fikk NSDA 2 
mandater og Ap 5. Carl Borgen fra det Radikale Folkeparti gikk over til 
NSDA i løpet av perioden, noe som også betød slutten for RF i Asker.68

I 1925 var det på tide med kommunevalg igjen – det første 
kommunevalget med tre sosialistiske partier. Og i motsetning til forrige 
valg stilte Ivar Angell-Olsen opp. I valgkampen holdt han valgtaler og var 
i forgrunnen av begivenhetene.69

NSDA gjorde et kjempevalg og gikk fram som eneste parti.70 
Lokalavisa Budstikka talte opp listestemmer, som ikke må forveksles 
med stemmer, uten at vi kan gå inn på forskjellen her, og fortalte om 
følgende resultat: NSDA fikk 11 027 listestemmer og AP 10 722, med 
«moskvakommunistene» hengende etter med 2 113. Det ga et mandattall 
på henholdsvis 5, 4 og 0. Å bli større enn Arbeiderpartiet må ha vært litt 
av en fjær i hatten, og må ha vært sjeldent på landsbasis. Antakelig gledet 
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det også NSDAs folk stort at NKP ble holdt utenfor de folkevalgtes 
selskap.

Carl Borgen fikk flest personstemmer og fikk en ny valgperiode, 
fulgt på NSDA-lista av toppkandidat Mathilde Næss. Ivar Angell-
Olsen jumpet opp fra åttendeplass på valglista, som ikke ville gitt plass 
i kommunestyret, til å ta partiets tredje mandat.71 Det kan ikke skyldes 
annet enn at han hadde opparbeidet seg et godt navn i valgkamp og 
gjennom annen aktivitet. 5 mandater var en fantastisk framgang fra 2 ved 
valget i 1922.

Partiet fikk likevel ikke gjort all verden. Sosialistene hadde til sammen 
et mandat mindre enn Høyre, og i tillegg kom Venstres ene mandat og 
«Asker upolitiske organisation» sine fire.

Kommunevalg i Asker på 1920-tallet

1922 1925 192872

NKP - 0 0

AP 5 4 13

NSDA 2 5 -

RF 1 - -

V 2 1 -

H 11 10 19 (med V og Upol.)

Upol. 3 4 -

Totalt 24 24 32

Angell-Olsen fikk i det minste tillitsverv som kommunerevisor73 og 
medlem av forliksrådet74 og sto til valg i menighetsrådet.75 Utover det 
kjempet de sosialistiske partiene en seig kamp for å øke kommunens 
budsjetter. Borgerlig politikk var sparepolitikk med oppmuntring til 
privat veldedighet. Spareviljen lot seg rikke, men det drøyde i tid.

NSDA inntok noen særstandpunkter. Et eksempel kom i 1926 da 
partiet var det eneste som støttet forslaget om et lokalt dyrevern. Forslaget 
stammet fra Dyrebeskyttelsen og var tatt opp i ei rekke kommuner. Slik 
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det var på den tida måtte dyremishandling rapporteres til lensmannen på 
lik linje med alle andre lovbrudd. NSDA ønsket nå at et dyrevern i Asker, 
med personer utnevnt fra forskjellige kretser i kommunen, skulle ta imot 
anmeldelser i sine lokalmiljøer og ellers virke preventivt.

Angell-Olsen mente at situasjonen i Asker var god, men ikke god 
nok: «Behandlingen av dyr viste hvilket kulturstandpunkt man stod paa. 
Det var oprørende at se, hvorledes folk i Syd-Europa behandlet sine 
dyr og det var først naar man kom op i Nord-Europa, at dyrene blev 
nogenlunde godt behandlet. Personlig hadde han ikke set noget eksempel 
paa mishandling av dyr i Asker, men at det allikevel kunde forekomme 
tilfælder, trodde han nok», fortalte møtereferatet.

Andre partifeller i debatten hadde både sett og hørt om at 
dyretransport i Asker skjedde «paa en styg maate». Detaljnivået kunne 
være høyt: «At de inde hos Jensen pakker ind levende hummer og fisk 
er ogsaa grusomt». At jødisk slaktemåte var «forfærdelig» og måtte «tas 
affære mot», kom de også inn på.

Angell-Olsen tilføyde videre at viviseksjon, dyreforsøk, måtte stoppes. 
«At pine dyrene for derved senere at kunne lindre menneskenes lidelser, 
var topmaalet av menneskelig egoisme».

Resten av kommunestyret mente et kommunalt dyrevern var 
unødvendig, inkludert Arbeiderpartiets gruppeleder Einar Hornsrud som 
jobbet som dyrlege. Da Hornsrud ble beskyldt for å kalle dyrebeskytterne 
for «hysteriske kvinder», valgte ordfører L. P. Wettre å klubbe.76

En annen debatt hvor NSDA skilte lag med både Ap og de fleste andre 
handlet om maksimalt tillatt hastighet for biler. Asker har jo hovedveien 
til Drammen. Da som nå var det strekningen Bærum–Nesbru «hvor det 
er forsvarlig at kjøre noget fortere». Men veidekket i 1928 besto av jord 
og søle. Skillet mellom biler og fotgjengere var dårlig, og sikkerhetsutstyr 
i bilene var et ikke-tema. 35 kilometer i timen måtte være maks 
tillatt hastighet. Men det ville flertallet i kommunestyret nå øke – en 
myndighet kommunestyret vel ikke har lenger.

Angell-Olsen følte seg selvsagt kvalifisert til å ta ordet i debatten, 
han «hadde set adskillig bilkjøring baade her og utenlands». Hevet man 
maksimalt tillatt fartsgrense kunne konsekvensene bli fatale, mente 
han. «Det er særlig om søndagene der kjøres grassat og det blir da de 
mennesker som har bedst tid der kjører ulovlig. Kommer en gaardbruker 
eller en anden efter veien som ikke har bil, er han utsat for at bli kjørt 
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ned. Hvis jeg som fotgjænger skulde melde alle de bilister som kjører 
ulovlig, saa rak jeg ikke stort mer».

I saken fikk NSDA støtte fra de såkalt «upolitiske» representantene. 
Inga Falsen-Gjerdrum hadde ferdes på Nesbru og «hadde en følelse av 
at farten mindst var 100 km, naar bilene fôr forbi, efter lufttrykket at 
dømme».

Arbeiderpartiets Einar Hornsrud tok derimot til orde for å øke 
fartsgrensa, ja kanskje oppheve den. Det måtte man gjøre med alle 
lover som fikk folk til å «altid gaa rundt og føle sig som en forbryder», 
herunder også brennevinsloven. Folk måtte få praktisere frihet under 
ansvar.77

Vi merker oss Ap-toppens liberalistiske argumentasjon i både denne 
og forrige sak. Kanskje hang det mer sammen med person enn med 
parti. Utover i 1928 kjeklet Hornsrud offentlig med NSDA-mennene 
Karl Haugen og H. P. Helgesen; Haugen hadde også kranglet med Carl 
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Borgen.78 Feidene hadde vel i det minste et lite element av alfahann-
mentalitet. Men ånden blant sosialistene skulle egentlig gå ut på 
samarbeid.

Lykkelige fant de sitt hjem
Vi gir her ordet til Ivar Angell-Olsen selv, som i 1927 ble invitert som 
gjesteskribent i Bergen for å se tilbake på sin tid der. I likhet med mange 
som skal kommentere fortida var det sin egen samtid Angell-Olsen 
dvelte mest ved:

«For mig som i mange aar stod som passiv tilskuer til kampene inden 
den norske arbeiderbevægelse og derfor bør ha visse betingelser for at 
dømme saklig om det som er hændt, er arbeiderklassens samling paa en 
bred front det glædeligste som jeg overhodet har oplevet. Som tilskuer 
fortonet i sin tid tilslutningen til Moskva sig som en ørkenvandring uten 
ringeste utsigt til nogen gang at vinde frem til et land, som flyter med 
melk og honning. […]

Saavidt jeg kan skjønne beherskes alle samlingsmøter utover hele 
landet av den samme stemning: arbeiderne føler at de har fundet sig 
selv og sin gamle platform tilbake. Situasjonen minder i høi grad om 
mennesker, som længe har tumlet omkring paa ukjendte stier men til slut 
har været saa lykkelige at finde tilbake til sit eget hjem, hvor de møtes 
med gamle venner og vaabenbrødre, fortrolig med solidaritetskravet 
indad og vel forberedt paa kampe utadtil. Den mørke tidsperiode i den 
norske arbeiderbevægelses utvikling, som er præget av det politiske 
brodermord, skulde saaledes i alt væsentlig være gjennemlevet — og 
gjennomstridt».79

Angell-Olsen henviser selvsagt til at NSDA i januar 1927 ble 
gjenforent med Ap nasjonalt. I februar 1927 gikk Asker NSDA inn i 
Asker Ap. Dermed var Angell-Olsen nok en gang Ap-mann. Det var 
han nå i et forent lokalparti som fikk innsprøyting av nye krefter. Et 
nytt kretslag, et par kretsungdomslag og kvinnelag ble dannet. Den nye 
optimismen førte også til lansering av en sosialistisk lokalavis 1. mai 
1927. Asker og Bærum Arbeiderblad het den.80 Kunne Angell-Olsen innta 
en redaktørkrakk igjen?

Høyrelokalavis Budstikka tok for gitt at han var headhuntet til 
oppgaven.81 Angell-Olsen måtte rykke ut og si «at han overhodet ikke 
har noget kjendskap til foretagendet».82 Han virker her å være plassert på 
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sidelinja nok en gang, men spørsmålet er om Budstikka-kilden er god nok 
til å bekrefte dette.

I 1927 var Angell-Olsen taler ved flere festlige anledninger i 
Arbeiderpartiet, som nyinnvielsen av partilokalet Friheim i Heggedal 
og Arbeiderpartiets 40-årsjubileum på høsten.83 Året ble mest preget av 
stortingsvalgkamp. I mai 1927 var han på en toukers foredragsturne i 
Odalen og traktene rundt Kongsvinger.84 Han ga seg på ingen måte med 
det. Høsten 1927 nevnes en foredragsturne i Telemark.

Valgresultatet ble godt nok til at Ap dannet regjering, avgjørende 
hjulpet av de borgerlige partienes totalt manglende samarbeidsvilje. Med 
sine valgtaler ga altså Angell-Olsen et lite bidrag til en stor framgang for 
sitt parti. Men i Asker ble han ingen samfunnstopp. I stedet flytta han fra 
Asker en gang på nyåret,85 tilsynelatende til Bærum.

Tida i Asker hadde ikke vært lett. Med familien gikk det ikke bare 
bra. Erling Oswald var eldste barn, født i 1896. Han lå syk i to år før 
han døde i mars 1922, bare 25 år gammel.86 Sverre som var neste sønn, 
født i 1900, ble 26 år. Han døde i februar 1927, også det etter mange års 
sykdom.87 Paul var født i 1907 og ble også 25 år gammel. Han døde i 
november 1932.88

Samtidig måtte familien minst en gang se sine eiendeler legges ut på 
tvangsauksjon for å dekke ulike betalingskrav. Spisebordet med seks stoler 
var blant tingene som måtte under hammeren i 1923.89

Og i kommunevalget i Asker 1928 valgte alle partier til høyre for 
Ap å samarbeide – slik vi har sett i tabellen på side 41. Med stikk 
motsatt mentalitet av den de borgerlige hadde på Stortinget, holdt de 
Arbeiderpartiet effektivt utenfor styre og stell. Asker Arbeiderparti fikk 
seinere ordføreren i 1938 og hadde vervet i en femtenårsperiode, avbrutt 
av NS-styre.

