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Alt henger
sammen med alt

Hva er arbeiderhistorie sett med 2019-briller? Spørsmålet er betimelig,
men nesten like vanskelig å svare på som hva arbeiderkultur eller
arbeiderlitteratur er. Skjønt, ordet «historie» hjelper oss litt på vei –
det indikerer at det må være noe som var. Noe som ikke er lenger.
Noe forgangent. Men ikke nødvendigvis uaktuelt av den grunn.
Arbeiderhistorie fra vår egen tid fins foreløpig ikke, den er det våre
etterkommere som skal grave opp for oss når vi ikke lenger er til – når vi
er døde. Hva de finner, trenger vi heldigvis ikke å bekymre oss om.
Begrepet arbeiderkultur er langt verre. Kultur er relativt greit, men
hva med «arbeider»? For begrepet viser til noe som på sett og vis er
historieløst – arbeiderkultur eksisterer også i dag. Men hva er det?
Den vanligste forståelsen av arbeiderkultur er gjerne at det er kulturelle
uttrykk som for eksempel teater eller litteratur som skildrer arbeidets
gleder og sorger. I denne årboka finner du en artikkel om jentene som
arbeidet på Doblougfabrikken i Høland som for lengst er nedlagt. Som
mye av den andre industrien her til lands, enten den befant seg i vårt
fylke Akershus eller andre steder. Doblougjentene er blitt teater. Sånn
blir arbeiderhistorie arbeiderkultur. Det samme gjelder Meierislaget i
1933 som Grenland Friteater har lagd teater av. Det kan du også lese om
i denne boka.
Alt henger med andre ord sammen med alt.
Jan-Erik Østlie
Årbokredaktør
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Thorbjørn Berntsen
– Jeg har for lengst mistet trua på det derre «økonomisk-vekstsamfunnet». Vi har drekki og eti nok!
Thorbjørn Berntsen (84) har vært med på hele oljereisen og
velstandsreisen. Men nå mener han arbeiderbevegelsen bør
tenke seg om. Hvor mye kan vi forbruke?
■ Av Hanne Kullerud Nielsen

Den gamle sluggeren entret podiet på Fellesforbundets landsmøte til
stående ovasjoner. Arbeidsmiljølovens far, som også har begge beina solid
plantet i både Fellesforbundet og Arbeiderpartiet, var invitert til sine
egne for å innlede om bedriftsdemokrati.

Miljøet, fagbevegelsen, partiet

En time tidligere fikk Magasinet for fagorganiserte en prat med ham
om miljø, om fagbevegelsen og om Arbeiderpartiet. Den tidligere
miljøvernministeren synes det er flott at ungdommen blir dratt med i
miljøspørsmål som de kanskje ikke hadde blitt uten Greta Thunberg.
– Men jeg satt og så på tv-serien om Einar Gerhardsen her om
kvelden. Der var det noen valgplakater fra mellomkrigstida med digre
fabrikkpiper som spydde ut fæl røyk. Jeg tenkte på hennes utsagn: «How
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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dare you» og tenkte: Einar, åssen kunne du finne på noe sånt. Men
det ligger en historisk prosess der som vi ikke må glemme. Hvordan
hadde det stått til her uten industrireisningen? Vi visste jo ikke så
mye om forurensning den gangen. Det kom opp først i 1980-åra, med
Brundtland-kommisjonen, påpeker han.
Som rørlegger og senere tillitsmann og politiker fikk han med seg hele
oljereisa. Han jobbet på Akers Mek. Verksted i Oslo der Ocean Viking
ble bygd, plattformen som fant den første olja i Nordsjøen lille julaften
i 1969. Så kom Berntsen til Stortinget og Industrikomiteen der han var
med på å lage de ti oljebudene, etablere Statoil og Oljedirektoratet.
– Da var kravene «Olje og gass i land i Norge», og først i køen gikk SV,
ler han.
– Ja, tidene forandrer seg.
Norskerenna var for djup for å legge rør til Norge fra Ekofisk, dermed
ble det ilandføring av gass i Emden i Tyskland og olje i TeeSide i
Skottland.

Oljealderen er over

Men uansett hvordan du vrir og vender på dette, så fører brenning av
fossile brensler til utslipp av klimagasser, påpeker Berntsen, og legger
til at problemet selvsagt er at det er knyttet mange arbeidsplasser til
petroleumsvirksomheten.
– Men vi kan ikke holde på med dette i all evighet. Det er ingen
tvil om at olja er på vei inn i «Indian Summer». Vi kan ikke gjøre som
strutsen og stikke hodet langt pokker i vold ned i sanda, sier han.
Da Thorbjørn Berntsen jobba på Aker, så var det skipsbygging rundt
hele Oslofjorden. Det var 10–11 skipsbyggerier. Alt er nå borte.
– Men det går seg til. Det har det gjort bestandig. Dette er bare et
eksempel på prosesser som går sin gang.

Like mye uro da

Det var like mye uro den gangen på endringene som kom, mener han.
Selv var han havna på Stortinget, og fikk besøk av tillitsvalgte som ville
ha hjelp til å skaffe kontrakter. Men det var ikke lenger noen etterspørsel,
og skip og plattformer var blitt så store at de fikk ikke plass på disse
verftene. Utviklinga bare skjedde, mener han.
– Det endte med mye førtidspensjonering blant gutta. Mange begynte
6
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Thorbjørn Berntsen sånn vi kjenner ham. (Foto: Håvard Sæbø)

på jernbaneverkstedet på Grorud, og noen fikk jobb andre steder. Det er
klart at det var et problem, sier Berntsen.
Nå har han landet på at det ikke skal letes etter mer olje. Den tida er
over. Nye industriarbeidsplasser er ikke hyllevare, men han er trygg på at
med tiden kommer det til å løse seg.