Forent med Folket
De ti siste årene av Angell-Olsens liv var det avholdssaken som fikk hans 
oppmerksomhet. Brennevinsforbudet var opphevet i 1926 og kom som vi 
vet aldri tilbake. I stedet hadde Norge fått Vinmonopolet. Lokalt hadde 
politikerne fortsatt handlingsrom til å innskrenke alkoholen gjennom 
vedtak om ølmonopol og annet. Arbeiderpartiet var fortsatt mer skeptiske 
til skjenkebevillinger enn høyresiden (KrF fantes ikke ennå), men i Asker 
ble Angell-Olsen relativt alene som totalavholdsmann.
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Under en debatt i 1926 uttalte flere av partifellene hans at innskrenking 
var riktig i gitte tilfeller, men de understreket at de var mot forbud. 
«Angell-Olsen kunde ikke forstaa hvorfor repræsentanterne hadde 
det saa travlt med at si, at de ikke var forbudsmænd. Han hadde været 
avholdsmand og forbudsmand al sin tid og angret ikke paa det».90

Avholdsbevegelsen var og ble Angell-Olsens politiske havn. 
Bevegelsen var mye eldre enn den organiserte arbeiderbevegelsen, men 
de to hadde nytt godt av hverandre. Arbeiderbevegelsen nøt godt av 
at avholdsbevegelsen ga deres folk kulturell og organisasjonsmessig 
opplæring, mens arbeiderbevegelsen på sin side hjalp til å gjennomføre 
avholdssaker politisk. Til sjuende og sist hørte imidlertid den 
overveldende majoriteten av avholdsfolk til partiet Venstre (før krigen, før 
KrF fantes) eller var partinøytrale.91

Der var en mengde forskjellige avholdsorganisasjoner, de fleste 
religiøse. I 1895 samlet de seg i Avholdsfolkets Landsnevnd, og her ble 
Angell-Olsen etter hvert ansatt som sekretær. Noe av tida gikk med på å 
utarbeide en «håndbok» med fakta om alkoholpolitikken, produksjon og 
forbruk. Boka var et bestillingsverk fra stortemplar Godtfred Krogshus og 
fikk navnet Alkohollovgivning og alkoholforbruk i Norge fra det 18. århundre 
til utgangen av 1932.92 I 1936 gikk Angell-Olsen over fra selve nemnda til 
å jobbe i nemndas avis Folket.93

Men her ble han ikke lenge. Ivar Angell-Olsen døde i 1938, 71 år 
gammel, og ble begravet på Haslum kirkegård i Bærum. Dødsannonsen 
hadde påskriften IOGT over korset, og selvfølgelig behørig tittel på 
mannen: «Redaktør I. Angell-Olsen».94
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67 Det norske arbeiderpartis 15. landsmøte. Referat. Boks DNA landsmøter –1911, 
Arbark,s. 9. DNA-navnet ble den gang beholdt med 47 stemmer mot 30.

68 Valgresultater, Asker og Bærums Budstikke 21.10.1925
69 Når det i annonsen står at «Lars Gudem indbydes særskilt» skyldes det at 

Gudem var en partiveteran som brøt med partiet grunnet en enkeltsak. Den 
utstrakte hånda førte ikke fram. Ved valget i 1928 ble Gudem 1. vara til 
kommunestyret for høyrekoalisjonen Fælleslisten.

70 De andre partiene gikk tilbake, mens ikke-partiet «Asker upolitiske 
organisation» også gikk fram med ett mandat.

71 Asker og Bærums Budstikke 16.9.1925 (valglista) og 21.10.1925 
(valgresultatet)

72 Valgresultater, Asker og Bærums Budstikke 24.10.1928
73 Asker og Bærums Budstikke 18.12.1925
74 Asker og Bærums Budstikke 7.9.1927
75 «Valget paa menighetsraad for Asker i aarene 1928–1930», Asker og Bærums 

Budstikke 5.12.1927
76 «Asker herredsstyre», Asker og Bærums Budstikke 15.9.1926
77 «Om kjørehastigheten for motorkjøretøier», Asker og Bærums Budstikke 

28.12.1928
78 Nygårdshaug, Bergsvein (1959). Asker arbeiderparti gjennom femti år: 1903–

1953, s. 82
79 «Gjennem ørkenvandring og skuffelser tilbake til faglig og politisk arbeide» av 

Ivar Angell-Olsen, Bergens Arbeiderblad 21.7.1927
80 Nygårdshaug, Asker arbeiderparti gjennom femti år, s. 75-76
81 «Ny lokalavis i Asker og Bærum», Asker og Bærums Budstikke 29.9.1926
82 «Den nye avis i Asker og Bærum», Asker og Bærums Budstikke 1.10.1926
83 Nygårdshaug, Asker arbeiderparti gjennom femti år, s. 76-77
84 Kildene nevner ingen spesielle ting å bite seg merke i under foredragsturneen. 

Men for de spesielt interesserte trykkes datoene som er bekreftet, noen dager 
med to foredrag: 14.5.: Sand. 15.5.: Mo. 18.5.: Kongsvinger. 20.5.: Skarnes. 
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21.5.: Bånerud og «hos Johs Billitt». 22.5.: Hokåsen. 25.5.: Skotterud. 26.5.: 
Vestmarka (Eidskog) og Matrand. 29.5.: Furuseth (Hof ) og Kjellmyra.

85 «Asker formandskap», Asker og Bærums Budstikke 1.6.1928
86 Dødsannonse, Bergens Tidende 8.3.1922
87 Dødsannonse, Asker og Bærums Budstikke 9.2.1927
88 Dødsannonse, Asker og Bærums Budstikke 21.11.1932
89 Kunngjøringer, Asker og Bærums Budstikke 24.10.1923 og 26.10.1923
90 «Asker herredsstyre», Asker og Bærums Budstikke 2.7.1926
91 Fuglum, «Allierte ellerd rivaler?», s. 54
92 Angell-Olsen, Ivar (1932). Alkohollovgivning og alkoholforbruk i Norge fra det 

18. århundre til utgangen av 1932. Trondheim: G. Krogshus
93 Notis, Adresseavisen 6.2.1936
94 Dødsannonse, Asker og Bærums Budstikke 23.2.1938. Familien beholdt 

tilknytning til Bærum. Sønnen Asbjørn bodde i Festningsveien på Stabekk 
mellom 1938 og 1948, jf. eiendomshandler, Asker og Bærums Budstikke 
16.11.1938 og 24.1.1949. Datteren Solveig, gift Kristoffersen, bodde på Høvik 
til hun døde i 1982.
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Husmannsplasser i 
Heggedalsområdet

På 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var samfunnet 
preget av skarpe sosiale skiller. I jordbrukssamfunnet var det 

skiller mellom store og små gårder på den ene siden og mellom 
bonde, husmann og dagarbeider på den andre siden.

 ■ Av Terje Martinsen  

Blant husmannsfamiliene var det forskjell på de som hadde jord og de 
som ikke hadde jord. Fram til 1852 var det ingen faste regler for avtale 
mellom husmann og bonde. Loven fra 1851 regulerte dette fram til 
husmannsvesenet ble avviklet tidlig på 1900-tallet.

Folkeveksten gjorde at mange gårder var blitt delt på 1700- og 
1800-tallet. Slik var det også i vårt distrikt, som for eksempel på Gjellum, 
Yggeset, Rustad, Torp, Gisle, Gui, Skjellestad, Underland, Vinnulstad, 
Sebjørnsrud og Hauger. Men det var grenser for hvor mye en gård 
kunne deles. Derfor vokste husmannsvesenet sterkt. Til å begynne med 
var det gjerne yngre sønner på gårdene som fikk seg tildelt et lite areal 
under gården. Derfor var det ofte slektskap mellom bonde og husmann 
i starten. Men med generasjonene økte avstanden, og husmannen ble 
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KRISTIAN STOKKER (F. 1891):  Eide Grodal mølle og sag, husket godt 
husmennene omkring år 1900. Jeg husker han fortalte: Husmenna hadde det 
ikke så verst. Dom hadde jo kosten. Det var verre for dom som satt hime. Dom 
hadde som regel ei ku og en gris tel sjølberging. En grisunge kosta 5–6 kroner. Kua 
beita i skauen om sommeren, ikke på husmannsplassen, ellers hadde det itte gått.
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en stadig fjernere slektning, 
eller det kom nye familier på 
plassen. Det oppsto en egen 
sosial klasse. Folketellingene 
fra 1800-tallet viser at mange 
husmannsfolk var født andre 
steder, og ofte flyttet en familie 
fra en plass til en annen. Dette 
skjedde på «faradagen», den 14. 
april eller den 14. oktober.

Til gårdene i Heggedal hørte 
en eller flere husmannsplasser, 
alt etter gårdens størrelse. 
Husmannen eide ikke jorda 
han dyrket på den vesle 
plassen han hadde, men han 
kunne dyrke mat til eget bruk. 
Enkelte husmenn hadde så 
mye jord at de kunne skaffe fôr 
til ei ku og opp til fire sauer. 
Ofte var det også en gris på 
slike plasser. Det var vanlig 
at kua og sauene fikk beite 
sammen med bondens dyr og 
at husmannen fikk ta ved og 
gjerdematerialer i bondens 
skog. Husmannen, og ofte også 
kona hans, hadde arbeidsplikt 
på gården når bonden krevde 
det. Dette betydde at særlig 
onnene ble slitsomme for 
husmannsfamilien da det var 
arbeid både på plassen og 
gården. Han fikk låne hest av 
bonden, men først etter at arbeidet hos bonden var unnagjort. Bare for 
å betale leien for plassen måtte husmannen arbeide ca to måneder i året 
hos bonden.

Karl Andersen var husmann fra 1903 
til 1911 og var fra Sarpsborgområdet. 
Her fra 100-års feiringen til Kalnes Jord- 
bruksskole i 1970. Etter krigen var han 
kommunens oppsynsmann i Heggedal. 
(Budstikka)
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HUSMANNSPLASSEN NORDAL slik Sverre Hella tenkte seg det basert på 
rester etter grunnmurene.

KVERNA I HEGGEDAL SENTRUM 1978. Bygningen ble satt opp igjen etter 
at den gamle ”Kværna” brant omkring 1930. Til venstre i 1.etg. ”Heggedal 
Elektriske”, drevet av Harry Kise. Til høyre ”Sport og Manufaktur”, drevet av 
Ralph Gjersøe. Inntil ca. 1960 hadde Sverre Solberg sitt bakeri  i kjelleren. Huset 
er nå revet for å gi plass til nytt torv i Heggedalsområdet.
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STOKKERSKOGEN

NORDAL

EIDBRÅTENKODALEN

KVERNA

MADSELØKKA

KØLABONN

KNORTEBERGET

MARKLUND

NYHUS

GJELLUMHAGAN

■

■ ■

■

■

■

■

■

■

■

■
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ØVERST: LAUVHAUGEN. Ca 1875 med Røykenveien i forgrunnen. Nederst: 
Lauvhaugen 1978.
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Noen av plassene er fortsatt bebodd, som småbruk eller eneboliger, 
gjerne med større hager. Andre er for lengst forsvunnet, bare grunnmuren 
og kjellergropa vitner om tidligere bosetting. Dette gjelder særlig de 
plassene som ligger ulendt til i utmarka, som for eksempel Eikestubben 
og Madseløkka i Kjekstadmarka og Knorteberget i Bømarka. Jordveien 
som hørte til plassene som lå nærmere gården, er gjerne lagt til 
hovedbølet der det er naturlig. Andre plasser er frikjøpt fra gårdene.

Her er navnene på noen av husmannsplassene i vårt distrikt:
Nyhus (ved Røykenveien), Kverna med Kvernahaugen (i Heggedal 

sentrum, nå revet), Haugen (ved Underlandsveien) og Stokkerskauen/
Marklund (ved Røykenveien) tilhørte alle Heggedal Hovedgården. 
Gjellumhagen, Rundløkka og Madseløkka (ruin) tilhørte Gjellum. 
Eidbråten, Nordal (ruin), Kodalen og Rabakken lå under Blakstad. 
Eiddalen (under Eid, revet). Lauvhaugen (revet og utbygd), Guiberget 

LEIF BØHMERS BILVERKSTED I GUIBEKKEN (CA 1938), samme sted som 
bensin- stasjonen i Guibekken ligger i dag. Vi ser huset på Lauvhaugen i 
bakgrunnen, dette er nå revet. (Asker bibliotek)
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og Guienga lå under Gui. Grodalen, Kølabånn (fjernet), Stokkerskauen 
og Dæler (fjernet) hørte under Stokker. Kvevollen og Eikestubben (ruin) 
hørte under Kjekstad/Hallen. Skjellestadhagen (under Skjellestad, revet 
og utbygd) Slåttebråtan og Torsbråtan (i Kjekstadmarka). Råtadalen 
(under Hauger, ruin).

De siste tiåra av 1800-tallet ble det færre husmenn. Det må ses i 
sammenheng med den gradvise omleggingen av jordbruket – med 
maskiner som gjorde arbeid som tidligere ble utført av folk. Behovet 
for arbeidskraft i det gamle jordbrukssamfunnet var stort. I Heggedal 
het det for eksempel at en bonde trengte en voksen mann dersom 
han hadde to hester, og en voksen kvinne dersom han hadde seks 
kuer. Husmannsvesenet skaffet bøndene billig og stabil arbeidskraft. 
Overgangen fra naturalhushold til pengehushold gjorde at mange 
søkte arbeid i den nye industrien som vokste fram mot slutten av 

EIDSBRÅTAN VED GAMLE RØYKENVEI 1955. Røykenveien skimtes til høyre, 
Kodalsveien går ned mot venstre. (Widerøe’s flyveselskap AS – Asker bilbliotek)
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1800-tallet. På 1880-tallet satt for eksempel ca 150 personer rundt om 
i hjemmene, i hovedsak på plassene, og limte fyrstikkesker for Christia-
nia Tændstikfabrik som hadde etablert seg på Heggedal i 1875. I denne 
perioden utvandret også mange til Amerika. Den første emigranten 
fra Heggedal var hjulmaker Hans Gulbrandsen fra husmannsplassen 
Skjellestadeie. Han utvandret allerede i 1863 med kone og fire barn, midt 
under den amerikanske borgerkrigen, og håpet vel å oppnå større velstand 
der enn han hadde på Skjellestad.

Ser vi bort fra de nedlagte og fjerntliggende plassene, er mange 

TRE GENERASJONER PÅ GJELLUMHAUGEN (CA. 1918). Fra venstre: 
Andreas Andersen, kona Karoline, Karl Aasly, kona Therese med sønnen 
Reidar på fanget. Deretter barna Erling, Sverre og Anny. Andreas og Karoline 
kom visstnok fra Vestre Aker. De bygget «Rundløkka» ved Røykenveien, og 
deretter kjøpte de Gjellumhaugen og bygget der. I Heggedal heter stedet på 
folkemunne  «Gjellumhagan». (Asker bibliotek)
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tidligere husmannsplasser i dag både ombygd, påbygd og utbygd. 
De tilhører ikke lenger hovedbølet. Jeg tror mang en husmann og 
husmannskone ville snudd seg i grava om de hadde fått se dagens 
velstand på de plassene hvor de sleit for å holde liv i seg og sine.

NYHUS VAR OPPRINNELIG EN PLASS UNDER HOVEDGÅRDEN, og ligger 
ved delet mot den gamle Gjellumeiendommen. I bakgrunnen skimtes litt 
av Statens forsøksgård - Dal. Låven på Nyhus brant på slutten av 1980-tallet. 
Snekker Ole Kristiansen på ”Trevar’n” kjøpte Nyhus i 1929. (Asker bilbliotek)
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Kvinner kan
– Det er ganske enkelt: Halvparten av befolkningen  

er kvinner, derfor bør de ha halve makta. Slik er det dessverre 
ikke i dag, men «Kvinner Kan»-kursene har hjulpet litt  

i hvert fall, sier Siri Baastad, tidligere fylkestingspolitiker  
for Arbeiderpartiet i Akershus.

 ■ Av Nina Hanssen 

«Kvinner Kan» er et kurs eller trenerprogram med røtter i 
Arbeiderpartiet. Hensikten er å få flere kvinner til å delta i samfunnet. 
Baastad fra Asker har holdt «Kvinner Kan»-kurs i Gaza, på Vestbredden, 
i Sør-Sudan, i Libanon, i Angola og i Oppegård. I sommer (2018) brukte 
hun elementer fra kurset i en workshop også i det øst-afrikanske landet 
Kenya. Der var Fellesforbundet i Kenya oppdragsgiver.

«Kvinner Kan» er demokratibygging. Det har vært Norsk Folkehjelp 
som har utført dette med hjelp fra folkevalgte i Arbeiderpartiet. 

– Selv har jeg vært aktiv i Arbeiderpartiet i 25 år og har sittet åtte år i 
fylkestinget i Akershus, sier hun. 
 
Ferskinger i Gaza
– Det første kurset holdt jeg i Gaza i Midt-Østen. Hensikten her var at 
jeg som fersking skulle dra med en som hadde holdt kurs før fra Oslo Ap. 
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Slik ble det ikke. Hun jeg skulle reise sammen med ble syk, så da ble en 
fra Lørenskog Arbeiderparti med i stedet, sier Baastad. 

– Vi var to ferskinger som kursledere, men begge med lang erfaring fra 
politisk arbeid så det gikk bra, forteller hun. 

– Gaza er et svært spesielt sted. Det var relativt fredelig der i 2007, men 
stemningen er helt spesiell. 1,8 millioner mennesker er innesperret på 
et område ikke større enn Vestfold fylke. Mange har mistet alt de har, er 
flyktninger og de bor i primitive flyktningeleirer uten kloakk og innlagt 
vann. Arbeidsløsheten er stor, og den religiøse kontrollen er sterk. Jeg har 
alltid støttet Palestinernes sak, og å se hvordan de har det i Gaza, gjør at 
jeg blir enda sikrere i min sak, sier Baastad.

En av de første kveldene vi var der, hørte vi skudd. Det var heldigvis 
bare et bryllup. Det feires ofte med å fyre av noen skudd. Da vi fikk 
forsikret oss om at det var et bryllup og ikke et skytedrama, og at 
bryllupet foregikk på det hotellet vi bodde på, fikk vi faktisk delta i 
feiringen.

I JUBA: Siri Baastad (t.v.) og Nadia.
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Felles utfordringer
Selv om kvinner går med niqab eller hijab, er mange av 
problemstillingene de samme uavhengig av om du bor i Angola, Norge 
eller Libanon. Berit Ås sine herskerteknikker, for eksempel, nikker alle 
gjenkjennende til, sier Baastad. 

Og hun minner om at kvinner fortsatt er underrepresentert 
i beslutningsprosesser, mindre synlig i media, har færre plasser 
i parlamentet og langt færre stillinger i politiske partier enn 
menn. «Kvinner Kan» er et kurs for kvinner, det tar sikte på å bygge tillit 
og kompetanse til å i større grad ta del i viktige beslutningsprosesser. 

KVINNER KAN: Siri Baastad med en kursgruppe.
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Manual for kurs
Det er utarbeidet en egen manual for «Kvinner Kan»-trenere med 
nyttige tips og råd om hvordan man kan gjennomføre kursene og med 
relevante øvelser og eksempler. Kursopplegget som kan vare fra 1-3 
dager er et kursprogram som har som mål å øke kvinners selvfølelse, 
mestringsevne, bevissthet om egen styrke og motivasjon for deltakelse. 
Kursene holdes i land der Norsk Folkehjelp har prosjekter, men også på 
asylmottak i Norge. Innholdet varierer ut fra hvilke behov kursdeltakerne 
har, men likestillingspolitikk, tale- og debatteknikk, kommunikasjon 
og konfliktløsning, hersketeknikker, forhandlingsteknikker, språk som 
makt, kurslederrollen, organisering av kampanjer og politiske initiativer 
er temaer som går igjen. Den praktiske læringen er basert på deltakende 
metode og brukermedvirkning. Det legges vekt på utstrakt bruk av 
øvelser og rollespill for at deltakerne skal få praktisk trening.

Vold mot kvinner er også et tema der kvinner kan kjenne seg igjen i 
hverandres hverdag, selv om de fleste har det tøffere enn norske kvinner. 
I Gaza diskuterte vi blant annet æresdrap. I Sør Sudan fikk vi høre om 
kvinnelige aktivister som ble tvunget til å spise avføring fordi de var for 
synlige og tydelige, forteller hun. 
 
Suksesshistorier fra Sør-Sudan
– Jeg vet vi ikke kan kalle Sør-Sudan noen suksess når det gjelder 
demokrati. Men kursene der resulterte i hvert fall i flere kvinnelige 
ministre. Både Angelina Teny og Nadia Arop deltok på kursene våre. 
De ble senere ministre i det nye styret i Sør-Sudan. Madam Nyandeng 
Malek ble valgt til guvernør for delstaten Warrap. Mange kvinner ble 
valgt inn i delstatsforsamlinger, sier Baastad.

I grunnloven i Sør-Sudan var det slått fast en kvinnekvote på 25 
prosent, men mange jobbet aktivt for å få opp denne kvinneandelen ved 
de første valgene.

I Rwanda er det 50 prosent kvinner i parlamentet. Der har også 
«Kvinner Kan» vært en del av oppbyggingen av de kvinnelige 
kandidatene. I Myanmar ble antallet kvinnelige kandidater doblet etter 
«Kvinner Kan»-offensiv.