«Et flagrende ullteppe»

Han fnyser av moteordet «grønt skifte», som han mener er like
innholdsløst som et flagrende ullteppe. Folk kaster ordet ut av seg uten å
legge noe innhold i det, mener han.
– Jeg har jo drevet med grønt skifte i hele mitt politiske liv. Nå er det
140 bedrifter i Norge som samler inn farlig avfall. Det er de som er det
grønne skiftet. De har drevet på med det i årevis!
Og han er klar om det han tenker av politikk akkurat nå:
– Jeg har for lengst mistet trua på det derre «økonomisk-vekstsamfunnet». Vi har drekki og eti nok! Kloden har ikke ressurser nok til at
alle skal få det som oss!
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Må omdefinere rollen

Han ser at fagbevegelsen har sine tradisjoner, og er til for å skape bedre
levekår for folk. Men slutter det noen gang?
– Hele opplegget går ut på å få mer i påsan. Kjøpe mer, bruke, kaste,
fortere og fortere. Er det noen mening i dette? Da det var tomt i
brødboksen, var det mening. Men er det noen mening når du faen ikke
får igjen lokket på brødboksen engang?
Her har ikke fagbevegelsen greid å omdefinere rollen sin til den tida
vi lever i og de utfordringene vi står overfor i dag, mener han og siterer
Trygve Bratteli som spurte: Hva er bortenfor velferdsstaten?
Berntsen sier han ikke har svaret, men svarer likevel:
– Vi må finne en annen måte å innrette oss på enn bare økonomisk
vekst.
Dersom drivkreftene i økonomien er sånn at vi må ha vekst, men
at veksten må være grønn for å unngå miljøproblemer, så kan vi ta
halvparten av veksten og bruke den innenlands for å bygge samfunnet,
og den andre må vi gi bort til en annen del av verden, sier Thorbjørn
Berntsen.
Han tror ikke rettferdig fordeling kan oppnås bare gjennom frivillige
forhandlinger. Det må noen politiske grep til, noe som da vil bryte inn i
hele den norske modellen.

Senterpartiet traff tida

– Trygve Slagsvold Vedum reiste rundt i valgkampen og hadde en del
eksempler som folk kjente seg igjen i, som politireformen, flystasjonen
på Andøya, lærerutdanninga på Nesna, sykehuset i Sandnessjøen.
Symbolsaker som han utnytta i rett tid, og valgresultatet ble som det ble,
kommenterer han.
– For to ting må være på plass for folk: Akuttberedskap og fødetilbudet
må være innenfor rekkevidde på kort tid. Det må være sånn at folk føler
seg trygge. Vi kan ikke ha tre timer til sånne tilbud, sier Berntsen. Og
innrømmer at det nå er tvil om at foretaksmodellen var en god modell, og
at Ap hadde ansvaret for den, med Gudmund Hernes som helseminister.
For å reise kjerringa for partiet, så er han enig med den samme Hernes
som nylig har sagt at det nye Arbeiderpartiet må ha mer av det gamle. At
profilen blir tydeligere.
– Om det var opp til meg, så ville jeg dreid over til å stille spørsmål om
8
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forbrukersamfunnet. Er forbrukersamfunnet politikkens endelige mål?
Hvem skal forbruke? Og fordelingspolitikken. Fattige og rike.
For EØS
Han står på partiets og Jørn Eggums side i EØS-saken. Det er ikke
flertall for utmelding nå, påpeker han.
– Jeg satt jo i regjeringa da vi fikk EØS-avtalen. Den inneholder
så mye. De siste sju-åtte årene er det jo Erna Solberg som har ansvar
for ikke å utnytte handlingsrommet. Men hvilke saker innafor
handlingsrommet er det vi kan gjøre noe med?
– Vi får bli flinkere til å hente fram disse tingene og bruke dem, og
gjøre noe med dem. Vi kan lage dokument 8-forslag og vise at vi gjør
noe, selv om de kan bli stemt ned i Stortinget. Da viser vi at vi gjør noe!

Går ikke helt hjem

– Bør Arbeiderpartiet få ny ledelse?
– Jeg sier ikke et eneste bedritent ord om Jonas. Vi har valgt den
ledelsen, og den må vi backe opp. Jonas står på, men vi må bare konstatere
at han ikke går helt hjem. Men vi kjører på så godt vi kan fram til neste
landsmøte, sier Thorbjørn Berntsen.
På vårt spørsmål om Raymond Johansen kunne vært et alternativ, svarer
han:
– Raymond er en kjempegutt, han. Men jeg vil ikke lansere noen
kandidater. Vi må først være ærlige mot oss sjøl, så ser vi hva som skjer,
sier Thorbjørn Berntsen før han forlater intervjuet.
Så går 84-åringen og holder et kvarters innlegg på Fellesforbundets
landsmøte, hvor han rakk både å sitere Marx og Mao, og kvittere ut gode
historier fra arbeidsplassen på Akers Mek.
Til stor jubel fra landsmøtet.
(Saken ble første gang publisert på Frifagbevegelse.no)

Thorbjørn Berntsen (84)
–
–
–
–
–

Født i Oslo, nå bosatt i Sørum i Akershus
Arbeiderpartiet
Miljøvernminister 1990–1997
Stortingsrepresentant fra 1977 til 1997
Vararepresentant allerede i 1971
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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– Nestleder i Ap i 1989
– Skipsrørlegger i Nylands verksted i 1951–1966
– Har også vært klubbformann på Akers Mek. Verksted og formann i
avd. 1 Oslo Jern og Metall.
– Hovedmannen bak den arbeidsmiljøloven i Norge.
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Industrihistorie
sett nedenfra
Flere tidligere industristeder her til lands er omgjort til
kulturminner og museer. Nå er historien om de som jobbet der
og deres fagforeninger kommet i bokform.
■ Av Jan-Erik Østlie

– Tida var nå inne for å fortelle historien om de som jobbet på mange av
våre viktigste industriarbeidsplasser, steder som fortsatt er arbeidsplasser
i form av museer og kulturminner, sier Per Harald Grue, leder av
Industrianleggenes Fellesråd. Og legger til:
– Det er tross alt framveksten av industrien som har skapt det Norge vi
kjenner i dag.