NORADs evaluering av «Kvinner Kan» viser at treningen er et effektivt 
virkemiddel for å styrke kvinners deltakelse og synlighet i offentlig liv og 
i politikken.
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Kanskje en dråpe i havet, 
men det hjelper

Ap-politiker Heidi Flåt Isaksen fra Rælingen meldte seg for 
et par år siden til tjeneste i den norske hjelpeorganisasjonen 

Dråpen i Havet.

 ■ Av Halfdan Karlsen 

– Jeg ønsket å se hvordan flyktningene som hadde strandet i Hellas hadde 
det, og om det var noe jeg kunne bidra med, sier hun.

Heidi er 57 år og lærer av yrke. Hun sitter i formannskapet og har i 
de to siste kommunestyreperiodene vært leder av komité for oppvekst i 
Rælingen. 

Flyktningleir på Khios
Sammen med venninnen Carla Gonçalves dro Heidi sommeren 2016 
ned til øya Khios i Hellas, like utafor det tyrkiske fastlandet. Carla hadde 
vært der før, og sammen dro de for å være med i flyktningarbeidet for 
Dråpen i Havet. 

– På Khios var det to uoffisielle leirer og en militært drevet leir. De 
store organisasjonene hadde trukket seg ut av arbeidet i flyktningleirene, 
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fordi de var uenige i EUs vedtak om å stenge grensene. Derfor var det et 
stort behov for frivillige, forteller Heidi Flåt Isaksen.

De to damene ble satt i sving i de to provisoriske leirene på Khios med 
en gang de kom. De fleste flyktningene hadde kommet via Tyrkia i små, 
oppblåsbare gummibåter.

– Forholdene var ubeskrivelige: Folk bodde i trange og dårlige telt, og 
de manglet det meste. En ung familie fra Aleppo med to barn bodde 
under en trailertilhenger. De hadde hengt opp tepper for å verne seg mot 
innsyn, sier Heidi.

Dråpen i Havet engasjerer frivillige fra hele verden. Aktivisering av 
barn og kvinner slik at de skulle få en lettere hverdag, var det viktigste. 
Likeledes å sette de unge mennene i sving med fotball og andre fysiske 
aktiviteter.

En annen oppgave var å stå for matutdeling. Peoples’ Street Kitchen fra 
Thailand lagde lunsjen, og baskere fra Spania sto for middagen. Miljøet 
var ganske internasjonalt.

– Vi sorterte klær i et lagerhus i Khios by, og sendingene kom fra 
hele verden. Vi hadde også med donasjoner fra venner i Norge, både 
klær, leker og penger. Det ble ført lister over alle familiene, alder, kjønn 

FLYKTNINGLEIR: På Khios.  
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og antall barn, slik at utdelingen skulle foregå planmessig og rettferdig, 
forteller Heidi.

– Dagene kunne noen ganger bli lange, men du så festlig vi hadde det, 
sier hun med et stort smil. For kontakten med flyktningene var der med 
én gang, og de ble møtt med varme og smil overalt. 

Dråpen i Havet 
Dråpen i Havet er en 
humanitær non-profitt 
organisasjon som har som 
formål å yte støtte til mennesker 
på flukt, samt å spre informasjon 
om flyktninger og migranters 
livssituasjon. Hovedfokuset 
rettes mot å hjelpe barn og 
deres mødre. Dråpen i Havet 
ble stiftet i september 2015 av 
enkeltpersoner i Norge som så 
nøden i flyktningleirene, og som 
siden oppstarten har koordinert 

svært mange frivillige hjelpearbeidere til Hellas der behovet for 
hjelp er stort.
  Etter hvert som grensene til resten av Europa ble stengt i 
februar 2016, kom organisasjonen også på plass med hjelpearbeid 
på det greske fastlandet i Athen og Nord-Hellas. Organisasjonens 
verdier er at de skal være handlekraftige, ansvarsfulle, 
verdiskapende, empatiske og tydelige. 
  Dråpen i Havet ble i desember 2015 tildelt pris fra 
UNHCR og Aegean University på øya Khios, som beste frivillige 
organisasjon, samt prisen for beste initiativ i TV Norges program 
«Norske helter».
  I dag er de to flyktningleirene som Dråpen i Havet drev på 
Khios stengt, men organisasjonen fortsetter sitt arbeid andre steder 
i Hellas.
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MATUTDELING: Her ligger en stabel med pitabrød i matteltet, klar til utdeling. 
(Foto: Heidi Flåt Isaksen)

SELFIE UTAFOR KHIOS BY: Carla Goncalves (t.v.) og Heidi Flåt Isaksen med 
Dråpen i Havet-merke på refleksvesten.
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Norske bistandsarbeidere på ramadan
Et høydepunkt var da de ble bedt av syriske Fatima om å være med på 
ramadan-måltid seint en kveld, utafor leiren nede ved kaia. Måltidet 
startet med at fasten ble brutt. Da fikk de dadler. Deretter fikk Carla 
og Heidi servert et velsmakende varmt måltid med fisk, løk og tomater, 
samt pommes frites. Til slutt fikk de være med for å treffe andre kvinner 
i leiren. Det ble servert arabisk kaffe, og det var sang og dans etter syriske 
rytmer. Flere kvinner snakket om flukten og deres håp om en fredelig 
fremtid. 

GUTTA BOYS: Fotball var populært 
blant de unge guttene i leiren. 
(Foto: Heidi Flåt Isaksen)
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– Deres drøm om framtida for seg og sine barn, var den samme 
drømmen som vi fra Norge har for våre barn. Opplevelsen av fellesskap 
var stort, sier Heidi.

Eid-fest for flyktningene
Året etter, da Heidi og Carla var tilbake sommeren 2017, arrangerte 
Dråpen i Havet utendørs Eid-fest en varm sommerdag.

– Vi brukte en del av pengene vi hadde samlet inn til å kjøpe inn 
festmat til Eid. Vi ordnet med ballonger, godteposer til barna og masse 
søte kaker, forteller Heidi.

Og forsetter:
– De tok imot alt med stor glede. Det ble en fantastisk fest, med glede, 

dans og god stemning. Noen av flyktningene vi kom i kontakt med, 
hadde opplevd mye vondt. Derfor var det flott å kunne ha en slik feiring 
sammen. 

– Du jobber jo i skolen, har du selv erfart å arbeide med flyktninger?
– Ja, og det er vel få klasser i dag som ikke har noen barn med 

EID-FEIRING: Medarbeidere i Dråpen i Havet hjelper til med å forberede Eid-
fest for flyktningene. (Foto: Heidi Flåt Isaksen)
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flyktningbakgrunn. Mange av elevene feirer Eid, og det er stort kulturelt 
mangfold i skolene på Nedre Romerike. For meg har det vært veldig 
verdifullt å reise ned og se noe av det jeg bare har hørt om. Jeg har fått 
et helt annet syn på mennesker på flukt. For meg er det viktig å få fram 
at flyktningene som kommer til Norge er en stor og viktig ressurs! sier 
Heidi.

– Hva motiverte deg til å dra ned til flyktningleiren i Hellas?
– Vel, jeg er opptatt av solidaritet, menneskeverd og fellesskap, sier 

Heidi Flåt Isaksen som også har et kristent ståsted. 
 
Stå opp for medmennesker
– I tillegg var det min gode venninne Carla som smittet meg med sitt 
store engasjement. Det er mange i Dråpen i Havet som ikke har en slik 
bakgrunn. Når det kommer til stykket, handler det vel om å stå opp for 
våre medmennesker. Vi sitter her på vår fredelige plass og har det så godt, 
sier Heidi. 

Dermed avsluttes dette tankevekkende intervjuet med Heidi Flåt 
Isaksen. Det forteller om en vanskelig hverdag for mennesker i nød, men 
det forteller også om at det finnes mennesker som bryr seg, som vil gjøre 
noe.

Det er flott at vi i arbeiderbevegelsen har kvinner som henne, som 
omsetter holdninger i praktisk handling, som deltar aktivt i internasjonalt 
solidaritetsarbeid og som i hverdagen er med på å knytte personlige 
kontakter til mennesker i innvandrermiljø. Kjennskap gir vennskap, heter 
det. Og dette er et stykke samtidshistorie som det er vel verdt å trekke 
fram.
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Kjellerklubben fyller 
hundre år med 
historiebesøk

I 18 år var Bjørn Lien klubbleder i Kjeller Jern & Metall – en 
arbeidsplass han tjente i 36 år. Nå har han skrevet klubbens 

hundreårshistorie.

 ■ Av Jan.Erik Østlie 

– Jeg håper vi snart får åpnet det nye Folkets Hus her på Lillestrøm, sier 
Bjørn Lien. Han er nestleder i styret og stolt av det nye bygget midt i 
Storgata – vis av vis Fagerborg Hotell.

Turbulente tider 
Fellesforbundets avdeling 87 Kjeller Jern & Metall kan se tilbake på 
en 100-årig historie som både er et stykke norgeshistorie, en lang 
bedriftshistorie og en god fagforeningshistorie, kan vi lese i boka til den 
nå pensjonerte klubblederen.

– Så hvorfor ville du skrive denne boka Bjørn Lien?
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– For å få fram hva som har skjedd de siste 25 årene og fortelle om alt 
det jeg sjøl har vært med på. Når du slutter med noe jeg har brukt så lang 
tid på, er det dessuten godt å få det ut av kroppen.

Lien startet som klubbsekretær i 1992 under turbulente tider.
Forsvarsdepartementet som altså er arbeidsgiveren til Forsvarets og 

Luftforsvarets Hovedverksted på Kjeller ved Lillestrøm – Liens tidligere 
arbeidsplass – ville på 1990-tallet omdanne verkstedet til et AS. Sånt blir 
det bråk av blant hardbarkede jern og metallarbeidere.

– Har det vært vanskelig å skrive denne boka?
Jeg har tatt det meste fra hodet. Hukommelsen. Men også brukt 

dokumenter. Jeg har sikkert glemt mye, sier han.
De første 75 årene var allerede skrevet av Aksel Nærstad i en egen bok, 

så den har han bare renskrevet. Etter avtale med Nærstad. Lien anslår at 
siden han startet høsten 2016 har han brukt om lag 500 timer.

- Er det mye for ei sånn bok? Spør han. 

Må gjøre ting ordentlig
Så kan vi spekulere på hvorfor Lien søkte seg jobb som tillitsvalg – ja, 
hvorfor noen i det hele tatt gjør akkurat det. Lien forteller at han ikke 
oppsøkte vervet, men ble spurt om å stille opp. Sånn umiddelbart følte 
han at dette ikke passet noe særlig for ham 

– Møter var ikke noe for meg, trodde jeg.
For han hadde jo en interessant jobb på verkstedet. Drev med testing 

av brennstoffkontroll til jagerflyet F-16. Og sekretærjobben var for 370 
medlemmer.

– Skal jeg være med på noe, må jeg gjøre det ordentlig. Så jeg slo til. 
Og klarte ikke å legge fra meg jobben når jeg kom hjem. Som gutt var jeg 
en ganske beskjeden kar, men føler at jeg vokste med vervet, sier han.

Og etter hvert gikk det greit både med å være på møter og å holde taler. 

Ble lurt
Og det har vært gleder og sorger, oppturer og nedturer gjennom disse 
årene. Det gledeligste var kanskje kampen i 2003 mot å gjøre bedriften til 
et AS. Verkstedklubben vant og fikk hindret et vedtak i Stortinget. 

– Vi hadde neppe eksistert i dag om vi ikke hadde fått stanset dette, 
sier han. Og understreker at han syns det er en trasig greie når folk mister 
jobben. Stolt er Lien også over at lønnsnivået for de ansatte er blitt bra. 
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To ganger har han vært streikegeneral – i 2004 og 2014. Streiken i 2004 
syns han i ettertid var kjip.

– Vi trodde alt var i sin skjønneste orden helt til departementet 
plutselig signaliserte at det ville kaste hele overenskomsten over bord. Det 
aksepterte vi sjølsagt ikke, sier han.

En annen nedtur kom i 2010 da klubben måtte godta saker og ting for 
å være med å konkurrere om vedlikeholdet på de nye F-35-flyene. 

– Vi ble lovet mye som seinere ikke har slått til. Vi ble lurt. Men fredet 
fram til 2014. Da braket det løs igjen, og vi gikk til ny streik. 

Arbeidsplasser trumfer ikke alt
Utover på 1980-tallet tok den kalde krigen slutt. Bevilgningene til 
Forsvaret gikk ned. Nedbemanningen startet. For mange var dette 
gledelig – få om noen ønsker seg vel krig. Men en klubbleder blir aldri 
glad når arbeidsplasser forsvinner.

- Jeg er absolutt villig til å se nødvendigheten av å nedbygge Forsvaret. 
Og det var stor politisk enighet om dette. Men de begynte i feil ende. For 
de nedbemannet før de visste hva de skulle gjøre videre. Dermed fikk de 
behov for altfor mye innleie. Det likte vi sjølsagt dårlig.

BJØRN LIEN. (Foto: Håvard Sæbø, LO Media)
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Og så dårlig likte de dette at kampene med Forsvarsdepartementet ble 
mange. Det endte med at departementet ville at bedriften skulle skilles ut 
fra staten – så kunne de styre skuta helt aleine.

– Mener du som mange andre tillitsvalgte i fagbevegelsen at arbeidsplasser 
trumfer alt?

- Nei, ikke absolutt alt! Kunne vi gjøre ting med færre folk, var det bra. 
Men dette skjedde jo ikke. Blir oppdrag borte på en naturlig måte, er det 
sjølsagt greit å nedbemanne. 

Ja takk, begge deler!
Hovedverkstedet på Kjeller har altså siden starten vært en statlig – 
og seinere halvstatlig – arbeidsplass. Men å bli lønnet etter statens 
lønnsregulativ har klubben alltid avvist. 

– Det ville vi aldri vunnet noe på, da ville vi fort ha stagnert 
lønnsmessig, forteller Lien. Tjenestemannsloven har de imidlertid 
aldri vært underlagt, men de ansatte har hatt statspensjon. De har 
ridd to hester – hatt fordelene fra flere statlige ordninger og private 
overenskomster.

– Vi har hatt det bra. Det kan jeg ikke stikke under en stol, mener Lien. 

Lillestrøm Folkets Hus
Sjøl om verkstedklubben på Kjeller var stor, trenger også fagforenings-
klubber støtte fra forbund og LO når det stormer som mest i kastene.  
Da kan også Arbeiderpartiet være gode å ha.

– Ja, vi har fått fin støtte hele veien. Seinest i 2015-2016 da vi skulle 
bli et statsselskap. Arbeiderpartiets Marit Nybakk og Sverre Myrli fikk 
stoppet forsøket på helprivatisering i Stortinget. 

Jo da, Arbeiderpartiet har vært en god alliert i krigen. Men så hadde da 
også klubben kollektivt medlemskap i partiet helt til 1991. 

– Hva har gamle Lillestrøm Folkets Hus betydd for kjellerklubben?
– Mye. Vi holdt årsmøtene der, og vi har et stort eierskap i andelslaget. 

Ansatte på flyfabrikken var faktisk med å bygge Folkets Hus i Lillestrøm 
i 1915. Den gangen var vi den største eieren. I dag er vi nest størst etter 
Fellesforbundets osloavdeling. 

(For ordens skyld: Nye Folkets Hus i Lillestrøm er åpnet etter at dette 
intervjuet ble gjort).
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Øyerenprisen 
2018

Øyerenprisen for 2018 gikk til ordfører i Fet kommune, John 
Harry Skoglund, for hans innsats for å følge opp Fetsund Lenser 

og ta vare på stedet som industrielt kulturminne og utvikle det 
som våtmarksenter.

 ■ Av Halfdan Karlsen 

Prisen deles ut som en stimulans og anerkjennelse for innsats til fremme 
av ulike former for kultur som, direkte eller indirekte, er knyttet til 
arbeiderbevegelsens verdigrunnlag. Så står det i statuttene for prisen. Den 
kan deles ut til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner.

Kjell Ruud i Øyerendagkomiteen begrunnet prisutdelingen, og 
avsluttet med å si med et glimt i øyet at John Harry kan smykke seg med 
tittelen som den siste ordføreren i Fet.

John Harry Skoglund ble tydelig rørt over prisoverrekkelsen og var i 
sin takketale beskjeden på egne vegne. Men vi vet alle at det er politisk 
innsats og langvarig arbeid som må til for å sikre de historiske minnene vi 
har, og dette gjelder ikke minst Fetsund Lenser.

Øyerendagen er det årlige kulturarrangementet på Fetsund Lenser 
for arbeiderbevegelsen i Akershus. I år gikk arrangementet av stabelen 
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FET OG SØRUM SPELLSAULAG: Bare det å kalle seg noe slikt vitner om humor 
og stor spilleglede. Og det har Arve Johansen og Åsmund Huser! (Foto: Halfdan 
Karlsen)
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søndag 9.september. Inge Ulekleiv 
fra Fet Ap ønsket velkommen, og Liv 
Hege Nylund leste dikt. Kjell Hovde 
fra Enebakk spilte gitar og sang, blant 
annet viser av Vidar Sandbeck.

Allsang var det innimellom: Din 
tanke er fri, Vi bygger landet og 
Frihetens forpost. Framfor alt var det 
Fet og Sørum Spellsaulag, et fantastisk 
morsomt innslag med Arve Johansen 
på trekkspill og Åsmund Huser på 
fele og med humørfylt og fresk sang. 

ØYERNERENPRISEN 2018: Ordfører John Harry Skoglund i Fet fikk overrakt 
blomster og Øyerenpris for sitt mangeårige politiske arbeid for å ta vare på 
lenseminnene i Fetsund. En fortjent heder. (Foto: Halfdan Karlsen)
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Etterpå ble det også framført russisk stev av gruppelederen i Rælingen 
Ap.

Til slutt var det utdeling av Øyeren prisen, etter et godt gjennomført 
arrangement ledet av Øyerendagkomiteens leder Harald Jørstad. Bare så 
synd at det var i underkant av 30 personer til stede i Trådbua på Fetsund 
Lenser. Arrangementet hadde fortjent langt bedre.
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AHA-tur til Folldal  
og Røros

Gruvesamfunnet Folldal ligger idyllisk til høyt til fjells, men 
skjuler en mørk historie.

 ■ Av Halfdan Karlsen 

I 1930 fant det sted en skyteepisode i Folldal der streikebrytere løsnet 
skudd under et sammenstøt med streikende arbeidere. Denne betente 
historien står omtalt mer i detalj på annen plass i denne årboka, men 
det handlet om en steil arbeidsgiver som ikke ville gi etter for krav fra 
arbeiderne og som utstyrte «de arbeidsvillige» med håndvåpen.

Folldal Gruver
AHA var på medlemstur til Folldal og Røros 5.-7.juni 2018 med buss 
fra Peer Gynt Tours. Vi stoppet ved Folldal Gruver i Nord-Østerdal der 
Arild Alander, lokalhistoriker og kulturarbeider, møtte oss og viste oss 
rundt på museumsutstillingen på verket. På kvelden holdt han et veldig 
interessant foredrag for oss nettopp om Folldalskonflikten i 1929-31.

På ettermiddagen fikk vi en fin tur med gruvetog innover i 
gruvegangene til Worms hall, oppkalt etter Folldal verks mektige direktør 
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LOKALVISER PÅ RØROS.

GURI JORTVEIT: Redaktøren 
i Arbeidets Rett møtte AHAs 
medlemmer på Røros.  (Foto: Halfdan 
Karlsen)

LOKALHISTORIKER: Ragnar Kokkvoll 
kan mye om arbeiderbevegelsen på 
Røros. Han delte kunnskapene sine 
med oss i AHA. (Foto: Halfdan Karlsen) 
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på 1920-tallet Worm Lund. Og vi fikk god mat og godt drikke på 
kvelden; gruvearbeiderkost med gruveøl fra Folldal attåt. Etter foredrag 
og film ble vi innkvartert på Rallarstua eller, noe mer fornemt, på 
Direktørboligen. 

Folldal kommune opprettet Stiftelsen Folldal Gruver i 1988. Stiftelsen 
forvalter og eier anlegget som ble omgjort til museum, og for ikke lenge 
siden, som ett av de 15 anleggene som Riksantikvaren har blinket ut som 
prioriterte nasjonale tekniske og industrielle kulturminner. Folldal Gruver 
er et museum som er vel verdt å besøke.

Bergverksvirksomheten i Folldal går helt tilbake til 1745, da 
det ble oppdaget drivverdig malm. Kobber og svovelkis har vært 
hovedproduktene, men også sink ble utvunnet. Folldal verk gikk tidvis 
bra, og det ble startet opp gruver på en rekke steder i området – seinest på 
Tverrfjellet ved Hjerkinn på Dovrefjell, der virksomheten fortsatte til ut 
på 1990-tallet. 

Caterpillar minutt for minutt
Forsvaret har skytefelt på Hjerkinn og hjalp til da virksomheten skulle 
moderniseres. Digre anleggsmaskiner ble heist flere hundre meter ned i 

Medlemstur med mening
AHA prøver alltid å legge opp medlemsturer med godt historiefaglig 
innhold, i tillegg til reiseopplevelsen, hygge og sosialt samvær. 
Elementene i 2018-turen var:

 DAG 1
– Folldal Gruver, omvisning i museet og i gruven
– Folldal Gruver, historieforedrag om Folldalskonflikten 1929–31
– Folldal Gruver, foredrag og film om moderne gruvedrift

 DAG 2
– Røros, omvisning i kirke, museum og gammel bebyggelse
– Røros, omvisning på Ratvolden, Johan Falkbergets hjem
– Røros, historieforedrag om arbeiderbevegelsens framvekst på Røros

 DAG 3
– Røros, omvisning på Fjeld-Ljom pressemuseum
– Røros, foredrag/ samtale med redaktøren av Arbeidets Rett 
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GRUVEARBEIDERE: Tre karer inne i gruva. (Udatert bilde som henger i 
museumsutstillingen)

PÅ BRUA OVER RØROS-ELVA: Turdeltakerne Arne Oseth Johansen, Kari 
Opheimshaug, Liv Stray, Gunnar Bråthen og Britt Else Bråthen. (Foto: Halfdan 
Karlsen)
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gruva, med tre Leopard-tanks fra kavaleriet som motvekt festet til solide 
kjettinger!  