Riksantikvarens bevaringsprogram

Treforedling, tekstilindustri, fiskeforedling og gruvedrift – bare for
å nevne noe – har spilt en viktig rolle i utviklingen av landet og
framveksten av det moderne Norge. Ja, industrien vår er så viktig at
den ifølge riksantikvar Hanna Geiran «bidro til å løfte Norge ut av den
fattigdommen som fikk hundrevis av nordmenn til å emigrere til USA
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Tyssedal kraftverk. Katedralen i rallarens rike – Tysso1 som ble bygd i årene
1906 til 1918. (Foto: Jan-Erik Østlie)

på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.» Fabrikkene ga ikke bare
arbeid og mat på bordet til barnerike familier, men ga også arbeidsfolk
lange og harde arbeidsdager. Ifølge Grete Fossli, spesialrådgiver i LO, har
det aldri stått et ord om de som jobbet på disse anleggene. Før nå.
De siste 40 årene har gradvis store deler av industrien vår blitt avviklet.
Siden 1997 har Riksantikvaren gjennom et statlig bevaringsprogram
arbeidet med å ta vare på et utvalg på 15 av tekniske og industrielle
kulturminner. Vi vet en del om fabrikkene, men langt mindre om de som
arbeidet der. Helt til nå.
For i den nyskrevne boka «Når fortida blir framtida» har historiker
Tom Nilsen gjort nettopp det: knyttet arbeiderbevegelsens historie
sammen med utviklingen av disse femten kulturminnene. Fram til i dag
er det bevilget til sammen 750 millioner kroner til sikring, istandsetting
og vedlikehold av de 15 anleggene.
Tom Nilsen viser stolt fram boka si som han har skrevet på ett år. I kjærlighet til
arbeiderbevegelsens hardtarbeidende kvinner og menn. (Foto: Jan-Erik Østlie)
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Odda Smelteverk. Fabrikken ble etablert i 1906 og stengt i 2003. Frode
Grytten kaller den Oddas hjerteslag. (Foto: Jan-Erik Østlie)

– Vi har ønsket å ta vare på stedene der industrien var. Boka er bundet
og trykket i Norge, noe vi er svært stolte av, forteller Grue, som på vegne
av Industrianleggenes Fellesråd er initiativtaker og utgiver av boka.

Bygningsmessige redningsaksjoner

Nå har alle disse 15 tidligere industristedene blitt museer. Initiativet
kom ikke fra museumsverdenen, men fra arbeiderbevegelsen sjøl. Når det
gjelder bevaring av industrihistorien, er Norge blant de fremste i Europa.
Og vi har kompetente ledere, ifølge Grue.
De fleste av anleggene manglet vedlikehold, og det var nødvendig med
omfattende bygningsmessige redningsaksjoner. Det er ansatt kompetente
håndverkere på alle 15 anlegg. Og alle anleggene er i ferd med å bli fredet.
– Merker dere noen forskjell på bevilgningenes størrelse etter hvilken
regjering som sitter med makta?
– Solbergregjeringen la inn en betydelig redusering av bevilgningen,
men her ble vi reddet av Venstre – det skal Venstre ha! Men ellers er det
nok en tverrpolitisk enighet om at dette arbeidet er viktig, sier Grue.
14
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Fetsund Lenser. Et fløtingsanlegg i naturskjønne omgivelser ved Øyerens
bredd – ikke langt fra Lillestrøm. (Foto: Jan-Erik Østlie)

Videreutvikling viktig

Grue mener det er muligheter på disse industrianleggene til å få til langt
mer enn museale oppgaver. Samtidig ble følgende spørsmål mer og mer
brennbart for ham: Hvordan skal vi få arbeiderbevegelsen til å identifisere
seg med disse bygningene? Og hvordan skal vi bruke dem? Dermed ble
historiker Tom Nilsen koblet på – det måtte skrives bok.
– Å ta vare på industristedene som kulturminner er en forholdsvis ny
idé også i arbeiderbevegelsen. Nå er det viktig å utvikle dette videre, sier
Nilsen.
– Ja, det er bedre å videreutvikle de anleggene vi har enn å etablere nye,
legger Grue til.

Norgeshistorie om fagforeningene

Tom Nilsen forteller at det ikke hadde blitt noen bok uten en faglig
tyngde i ryggen. Han viser til en bokkomité med representanter fra tre av
de aktuelle anleggene og en historiker fra Arbeiderbevegelsens arkiv og
bibliotek.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Klevfoss Cellulose og Paprifabrik AS. Fabrikken eksisterte fra 1888 til
1976, og er et stykke industrihistorie fra den tida da treforedling var største
eksportnæring. (Foto: Jan-Erik Østlie)

– Da jeg ble spurt om oppdraget, måtte jeg ta en kunstpause og bryte
telefonforbindelsen. Kort tid etter ringte jeg opp igjen og sa ja, forteller
Nilsen.
Mens Grue karakteriserer Nilsens bok som en Norgeshistorie om
fagforeningene på disse femten industristedene.
Forfatteren forteller at bokas tittel – «Når fortida blir framtida» – på
langt nær er tilfeldig. Poenget er at vi kan leve av fortida i dag. Nilsen
ville sette det hele i en sammenheng. Og det er heller ikke tilfeldig at
alle fabrikkene som omhandles i boka ligger ute i distriktene. Nedlagte
industribygg i de større byene har hatt en sterkere tendens til å bli
omgjort til andre mer lukrative formål – som for eksempel Aker Brygge i
Oslo.