Dette fikk vi opplyst i forbindelse med at vi så film om den moderne 
gruvedrifta i kantina på Folldal Gruver. Caterpillar minutt for minutt, ble 
den litt ironisk kalt av oss som satt og så på. Kanskje litt stillestående, 
men absolutt opplysende!

Blant annet fikk vi med oss historien om da en viktig del gikk i stykker. 
Reparatører fra USA kom for å fikse det, men i mellomtida hadde 
smeden i verkstedshytta smidd en ny del lik den gamle som fungerte helt 
brukbart. Amerikanerne så på den og erklærte at den nysmidde delen 
var bedre enn den originale industrielt produserte de hadde med seg fra 
Caterpillar.

I dagens gruvedrift brukes maskiner med digre hjul og 310 tonns 
lastekapasitet, for eksempel Caterpillar 795 som slurper i seg 400 liter 

GRUVEØL FRA FOLLDAL: Godt lokalt 
øl brygget av Atna Øl. Det var også 
muligheter for akevitt til den gode 
kjøttmaten.

HUMØRFYLT GUIDE: Stian Tranung 
fra Rørosmuseet fulgte med oss 
på runde rundt i byen, her ved ett 
av de gamle 1600-talls husa ved 
slagghaugen på østsida av elva.  
(Foto: Halfdan Karlsen) 
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diesel i timen. Selv om gruvedriften ble lagt ned ved Hjerkinn i 1993, var 
det digre Caterpillar-maskiner som ble brukt på slutten. Interessant. 
Det ble aldri bygd noen jernbane opp til Folldal. Løsningen ble å bygge 
taubane over fjella og ned til Alvdal, der gruveproduktene ble samlet opp 
og sortert før det ble fraktet videre med jernbane sør- eller nordover.

Omvisning på Røros
Dag 2 på AHAs medlemstur ble å reise til Røros. Fra Folldal er det 
faktisk to timers busstur dit. Avstandene er store i innlandet. Vel 
framme ble vi innkvartert på Røros hotell, der vi hadde middag og 
historieforedrag om kvelden.

FOLLDAL GRUVER: Skråsjakttårnet er inngangen til skråsjakta. Med en helling 
på 48 grader går sjakta ned til nivå 14, ca 700 meter under bakken. Dette 
var en viktig transportåre i gruva fra 1930: For malm (opp) og folk (ned). Når 
malmen kom opp, ble kibben tippet under tårnet. Som det framgår av bildet, 
går vaieren videre fra tårnet over i heishuset, der selve heismaskineriet sto. 
(Foto: Halfdan Karlsen) 
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Men først var vi en runde med omvisning i Røros kirke, på Røros 
museum og i den gamle bydelen øst for elva ved de enorme slagghaugene. 
Den hyggelige unge mannen fra Røros museum som var vår guide, kunne 
blant annet fortelle om den fæle lukta som hang over byen i eldre tid på 
grunn av brenning av svovelholdig malm for å utvinne kobberet på Røros 
kobberverk. Det gikk med utrolige mengder med ved og trekull til denne 
prosessen, og det lukta ikke godt! Digre slagghauger samlet seg opp i åras 
løp øst for byen.

En tur til Ratvolden nordvest for Røros ble det også tid til. Der ligger 
forfatterhjemmet til Johan Falkberget, der han bodde til sin død i 1967. 
Han var varaordfører for Arbeiderpartiet i Glåmos kommune fra 1926 
og stortingsrepresentant for partiet 1931-33. Framfor alt var han en stor 
arbeiderdikter med en omfattende produksjon, både av bokutgivelser og 

KOBBERKIS: En av de mange utstilte gjenstandene på Folldal gruvemuseum. 
(Foto: Gunnar Bråthen) 
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DAGLIG LEDER: Torstein Johnsrud fulgte med oss inn i den kjølige gruva i et 
skranglete gruvetog og forklarte oss om gruvedrifta før i tida. (Foto: Halfdan 
Karlsen) 

RALLARSTUA: Turdeltakere i kveldssola: Halfdan Karlsen, Kari Lund Bråthen, 
Arild Bråthen, Gunnar Bråthen og Britt Else Bråthen. (Foto: Liv Stray) 
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avisartikler. Både An-Magritt og Bør Børson jr. kjenner vi gjennom Johan 
Falkberget.

Alt dette kom tydelig til uttrykk inne i bygningene på Ratvolden, som 
framstår som litt av en bauta og et minnesmerke over mannen.

Arbeiderbevegelsen på Røros
Lokalhistorikeren Ragnar Kokkvoll møtte oss på hotellet om kvelden og 
holdt et interessant foredrag for oss om arbeiderbevegelsens framvekst på 
Røros på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.

I korte trekk er historien slik: Røros Arbeidersamfunn ble stiftet i 1889 
og var det første laget i Sør-Trøndelag som slutta seg til Arbeiderpartiet. 
I 1892 ble det arrangert 1.mai-tog for første gang på Røros; «de ringe og 
grå i vadmålskoftetoget», som det het i borgerpressa.

I 1899 inngikk den lokale hyttearbeiderforeninga (ved smeltehytta) og 
gruvearbeiderforeninga den første tariffavtalen med Røros verk. Året etter 
brøt litj-streiken ut; arbeidsgiverne ville senke lønna. I mars 1901 gikk 
600 mann til streik i ni måneder, i den såkalte storstreiken.

Streikebrytere ble tatt inn, og da streiken ble avblåst, måtte de 
streikende arbeiderne tåle 5 prosent lønnsnedslag. 45 arbeidere ble 
svartelistet. Matmangel og arbeidsledighet ble resultatet i åra som fulgte.

RALLAREN: Statue som 
står på museumsområdet 
i Folldal. 
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Men forholda ble langsomt bedre. I 1907 ble forløperen for avisa 
Arbeidets Rett satt i gang. Arbeiderbevegelsen på Røros fikk sitt eget 
talerør. Antallet representanter i kommunestyret økte også, og i 1913 ble 
Lars J. Tørres den første Ap-ordføreren på Røros. I moderne tid er Røros 
en Ap-bastion. Partiet fikk hele 42 prosent av stemmene ved valget i 
2015.

Vi fikk under foredraget et levende inntrykk av at Røros hadde en 
radikal og kampvillig fagbevegelse, lutret i kamp for bedre levekår mot en 
gjenstridig arbeidsgiverside på verket.

Fjeld-Ljom og Arbeidets Rett
Dag 3 på AHAs medlemstur begynte med et besøk på Fjeld-Ljom 
pressemuseum. Avisa ble startet i 1886 og gis fortsatt ut, men har flyttet 
inn i nye tidsmessige lokaler. De gamle produksjonslokalene ligger der 
fortsatt og er nå omgjort til pressemuseum, med gamle trykkvalser, 
settekasser og maskiner.

Redaktøren i Arbeidets Rett, Guri Jortveit, møtte oss i pressemuseet. 
Hun fortalte til en lydhør forsamling om dagens avisdrift på Røros og 
problemer knyttet til dette. Hvordan en liten lokalavis kan klare seg i vår 
digitale hverdag med annonsetørke og et relativt lite omland som det er i 
Nord-Østerdal, på Røros og nedover Gauldalen i Sør-Trøndelag.

Etter dette dro vi fylt av inntrykk hjemover med buss til Akershus. 
Underveis ble det stopp ved Atnsjøen på Venabygdsfjellet, der vi kunne se 
over mot de to fjelltoppene som er motivet for maleren Harald Sohlbergs 
kjente maleri Vinternatt i Rondane. Moro å få med seg.

BARNEARBEID: 
Plukkhuset ved Folldal 
gruver der unge 
gutter sorterte ut 
kobberholdig malm. 
(Maleri etter et fotografi 
fra 1912) 
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Folldalkonflikten 
1929–31

Fire streikebrytere hadde vært nede i bygda et ærend, og de ble 
som vanlig møtt av de streikende. Det som ikke var vanlig, var at 

streikebryterne trakk revolvere og fyrte av flere skudd.

 ■ Av Halfdan Karlsen 

Ingen ble skadet under skyteepisoden. Dette skjedde i Folldal i mai 
1930. Foranledningen var en streik som brøt ut i mai året før, en alvorlig 
arbeidskonflikt med en uforsonlig direktør på den ene sida og en 
kampvillig fagforening på den andre sida.

Lønnsvilkårene på Folldal svovelkis- og kobberverk var dårlige.  
I begynnelsen av 1920-åra var markedet dessuten labert for bedriftens 
produkter. I 1929 ville bedriften ha ytterligere 10 prosent lønnsnedslag og 
automatisk regulering. Dette kom på toppen av en mislykket streik noen 
år tidligere, der arbeiderne måtte godta lavere lønn enn gjennomsnittet  
i bransjen. 

En bitter streikekonflikt

Forbitrelsen var stor og kampviljen til å ta og føle på. Nesten alle de 270 
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FOLLDAL GRUVER: Gruvearbeidere utafor Stoll 1. Bildet er datert til 1928–29. 
(Foto utlånt av Musea i Nord-Østerdalen)

LOKALHISTORIKER OG 
KULTURARBEIDER: Arild 
Alander er en sentral kilde 
for hendelsesforløpet under 
Folldalskonflikten. Han ga oss 
en spennende innføring i denne 
konflikten under AHAs medlemstur 
til Folldal og Røros i juni 2018. 
12. september ble han tildelt 
Folldal kommunes kulturpris for 
sitt mangeårige virke med et utall 
avisartikler og utgivelse av en 
rekke hefter og bøker om Folldals 
historie. (Foto: Halfdan Karlsen)
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FOLLDAL GRUVER: Slitne gruvearbeidere inne i gruva. Bildet er udatert. (Foto 
utlånt av Musea i Nord-Østerdalen)
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som jobbet i gruva på Folldal verk gikk ut i streik. Men bedriftsledelsen 
tok sine forholdsregler. De fikk etter hvert tak i 170 streikebrytere – for 
det meste fra Toten, Alvdal, Torpa og Dovre.

Høsten 1929 kom det til en stor demonstrasjon på Folldal verk, der 
de streikende arbeiderne møtte mannsterke opp. Direktør Worm Lund 
hadde utstyrt «de arbeidsvillige» med batonger, og i verkets garasje sto 
en lastebil klar til utrykning. I gjerdet rundt saga var det laget skyteskår. 
Bedriften var tydelig forberedt på at det kunne bli bråk.

Politiet var obs på saken, men streiketoget gikk tidligere enn annonsert, 
så lensmannen fra Alvdal rakk ikke fram. Lund var bortreist den dagen, 
men et par ingeniører hadde midlertidig politimyndighet og prøvde å 
stoppe demonstrasjonstoget, uten å lykkes. 

De streikende arbeiderne marsjerte til brakkene der streikebryterne 
holdt til, men disse hadde rømt til skogs ble det sagt. Lederen av 
gruvearbeiderforeninga ble arrestert dagen etter, noe som økte 
forbitrelsen blant de streikende enda mer.

Det var med andre ord en betent konflikt som gikk inn i sitt andre 
år, da skyteepisoden i mai 1930 fant sted. Det var ikke hverdagskost i 
arbeidskonflikter i Norge at streikebrytere ble utstyrt med våpen, men 
direktør Worm Lund i Folldal tenkte mer offensivt.

STREIKELEDEREN: Ole Bech var 
en sterk leder for gruvearbeiderne 
under den lange streiken, står det 
i boka til 100-årsjubileet for Folldal 
Arbeiderparti fra 2012.
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Han førte i det hele tatt en aggressiv kamp mot fagforeninga. Politi ble 
satt inn for å beskytte streikebryterne som fikk husrom på verket, mens 
streikende arbeidere ble kastet ut av sine leiligheter. Worm Lund sørget 
også for at det ble stiftet en gul fagforening, «Folldal verks upolitiske 
arbeiderforening» blant streikebryterne. 

Boikott og blokade
De streikende fikk god støtte fra LO som etter hvert organiserte 
boikott av Folldal verk. Leveransene til Borregård, Moelven og til 
bedrifter i Sverige ble blokkert. Worm Lund prøvde å trappe opp 
utskiping fra Trondheim havn for å få avsetning på andre markeder, men 
bryggearbeiderne i Trondheim erklærte sympatistreik i september 1929. 
Studenter fra NTH ble satt inn som streikebrytere på havna beskyttet av 
væpnede politivakter. 

Konflikten ble nå veldig bitter. Trondheim kommune grep inn og 
nektet Folldal verk å bruke kaiområdet. Dermed ble selskapet gradvis 
lammet og fortsatte snart bare å produsere for lager. I august 1930 var det 
full stopp for The Foldal Copper and Sulphur Co. Ltd, som var bedriftens 
klingende navn på engelsk. 

De britiske eierne i London øvde press på Worm Lund for å få ham 

DIREKTØR WORM LUND: En hard 
negl på arbeidsgiversida mot 
fagbevegelsen.
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til å gi etter og få bedriften i gang igjen. Flere av streikebryterne gikk lei,  
sluttet og dro hjem. I januar 1931 ble det omsider inngått avtale mellom 
gruvearbeiderforeninga og verket, og streiken tok slutt.

Og Worm Lund? Han måtte gå da representanter for de britiske 
eierne hadde vært på besøk i Folldal seinere på året. Hans stahet var 
legendarisk, og han hadde nok en del støtte for sin harde linje «mot 
fagforeningstyranniet». På mange måter ble han en frontfigur i visse 
kretser.

Men nok var nok. Eierne i London skjønte at fagforeninga var en aktør 
som en måtte samarbeide med, dersom det skulle være mulig å få Folldal 
verk til å drive lønnsomt igjen. Men ikke alle de som hadde vært i streik 
ble tatt inn igjen, slik gruvearbeiderforeninga hadde krevd. Rettssaker om 
dette pågikk utover til midten av 1930-tallet.

Våpen mot streikende arbeidere
Historien om Folldalskonflikten er lærerik på flere nivåer. Fagbevegelsen 
ble anerkjent og ny avtale inngått. Det hadde ikke lyktes å knekke 
streiken med politi og streikebrytere. Men det hadde kostet.

Det mest urovekkende trekket ved konflikten var viljen til å utstyre 
streikebryterne med våpen og viljen til å bruke disse under sammenstøt 
med de streikende arbeiderne, slik episoden i mai 1930 viser. Husk på 
at dette skjedde i en setting der høyresida i norsk politikk var preget 
av revolusjonsfrykt og så med dyp bekymring på arbeiderbevegelsens 
framvekst og der knallharde bedriftsledere satte hardt mot hardt i 
arbeidskonflikter, for å hindre «de røde» i å vinne fram.

Utover hele 1920-tallet ble politi og militære rutinemessig satt inn 
ved større arbeidskonflikter og med organisert streikebryteri i regi av 
Samfundshjelpen og Arbeidets Frihet. Storstreiken i 1921 og jernstreiken 
i 1923–24 er gode eksempler. Likeledes de ampre konfliktene i 
skogbruket ved Julussa, Austmarka og Randsfjorden.

Menstadslaget i 1931 er nok et eksempel. Bondepartiregjeringa 
satte inn statspoliti og ordensvern-kompanier med «politisk pålitelige 
mannskaper» til støtte for streikebryterne ved Norsk Hydros anlegg på 
Herøya ved Porsgrunn. «O.V.-kompaniene» var slike enheter som skulle 
møte ved mobilisering mot «indre fiender». Dette kunne fort blitt farlig.

Ådalen 1931, der svenske militære åpnet ild og skjøt ned og drepte fem 
demonstrerende arbeidere under en konflikt i Nord-Sverige, viser hvor 
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farlig det faktisk ble. Rein flaks gjorde at ikke noe tilsvarende skjedde i 
Norge.

Flaksen gjaldt ikke for den unge gutten som ble skutt ned og drept av 
militære i Drammen i 1881 under et demonstrasjonstog i forbindelse 
med sagbruksarbeiderstreiken det året. Heller ikke gjaldt det for 
fagforeningssekretær Marius Folstad, som i 1913 ble skutt ned og drept 
av en streikebryter i forbindelse med streik ved Pienes mølle i Buvika i 
Sør-Trøndelag.

Situasjonen ved Folldal verk i 1929–31 kunne fort ha eskalert til at noe 
tilsvarende kunne ha skjedd. Fra Akershus vet vi at det ble trukket pistol 
og skutt over hodet på streikende arbeidere i september 1925 under en 
langvarig og hard konflikt ved Nordby bruk i Rælingen, med en skyteglad 
representant for bedriftsledelsen i fokus. Dette er med andre ord et mørkt 
tema i arbeiderbevegelsens historie, en påminnelse om at det kunne gått 
langt verre enn det faktisk gjorde.

Det skal heller ikke underslås at den andre sida i gitte tilfeller kunne 
vise militante tendenser. Eksempelvis under fløtningskonfliktene 
i Hedmark der de streikende skogsarbeiderne gjerne stilte med 
gevær i reim over akselen under møter med politi og streikebrytere. 
Klassekampen i Norge var inne i en hard periode i 1920- og begynnelsen 
av 1930-åra. 

Kilder:  
–  «Folldalskonflikten 1929–31» av Terje Bekken, Tidsskrift for 

arbeiderbevegelsens historie» nr.1/1977.
–  Foredrag av Arild Alander om Folldalskonflikten ved Folldal gruver 4. juni 

2018.
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Kulturprisen til
Arvid Ruus

AHAs kulturpris for 2018 går til 85 år gamle Arvid Ruus 
fra Nittedal for hans mangeårige virke som aktivt medlem i 

Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus.

 ■ Av Halfdan Karlsen 

Prisen går til personer eller lag eller foreninger som har arbeidet for 
å fremme arbeiderkultur, fremme kunnskap om arbeiderhistorie, om 
arbeidsfolks hverdagsliv og strev, og/eller om arbeiderbevegelsens historie 
i Akershus fylke. 

Arvid er født 28.mai 1933 i Nittedal der han fortsatt bor med sin 
ektefelle Gunvor. Han har vært medlem av AHA siden starten i 1987 og 
har vært en av lagets mest aktive medlemmer. Helt fra starten har han 
vært medlem av styret –  og han har i tillegg hatt andre verv i AHA i 
lange perioder.

Blant annet var han i lang tid en ubestridt leder av turkomiteen, og i 
den forbindelse arrangerte han populære og interessante turer i inn- og 
utland. Legendarisk var utenlandsturene han var primus motor for til 
Budapest i 2005, Berlin 2006, Vilnius 2007, Lübeck og København 2008, 
Skagen og Læsø 2009, Rhinen og Moseldalen 2010.
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FRA EN TIDLIGERE ÆRESBEVISNING: Her overrekker fylkespartileder 
og stortingsrepresentant Sverre Myrli blomster og flott glassfat 
med inskripsjon til Arvid Ruus, 27.april 2016, som æresmedlem i 
Arbeiderpartiet. En fortjent heder. (Foto utlånt av Nittedal Arbeiderparti) 
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Han er for tida nestleder i styret og AHAs representant i Akershus 
kulturråd. I tillegg har han også vært medlem av kulturpris- og 
årbokkomiteen. 

Arvid har alltid hatt forankring i arbeiderbevegelsen. I ung alder 
meldte han seg inn i AUF og ble etter hvert en aktiv deltaker i «Røde 
busser» på 1950-tallet. Han var leder av Akershus AUF 1955-60 og satt i 
AUFs sentralstyre 1958-64. I AUF-tida var han mye på Utøya og kjenner 
denne i detalj både når det gjelder geografi og historie. 

Han ble leder av kommunepartiet 1960-64 og hadde også politiske 
verv i Akershus Arbeiderparti, som styremedlem 1968-74 og som leder 
av kommunalt utvalg 1971-74.

I kommunestyret i Nittedal satt han i 28 år, mesteparten av tida i 
formannskapet og som gruppeleder i partiet. Varaordfører ble han 1972-
75 og ordfører 1978-80. Han hadde en rekke kommunale verv, blant 
annet som formann i Nittedal Tomteselskap og formann i styringsgruppa 
for Skytta-utbyggingen.

I fylkestinget satt han som representant, først i to perioder 1972-79 
og deretter 1984-99, i fire perioder. Hele tida var han medlem av det 
fylkeskommunale helse- og sosialstyret. Han var med i driftsstyret for 
psykiatri og rus, driftsstyret for somatikk og styremedlem i Martine 
Hansens hospital og i Sollia-kollektivet.

Arvid var dessuten med i fylkeskommunens kontrollutvalg 1988-91, og 
han var leder i bygge- og eiendomsutvalget 1992-99.

Arvid Ruus har lagt ned en imponerende innsats for arbeiderbevegelsen 
i Nittedal og Akershus. Han ble æresmedlem av Arbeiderpartiet i 2016. 
Det er høyst fortjent når han nå også får AHAs kulturpris for 2018.
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Medlemstur i juni 2019
Tre dagers busstur til Vest-Telemark og Grenland fra tirsdag 

4. juni til torsdag 6. juni. Fra programmet nevner vi:

    
   

– Vest-Telemark museum og Eidsborg stavkirke
      – Omvisning på Tokke kraftverk
      – Lunsj på Dalen hotell (ett av Norges historiske hoteller)
      – Båttur med MS Fram i området Nisser-Vråvatn
      – Omvisning på Ibsen-museet i Skien
      – Omvisning på Herøya ved Porsgrunn
      – Teaterforestillingen «Meierislaget 1933» på Grenland Friteater – 
 (billetter er reservert for AHAs turdeltakere til onsdag kveld 5. juni)
      – Omvisning på Porsgrund Porcelænsfabrikk

Historieforedrag om Herøya-konflikten og Menstadslaget 1931 blir 
det også. Møte med representant for LO Grenland og møte med Tor 
Arne Ursin, tekstforfatter og regissør av «Meierislaget 1933». 

Påmelding til Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus. 
Send e-post til ahahistorie@gmail.com.

VI SKAL SE «MEIERISLAGET 1933»! (Tegning: Knut Løvås)



Styrets beretning 2017
I tråd med tidligere vedtak er beretningen avgrenset til kalenderåret.