Ett års skriveperiode

Boka er trykket opp i 2100 eksemplarer. Økonomisk støtte fra LO
og Riksantikvaren har vært avgjørende for å finansiere bokprosjektet.
16
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FAKTA
Teknisk og industrielle kulturminner

De 15 industrielle kulturminnene som er med i bevaringsprogrammet,
og som dekker alt fra blant annet næringsmiddelindustri til jern- og
smelteverk og gruvedrift, er:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Atlungstad Brenneri
Bredalsholmen dokkanlegg
Fetsund lenser
Folldal gruver
Haldenkanalen
Kistefos Træsliberi
Klevfos Cellulose & Papirfabrik AS
Neptun Sildeoljefabrikk
Nes Jernverk
Odda Smelteverk
Rjukanbanen
Salhus Tricotagefabrik
Sjølingstad Uldvarefabrik
Spillum Dampsag & Høvleri
Tyssedal kraftverk

Fellesforbundet og LO skal ha 1000 til sammen, resten skal fordeles
mellom de 15 anleggene. Noe ordinært salg har Grue ikke lagt opp
til, men han forteller at de vil anbefale at boka brukes som gave eller
eventuelt selges på de enkelte museer. Delegatene på Fellesforbundets
Landsmøte i midten av oktober fikk den som gave.
Nilsen forteller at han har brukt ett år på å skrive boka.
– Hvordan har du jobbet med den?
– Jeg har brukt både skriftlige og muntlige kilder. Og besøkt alle de 15
stedene. Responsen fra kildene har vært veldig god, sier Tom Nilsen.
– Om ikke Tom hadde vært på alle stedene, snakket med folk og sett
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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anleggene med sine egne øyne, vill det blitt en helt annen bok, mener Per
Harald Grue.
Som også legger til at vårt nasjonale industrimuseumsprogram er altfor
lite kjent. Denne boka kan forhåpentligvis bøte litt på det også.

Industriens betydning

Var nå denne framveksten av industrien så viktig som Grue vil ha det
til? For arbeidslivet og arbeiderbevegelsen? For landet? Skal vi tro Tom
Nilsen, var den nok det. Han skriver: «Oppslutninga om fagbevegelsen
gjenspeiler utviklinga i industrisysselsettinga. Tidligere har vi sett
at antall sysselsatte steig jamt og trutt fra 1850 til 1900 da antallet
sysselsatte i industri og håndverk var 248.600. Fra 1900 til 1910 sto
industrisysselsettinga omtrent i ro. Fra 1910 til 1920 gjorde den igjen et
hopp, til 314.700. I 1920 utgjorde industrisysselsettinga 27,6 % av antall
sysselsatte i Norge.»

18
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Doblougjentene
– en fabrikkhistorie fra
Høland
Teatervirksomheten lever i beste velgående også utenfor de
store byene. I Høland i Akershus – bare seks mil fra hovedstaden
– blandes lokalhistorie med ekte arbeider- og industrihistorie.
■ Av Jan-Erik Østlie – tekst og foto

– Min generasjon hadde ikke hørt om doblougjentene i Høland,
men jeg skjønte raskt at dette var gull, sier Juliane Husvik Sukkestad,
manusforfatter og teaterregissør.

Bare seks mil fra hovedstaden

Har DU hørt om doblougjentene? Og hvor ligger Høland? Nei, det er
ikke meningen å være en arrogant bysnobb eller kulturell besservisser.
Men 9. juni 1959 sto Dobloug konfeksjonsfabrikk ferdig bygd på
Løken i Høland. En arbeidsplass som skulle gi kommunen flere jobber,
skatteinntekter – kort sagt: nye muligheter. Kommunen hadde imidlertid
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

19

ikke nok arbeidskraft. Og den nye bedriften søkte i flere av landets aviser
etter jenter – gjerne unge jenter uten tusen tommeltotter. For dette var
en kvinnearbeidsplass. Og jentene kom langveisfra for å søke lykken,
hos Dobloug i Høland – bare seks mil fra hovedstaden. En distanse
som nærmest regnes som et steinkast i Finnmark, men noe lenger på
Østlandet. Men det skjønte ikke alle jentene sånn med en gang. De ble
innlosjert i hjemmene til hølendingene og på hybelhuset «Kaninburet».

Ansatte bare de beste

Lite visste jentene fra Narvik, Abelvær og andre utposter i landet – jenter
helt ned i 16-årsalderen – hvor de egentlig hadde havnet. For i Høland,
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da som nå, var det mye skog og ikke så veldig mye annet. Likevel ble de
fleste værende. For kjærligheten er som kjent uransakelig, den blomstrer
også på prærien og norske skogskommuner.
Syskolen som ble etablert her ønsket bare å ansette de beste. Etter
grundige tester og intervjuer, ble arbeidssøkerne silt ut. Testingen
opphørte etter hvert da det viste seg at den skremte flere fra å søke.

Erindringsteater

Denne fabrikkhistorien fra Høland har den lokale teatergruppa
«Bygdetruppen teater», som ble etablert høsten 2014, nå lagd en
forestilling om. Forestillingen hadde premiere 30.mars og ble spilt den
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første uka i april på Bjørkelangen Kulturarena, et relativt nytt kulturhus
som kommunepolitikerne skal roses for å ha fått reist.
Manusforfatter og regissør er Juliane Husvik Sukkestad (39) som sjøl
er født i Fosser i Høland, men har bodd mange år utenlands og i Oslo før
hun nå har kommet hjem. Hun forteller at dette er erindringsteater, eller
reminisensteater som det heter på fagspråket.
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Det hele startet med et åpent mimretreff. 15-20 stykker kom. En gang
i 2016 ble doblougfabrikken brakt på bane. Husvik Sukkestad hadde aldri
hørt om konfeksjonsfabrikken, men tente altså umiddelbart på denne
lokalhistorien. Dette kan bli teater, tenkte hun.
Teatergruppa har nemlig som uttalt mål å være med på å bygge et godt
lokal– og kulturmiljø i kommunen. I denne oppsetningen har de også
med seg seks jenter fra Dansekompaniet.