Tillitsvalgte:

Styret har bestått av:
Leder Halfdan Karlsen 2017
Nestleder: Arvid Ruus 2017–2019
Sekretær: Eva Marie Gran 2016–2018
Kasserer: Kjersti Jørstad 2017–2019
Årbokansvarlig: Jan-Erik Østlie 2016–2018
Styremedlem: Kari Amundsen 2016–2018
Styremedlem: Kjell Engebretsen 2017–2019
Varamedlem: Kari Lund Bråthen 2017
Varamedlem: Jan Balstad 2017
Varamedlem: Siri Rutledal Iversen 2017
 
Revisorer:
Olav Langørgen  2017
Per Magne Lien  2017

Årbok-komite:
Jan-Erik Østlie  2017–2019
Siri Rutledal Iversen  2016–2018
Erling Diesen  2017–2019
Nina Hanssen  2016–2018
Halfdan Karlsen  2016–2018

«Historien er grunnlaget for utvikling av framtida»
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Kulturpris-komite:
Erling Diesen (leder)  2017
Kari Amundsen  2017
Nils Waag  2017

Representanter til Akershus Kulturvernråd:
Halfdan Karlsen  2017
Arvid Ruus  2017
Vara: Kjersti Jørstad  2017

Representanter til Øyerendag-komiteen:
Harald Jørstad  2017
Vara: Eva Marie Gran  2017

Representant til Lenseteatret, Fetsund Lenser:
Halfdan Karlsen  2017
Vara: Kari Lund Bråthen  2017

Valgkomite
Aasmund Berg (leder)  2017
Erling Diesen  2017
Sissel Marit Bue  2017

Styrets arbeid i perioden:
2017 har vært et nytt aktivt år for Arbeiderbevegelsens Historielag i 
Akershus. I løpet av kalenderåret er det avholdt til sammen 6 styremøter 
og 40 saker er behandlet. Styret har også i 2017 avviklet sine møter på 
Skedsmo Arbeiderpartis gruppekontor i rådhuset, Lillestrøm.

Andre møter:
I tillegg til styremøtene er det avholdt medlemstur/dagstur 18. oktober 
til Utøya med omvisning og lunsj.  20 personer deltok og det var en 
vellykket tur.

«Historien er grunnlaget for utvikling av framtida»

106  ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS



Julemøte ble avviklet 5. desember i rådhuset i Skedsmo.  Det var til stede 
ca 30 personer. Ole Martin Rønning holdt foredrag om den russiske 
revolusjon og konsekvenser av denne og Liv Hege Nylund hadde 
kunstnerisk innslag. Kulturprisen for 2017 ble tildelt Kjell Engebretsen 
og begrunnet med at han har vært leder av Arbeiderbevegelsens 
Historielag i Akershus og leder for Øyerendagkomiteen, som arrangerer 
den årlige arbeiderbevegelsens kulturdag på Fetsund lenser. I tillegg har 
han vært en eminent foredragsholder med arbeiderbevegelsens historie 
som tema, i mange sammenhenger og i mange fora.
 
Tur:
7.–8. juni var det busstur til Halden. 32 personer deltok.  Første stopp 
var omvisning på Haldenvassdragets Kanalmuseum på Ørje og deretter 
var det avgang fra Kongens Brygge i Halden med M/S Tista som tok oss 
oppover Iddefjorden. I regn og blåst inntok vi lunsj, velsmakende, men en 
våt fornøyelse.  På land igjen, så tok vår lokale guide Svein Norheim oss 
med til nedlagte Halden Bomuldsspinneri. Om kvelden var det middag 
på Kongshallene på Fredriksten festning. Det var foredrag ved Svein 
Olav Hansen som fortalte om «Slitærne» og arbeiderklassen i Østfold 
i industrialiseringens tidlige periode.  Og til slutt var det foredrag ved 
tidligere LO-leder Yngve Haagensen som i yngre år har vært tillitsvalgt 
ved Saugbrugsforeningen i Halden.

Overnatting på Thon Hotel Halden.  Så fulgte historisk vandring med 
guide på

Fredriksten Festning og deretter tur til Ystehede og besøk på 
steinbruddene ved Iddefjorden med Svein Norheim som guide. Lunsj 
på Bamserudlåven på Mysen og til slutt omvisning på Høytorp Fort på 
Mysen.

«Historien er grunnlaget for utvikling av framtida»
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Årboka: 
Årboka for 2017 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 i underkant av 200 
personlige medlemmer og 34 lag og foreninger.  Noen nye medlemmer 
kommer til, mens enkelte også blir borte. I løpet av 2017 er det arbeidet 
for å øke oppslutningen med hensyn til antall medlemmer, bl.a deltok 
Kjersti og Arvid på Akershus fylkespartis årsmøte i mars og vervet nye 
medlemmer.

Lagets økonomi er stabil.

Det vises for øvrig til eget regnskap og forslag til budsjett for 2018.

Lillestrøm, den 6. februar 2018

Halfdan Karlsen Arvid Ruus Eva Marie Gran
Leder nestleder sekretær

Kjersti Jørstad Jan-Erik Østlie Kari Amundsen
Kasserer årbok-ansvarlig styremedlem

Kjell Engebretsen
styremedlem

Kari Lund Bråthen Jan Balstad Siri Rutledal Iversen
varamedlem  varamedlem varamedlem

«Historien er grunnlaget for utvikling av framtida»
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PROTOKOLL 
ÅRSMØTE  

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS 
TIRSDAG 20. MARS 2018 KL 19.00  

KANTINA SKEDSMO RÅDHUS 
 

Tilstede: 25 personer 
Leder Halfdan Karlsen ønsket velkommen 
 
Lars og Øyvind fra Rælingen underholdt med sang og musikk. 
Steinar Bunæs fortalte om Sagelvas venner for å ta vare på minner fra sagbruk og industri langs 
Sagelva på Strømmen. 
 
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 Nils Waag og Sissel Marit Bue.  Enstemmig godkjent 
 
SAK 3 – STYRETS ÅRSBERETNING 2017 
Årsberetningen ble gjennomgått.  Enstemmig godkjent.  
 
SAK 4 – REGNSKAP 2017  
Kasserer la fram regnskapet med revisorgodkjennin.  Enstemmig godkjent. 
 
SAK 5 – BUDSJETT 2018  
Budsjettet for 2018 ble tatt til orientering. 

 
SAK 6 – INNKOMNE FORSLAG 
Ingen forslag mottatt. 

 
SAK 7 – VALG 
Styre: 
Leder:  Halfdan Karlsen  Gjenvalg 1 år,  2018-2019 
Nestleder:  Arvid Ruus   Ikke på valg   2017-2019  
Sekretær:  Eva Marie Gran  Gjenvalg 2 år   2018-2020 
Kasserer:  Kjersti Jørstad   Ikke på valg   2017-2019 
Årbokansvarlig: Jan-Erik Østlie  Gjenvalg 2 år   2018-2020  
Styremedlem: Kari Amundsen  Gjenvalg 2 år   2018-2020 
Styremedlem: Kjell Engebretsen  Ikke på valg   2017-2019 
Varamedlem:  Kari Lund Bråthen  Gjenvalg 1 år,  2018-2019 
Varamedlem: Jan Balstad   Gjenvalg 1 år   2018-2019  

 

Varamedlem: Siri Rutledal Iversen  Gjenvalg 1 år  2018-2019  
  
Revisorer: 
   Olav Langørgen   Gjenvalg 1 år  2018-2019 
   Per Magne Lien  Gjenvalg 1 år  2018-2019 
           
Årbok-komite:  
Leder:  Jan-Erik Østlie  Ikke på valg  2017-2019 
   Siri Rutledal Iversen  Gjenvalg 2 år  2018-2020  
   Erling Diesen   Ikke på valg  2017-2019 
   Nina Hanssen   Gjenvalg 2 år  2018-2020  
   Halfdan Karlsen  Gjenvalg 2 år  2018-2020 
    
Kulturpriskomite:  
Leder:  Kari Amundsen  Gjenvalg 1 år  2018-2019  
   Kjell Engebretsen  Gjenvalg 1 år  2018-2019  
   Nils Waag   Gjenvalg 1 år  2018-2019 
 
Representanter til Akershus Kulturvernråd:  
   Halfdan Karlsen  Gjenvalg 1 år  2018-2019 
   Arvid Ruus   Gjenvalg 1 år  2018-2019 
Varamedlem: Kjersti Jørstad   Gjenvalg 1 år  2018-2019 
 
Representanter til Øyerendagkomiteen:   
Leder:  Harald Jørstad   Gjenvalg 1 år  2018-2019 
Varamedlem: Eva Marie Gran  Gjenvalg 1 år  2018-2019 
 
Representanter til Lenseteateret, Fetsund Lenser: 
   Halfdan Karlsen  Gjenvalg 1 år  2018-2019 
Varamedlem: Kari Lund Bråthen  Gjenvalg 1 år  2018-2019 
 
Valgkomite, forslag fra styret: 
Leder:  Erling Diesen   Ny som leder 1 år 2018-2019 
   Sissel Marit Buer  Gjenvalg 1 år  2018-2019 
   Jan Balstad   Ny 1 år  2018-2019 
 
EVENTUELT 
Kulturprisen 2018 
Utdeling av kulturprisen ble utsatt og deles ut på julemøtet. 
 
Orienteringer og kommentarer 

• Årets arrangement 
o Junitur til Folldal og Røros, frist for påmelding 1. mai 
o Høstmøte (i stedet for dagstur) vil bli på Lillestrøm i samarbeid med 

Lillestrøm historielag.  Tema Flisbyen.  Møter vil bli avholdt i Follo og 
Asker/Bærum senere. 

o Julemøte 
• Rekruttering/verving.   

o Stand på årsmøte Akershus Arbeiderparti 
o Verving på veterangruppa i Akershus Arbeiderparti 
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o Verve kommunepartiene og lokallag i Akershus 
o Verve ungdom via AUF og egen ungdomskontingent på kr 100,-. 

• Hva med framtida for AHA i det nye Viken? 
• Aktuelle temaer til senere bruk: 

o Militærhistorie på Kjeller 
o Arbeidermuseum i Akershus, eventuelt inn i Arbeidermuseet i Oslo. 
o Skog- og landbruk 
o Skipsfarten langs Oslofjorden 

 
 
Underveis var det bevertning og loddsalg med trekning ble foretatt. 
 
 

Fosser 7. april 2018 
 

 
Eva Marie Gran 
Møtesekretær 

 
Sissel Marit Bue     Nils Waag   
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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 365 000 
medlemmer.

For mer informasjon om Fagforbundet se vår hjemmeside 
www.fagforbundet.no



Vi støtter Arbeiderbevegelsens 
Historielag i Akershus.

Vi støtter Arbeiderbevegelsens 
Historielag i Akershus.

Vi støtter Arbeiderbevegelsens 
Historielag i Akershus.

Distriktskontoret i Oslo og Akershus

Avd. 1 Oslo-Akershus
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Arbeiderbevegelsens  
Historielag i Akershus

Årbok 2018

AHA mottar grasrot midler 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.