Fabrikksjef fra Bergen

Men det fins svært lite skriftlig materiale om Doblougfabrikken. Så
Husvik Sukkestad gikk til arkivene i lokalavisa Indre Akershus Blad.
I tillegg begynte hun å snakke med sine sambygdinger. Om lag 30 som
en gang jobbet på fabrikken – i kortere eller lengre tid – har hun pratet
med. En av dem ga teatergruppa en symaskin som ble kjøpt av en av
sydamene da de la ned fabrikken i 1977-78. Denne har Husvik Sukkestad
nå fått, og de bruker den i forestillingen. Nå planlegger manusforfatteren
å skrive bok om fabrikken.
Dobloug hadde flere manufakturforretninger og var store i Oslo.
Alf Djuvik, fabrikkbestyreren på fabrikken i Høland, kom egentlig fra
Kløverhuset i Bergen. Han sluttet før fabrikken ble nedlagt på slutten av
1970-tallet. Etter hvert flyttet han til USA hvor han også døde for fire år
siden.
Skjønt, det er jentene som tross alt bærer denne historien – i hvert fall
sånn den framstilles i teaterforestillingen.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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– Historiene deres bar preg av ungdommelig eventyrlyst, kjærlighet
og savn – noe vi kunne kjenne oss igjen i. Jentenes etablering i Høland
påvirket også det lille samfunnet de kom til, forteller regissøren.

Den nære historie

Tanken da konfeksjonsfabrikken ble etablert var at alle arbeiderne skulle
rekrutteres lokalt. Men sånn gikk det ikke. Samtidig skulle de basere seg
på amerikanske arbeidslivsprinsipper med tidsmålinger og et skarpt fokus
på effektivitet. Heller ikke dette fungerte som planlagt. Til Djuviks store
fortvilelse.
– Jentene hadde et veldig slitsomt arbeid, og mange av dem ble på
fabrikken bare i en kort periode – kanskje bare halvannet års tid, sier
Husvik Sukkestad.
– Hvorfor lager dere egentlig teater om dette?
– Fordi det er viktig å få samlet inn denne historien før det er for seint.
Folk som har kommet på våre forestillinger har følt et sterkt eierskap til
historien om fabrikken. De syns dette handler om dem. Jeg mener det
er viktig å sette søkelyset også på vår nære fortid, ikke bare på 1700– og
1800-tallet.
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Teater på Høland ikke hverdagskost

Husvik Sukkestad liker å se på seg sjøl som en historieformidler med
teater som virkemiddel. På de sju forestillingene om doblougjentene har
de solgt om lag 1500 billetter til sammen. Det syns hun er helt utrolig
bra. Det er første gang Bygdetruppen Teater spiller i det nye kulturhuset
på Bjørkelangen som åpnet i fjor.
– Jeg hadde jo ønsket og håpet at så mange ville komme, men det var
likevel uventet. For det er jo ikke vanlig at folk her ute går på teater, sier
hun.
Juliane Husvik Sukkestad kommer sjøl fra en musikerfamilie. Hun tror
kanskje at det er her teaterinteressen hennes stammer fra. Hos henne
mangler det ikke på ekte glød og engasjement.
Det er et løft å få virkeliggjort en sånn teateridé som dette. Ikke bare
skal det skrives manus, hyres inn folk og øves – nei, det skal søkes om
økonomiske midler også. Deadline på manus for å søke økonomisk støtte
var 2. mai 2018. Dagen før, altså på selveste arbeidernes internasjonale
kampdag, skrev hun 42 av de 48 manussidene.
– Da bare kom det av seg sjøl, sier hun.
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En gang en av de store

Brødrene Dobloug var en gang en av de store innen norsk tekstilindustri.
Tekstilhuset og grossistvirksomheten deres ble etablert i Kristiania i 1870.
Og siden virksomheten gradvis vokste, ble det reist konfeksjonsfabrikker
rundt omkring i Norge. Den på Løken i Høland var bare en av flere.
Fabrikken i Høland var imidlertid slett ikke noe venstrehåndsarbeid, den
ble regnet som en storsatsning fra brødrenes side. Og hadde 65 maskiner
hvorav halvparten var spesialmaskiner. Til tross for at markedet viste en
fallende tendens i 1959 da fabrikken sto ferdig.
Men så gikk det som det stort sett har gått med norsk konfeksjonsindustri – den ble avviklet og flagget ut av landet. Det som så ut som gull,
var ikke annet enn i beste fall gråstein. Men det er en helt annen historie.
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AHA-tur til VestTelemark og Grenland
Levende teater er alltids bra å få med seg
når en er ute på tur.
■ Av Halfdan Karlsen

Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus (AHA) er ofte på tur.
På AHAs medlemstur i juni 2019 var vi så heldige at vi fikk oppleve
ekte arbeiderteater i Porsgrunn. Vi fikk med oss Grenland Friteaters
oppsetning av Meierislaget 1933, et fargerikt og spennende teaterstykke
om en nokså ukjent arbeidskonflikt i Porsgrunn, bare to og et halvt år
etter Menstadslaget.
Tor Arne Ursin har skrevet levende om konflikten i en artikkel i
Klassekampen i 2018. Utdrag fra artikkelen er gjengitt nedenfor.
Hva var det som skjedde i 1933? Det ble mye dramatikk. Statspoliti var
tilkalt, og betjentene hadde forbannet seg på at de nå skulle få hevn for
at de ble banket opp to år tidligere av «rampen fra Porsgrunn», under det
berømte Menstadslaget i 1931. Dengang gikk det hardt for seg, og det
ble temmelig brutalt også i Porsgrunn to år etter.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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I STREIK: Meieriet i Porsgrunn
var en typisk kvinnearbeidsplass.
Her går de streikende kvinnene
i teaterstykket om meierislaget
i tog til Meieritorvet under
parolen «En blodigle er vakrere
end en streikebryter». (Foto:
Halfdan Karlsen)

STATSPOLITIET KOMMER: Teaterstykket
viser hvordan Statspolitiet truet med
sine automatvåpen da de jaget vekk de
streikende arbeiderne fra Meieritorvet.
(Foto: Halfdan Karlsen)

Meierislaget i 1933

Foranledningen var en melkestreik i Porsgrunn i oktober-november
1933 som fikk stor lokal oppslutning, med stadige demonstrasjoner mot
meieribestyrelsen som ikke ville gå med på tariffavtale og lønnsøkning til
arbeiderne. Meieriarbeiderne hadde like i forveien dannet fagforening, og
det passet dårlig for eierne.
Streiken ble fulgt opp med blokade av meieriet og dets utsalgssteder
rundt om i byen. Den faglige samorganisasjonen opprettet raskt
egne melkeutsalg. Meieriet prøvde å holde virksomheten gående
med streikebrytere, og det oppsto raskt en opphetet situasjon rundt
Meieritorvet, der hundrevis av mennesker samlet seg flere dager i strekk.
Statspolitiet kom, utrustet med hjelmer og maskinpistoler, fast
besluttet på å slå til mot «rampen».
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– Aldri mer Menstad, ropte statspolitibetjentene, mens de slo med
køllene ned i asfalten og gjorde seg klare til å storme fram mot de streikende
arbeiderne. Og så slo de vilt rundt seg med køller for å spre folkemengden.

Jonas Lie ledet politistyrkene

En styrke på 46 mann fra Statspolitiet i Oslo hadde kommet, under ledelse
av politifullmektig Jonas Lie. Like etter kom Bernhard Askvig, øverste
sjef for Statspolitiet med forsterkninger, slik at polititroppen var på rundt
hundre mann da konflikten toppet seg lørdag 11.november 1933.
Dette var en helt annen og mer militant styrke enn det Statspolitiet
som hadde fått juling på Menstad to og et halvt år tidligere. Både Jonas
Lie og Bernhard Askvig, som siden ble to av de verste krigsforbryterne
i Norge under andre verdenskrig, hadde militær bakgrunn. Jonas Lie var
også svært tyskvennlig og kom nærmest direkte fra et studieopphold hos
Hitlers politi i Berlin.
Etter streikemøtet som Statspolitiet slo så hardt ned på, ble det flere
voldelige sammenstøt utover kvelden. Politiet forfulgte steinkastende
ungdom og andre både på Meieritorvet og i gatene rundt. Noen
ungdommer som hadde gått til fots til Porsgrunn flere kilometer fra
gårder i Solum, ble jaget ut på Friisebrygga av Jonas Lies politisoldater.
De hoppet i elva og gjemte seg under brygga til politiet var gått. Så gikk
de hjem til Solum. Dramatisk.
Statspolitiet ble etter hvert sendt tilbake til Oslo. Meierislaget var over,
men streiken fortsatte og ble utvidet med sympatistreiker andre steder.
Før jul gikk partene med på voldgift. Voldgiftsdommen som forelå i
januar 1934 fastslo at alle ansatte skulle gjeninnsettes i sine stillinger. Det
var en seier for de streikende arbeiderne og for fagbevegelsen.

«Den rene fascismen som viste fram sitt stygge ansikt»

Og så spoler vi fram til onsdag 5. juni 2019. Det ble en fin
forsommerkveld i Porsgrunn på den utendørs scenen som Grenland
Friteater disponerer. Vi traff forfatteren av stykket Tor Arne Ursin, som
møtte AHA på morgenen dagen etter forestillingen og fortalte om
tankene bak stykket og satte hendingene inn i et historisk perspektiv:
Klassekamp for bedre kår, motstand mot borgerstatens voldsapparat. For
det var dette arbeiderne i Porsgrunn møtte da statspolitiet kom med sine
stålhjelmer og maskinpistoler.
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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TOR ARNE URSIN: AHA fikk en interessant prat med forfatteren og regissøren
om ‘Meierislaget 1933’. (Fotomontasje ved Halfdan Karlsen)

«Meierislaget presenterer en annen form for motstander til
arbeiderbevegelsen enn både det tradisjonelle borgerskapet og den
internasjonale storkapitalen som sto på arbeidsgivernes side under
Menstad-konflikten i 1931. Det er nemlig den rene fascismen som –
kanskje for første gang i norsk historie – viser fram sitt stygge ansikt i
gatene rundt Meieritorvet i Porsgrunn i november 1933». (Tor Arne
Ursin i Klassekampen 5. juni 2018).
Meierislaget 1933 er etter vårt skjønn arbeiderteater av beste merke,
med gode skuespillerprestasjoner og grei skifting av spilleplass etter
vandreteatermetoden. Halvveis ut i forestillingen går du ned fra
tribunen, rundt hushjørnet og bort til Meieritorvet der du blir en del av
folkemengden på streikemøtet. Og du får streikeaktivistens flammende
tale og Statspolitiet med sine bistre oppsyn og våpen rett inn på livet. Du
er tilbake i 1933.
Den politiske tendensen er krystallklar. Stykket tar arbeiderklassens
standpunkt og belyser hvordan samholdet mellom de streikende og deres
mange sympatisører vant over streikebryteri og statspoliti. Stykket settes
også opp i juni 2020. Anbefales på det varmeste.
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HISTORIETIME FOR AHA: Historikeren
Harald Berntsen holdt et interessant
foredrag om storlockouten og
Menstadslaget i 1931. (Foto: Halfdan
Karlsen)

Turister i naturskjønne Vest-Telemark

Tilbake til AHAs medlemstur. Vi var 24 påmeldte, og turen gikk i
regi av AHA i samarbeid med Peer Gynt Tours. AHA sto for det
historiefaglige innholdet, mens Peer Gynt Tours ordnet med overnatting,
museumsbesøk, båttur og måltider.
Turen begynte tirsdag 4. juni. Vi kjørte buss fra Akershus til Eidsborg
i Vest-Telemark der vi besøkte stavkirken og det lokale bygdemuseet.
Deretter dro vi til Vrådal, hvor vi hadde en to timers båttur med
veteranbåten MS Fram på Nisser og Vråvatn, to idylliske innsjøer som
har avløp ned mot Arendal og altså ikke er en del av det egentlige
Telemarksvassdraget som munner ut ved Skien.
En fin og avslappende båttur i solskinn og varme. Overnatting etter
første dag var på Norsjø hotell ved Akkerhaugen, ikke så langt fra Skien.
For Grenland var hovedmålet for turen.

Harald Berntsen snakket om Menstadslaget

På kvelden hadde vi avtalt foredrag på hotellet om storlockouten i 1931
og Menstadslaget med Harald Berntsen, kjent historiker med radikal
politisk bakgrunn.
Han skisserte raskt hendelsesforløpet som kulminerte med
Menstadslaget i juni 1931: Arbeidervern med kjepper og stokker sto
oppmarsjert foran politi med køller og revolvere i reserve. Og så gikk
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

31

LØVEID SLUSE: Dag Wilhelm
Holmer møtte AHA og viste oss
rundt der det var action i 1931.
Først i Skotfoss der sluseslaget
sto og deretter på Menstad der
det berømte Menstadslaget
fant sted. (Foto: Halfdan
Karlsen)

det ikke bedre enn at politiet ble banka opp og spylt vekk med sine egne
vannslanger under tumultene som fulgte.
Saken gjaldt «arbeidets frihet», sa Bjarne Eriksen, generaldirektør i
Hydro. Han krevde militær støtte, og et gardekompani og pålitelige folk i
Telemark infanteriregiment ble sendt til Menstad som forsterkninger til
Statspolitiet. Militant holdning fra Hydro med andre ord.
Harald Berntsen trakk fram Nationen som skrev at avisa «vil ikke
beklage om det blir skutt arbeidere». Såpass sterk var støtten til den harde
linje i storlockout-konflikten, kort tid etter at fem arbeidere ble skutt i
Ådalen i Sverige under en alvorlig arbeidskonflikt der i mai 1931.
Harald Berntsen understrekte at NKP vant sterke posisjoner
som følge av deres aktive innsats under konflikten, særlig i Herøya
Arbeiderforening. Grenland har jo i alle år etterpå vært et «rødt» område.
Vidkun Quisling var forsvarsminister i Bondepartiregjeringa i 1931
og ansvarlig utad for den omfattende militære mobiliseringen mot de
streikende arbeiderne i Grenlandsdistriktet. Skiensborgerskapet sendte en
takkeadresse til Quisling for dette. Han hadde sine tilhengere, også godt
utenfor det som seinere ble NS.
Harald Berntsen skisserte også hvordan Quisling brukte Menstad som
påskudd seinere til å sette i gang med statskupplaner høsten 1932, planer
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MENSTAD: Her er
hele gjengen fra
AHA fotografert ved
kaianlegget på Menstad.
Vi følte historiens sus
ved alle arbeidskampers
‘hellige gral’ i Norge.
(Foto: Halfdan Karlsen)

som det ikke ble noe av. Blant annet fordi Norges Arbeidsgiverforening
(NAF) ikke ville bruke fascistiske metoder for å knekke fagbevegelsen.
Hovedavtale og kriseforlik ble den linja NAF slo inn på.
Slike perspektiver var det Harald Berntsen trakk fram for AHAmedlemmene på tur denne kveldsstunden på Norsjø hotell i Telemark.
En svært interessant og morsom historietime.

Fra Skotfoss til Menstad

Dagen etter, onsdag 5. juni, gikk ferden til Skotfoss. Der møtte vi Dag
Wilhelm Holmer, tidligere varaordfører (Ap) i Bamble kommune. Han
ble vår guide for Skotfoss og Menstad, skaffet gjennom LO Grenland.
Han viste oss stedet der de store tumultene fant sted, sluseanlegget ved
Skotfoss bruk, fredag 5. juni 1931 – på dagen 88 år før AHA nå kom dit.
Det er en del av Telemarkskanalen, Løveid sluse, en snau mil fra Skien.
Dramatikken fra 1931 ble på en måte levende for oss i AHA der vi
sto ved Løveid sluse i Skotfoss: Håndgemeng mellom Statspolitiet og
streikende arbeidere, steinkasting og roping av ukvemsord. (Se detaljer
om hendingene ved Skotfoss annet sted i årboka).
Også her i Skotfoss er det for øvrig laget historisk teater av
hendingene i 1931: Sluseslaget, satt opp tidlig på 2000-tallet av den lokale
teatergruppa i Skotfoss. Stykket fikk god kritikk i Telemarksavisene, men
det er noen år siden nå at det ble spilt.
AHAs medlemstur gikk videre til Skien, der vi var innom Ibsenmuseet.
Så spiste vi lunsj på Strøm Mat og Bar i Skien sentrum, like ved
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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BEDRIFTSBESØK PÅ HERØYA: Turdeltakerne fra AHA ble vist rundt på det
svære industriområdet på Herøya. Vi ble utstyrt med vernedrakt, hjelm og
gassmaske. Det hender at gassalarmen går. (Foto: Halfdan Karlsen)

kaia der MS Viktoria ligger fortøyd når båten ikke er på tur på
Telemarkskanalen.
Stedet der Strøm ligger ble kalt ‘Lille Helvete’ i gamle dager. Det var en
mindre pen del av byen, mildt sagt, med en stinkende vik med mye søppel
inn fra elva. Denne er i nyere tid fylt igjen, og i dag framstår Strøm som
et veldig pent sted. Og biffburger på Strøm kan anbefales.
Vår guide, Dag Wilhelm Holmer, underholdt oss på bussen med
interessante betraktninger omkring næringsutvikling og industrireisning
i Telemark. Vi skjønte etter hvert at det meste av det som er viktig i
norsk historie har sitt utspring i Telemark. I hvert fall er Dag Wilhelm en
entusiastisk formidler av dette synspunktet.
Etter lunsj kom vi fram til Menstad, som ligger langs elva midtveis
mellom Skien og Porsgrunn, ikke langt fra det stedet der statsminister
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HERØYA ARBEIDERFORENING: AHA møtte lederen av Herøya Arbeiderforening Tor Morten Thorsen, til venstre, og lederen av Yara-klubben Per
Rosenberg, til høyre. (Foto: Halfdan Karlsen)

Gunnar Knutsen i sin tid hadde sin herskapsbolig på Borgestad. De
lokale er litt uenige om Menstad ligger ved Porsgrunnselva eller om det
er ved Skiensvassdraget.
Det var historisk sus over det å være på kaia på Menstad og skue
bortover mot de digre gamle lagerbygningene der Hydro-salpeter ble
håndtert. Det å være der det dramatiske Menstadslaget skjedde i 1931.
(Se detaljer om Menstadslaget annet sted i årboka).

Bedriftsbesøk på Herøya

Etter Menstad tok vi farvel med Dag Wilhelm Holmer og takket ham
for god guiding. Vi hadde også fått ordnet med bedriftsbesøk på Herøya
gjennom LO Grenland. Vi møtte leder av Herøya Arbeiderforening,
Tor-Morten Thorsen, og leder av Yara-klubben, Per Rosenberg. De viste
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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Medlemstur med mening
AHA prøver alltid å legge opp medlemsturer med godt historiefaglig
innhold, i tillegg til reiseopplevelsen, hygge og sosialt samvær.
Elementene i 2019-turen var:
DAG 1
– Vest-Telemark museum, Eidsborg, omvisning i stavkirke og
museum
– Vrådal, to timers båttur med MS Fram på Vråvatn og Nisser
– Norsjø hotell, historieforedrag om Herøya-konflikten og
Menstadslaget 1931
DAG 2
– Skotfoss, omvisning på stedet der sluseslaget sto i juni 1931
– Menstad, omvisning på stedet der Menstadslaget sto i juni 1931
– Skien, omvisning på Ibsen-museet
– Porsgrunn, utendørs teaterforestilling om ‘meierislaget’ i 1933
DAG 3
– Porsgrunn, omvisning på Porsgrund Porcelænsfabrik (museum)

oss rundt på det store, imponerende anlegget der det i dag er nærmere 70
firmaer som har virksomhet, med Yara i spissen.
Etter omvisningen fikk vi en prat med de to på fagforeningskontoret og
fikk høre litt om dagens industrielle utfordringer, ikke minst om hvordan
en har greid gjennom fleksibilitet, omlegginger og nye virksomheter å få
beholdt arbeidsplassene på Herøya. Og om den sterke oppslutningen om
fagforeninga. 99,8 prosent, ble det sagt.
Deretter dro vi med bussen videre til nye Comfort hotell i Porsgrunn,
og vi fikk noen timer fri på egen hånd før middagen som ble inntatt på
utmerkede Becks Brasseri og Bar i det gamle Osebro-strøket i Porsgrunn
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TO FORNØYDE TURDELTAKERE: AHA-medlemmene Liv Stray og Kari
Amundsen benytter anledningen til å se seg litt rundt i Porsgrunn.
(Foto: Halfdan Karlsen)

by. På kvelden var vi på Grenland Friteater og så Meierislaget 1933, en
stor teateropplevelse for alle oss som var med på AHA-turen.
Bussjåføren fra Peer Gynt Tours var grei og hentet oss, utenom avtalt
kjøring, ved spilleplassen da stykket var ferdig i 12-tida på natta. Det var
et stykke vei til hotellet.
Torsdag 6.juni var det tilbakereise til Akershus, men først var vi innom
museet til gamle Porsgrund Porcelænsfabrik som har vært noe av en
hjørnesteinsbedrift i Porsgrunn. Uten sammenlikning med Norsk Hydros
anlegg på Herøya da. Det er jo selve kjernen i Porsgrunns industrihistorie.

En historietur som ga mersmak

Turen fikk veldig gode tilbakemeldinger fra de som hadde vært med. På
tre dager fikk AHA-medlemmene med seg stavkirke og bygdemuseum
i Vest-Telemark, båttur på Vråvatn og Nisser, historieforedrag av
Harald Berntsen, besøk på de gamle kampstedene fra 1931 Skotfoss
og Menstad, bedriftsbesøk på Herøya, utendørs teater i Porsgrunn om
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS
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meierislaget i 1933 og møte med forfatter og regissør Tor Arne Ursin.
Flere inntrykk på en gang er det ikke forsvarlig å utsette folk for! Men
bra arbeidskampturisme var det.

KILDER:

– Reiseopplegg og turleders notater fra AHAs medlemstur 4.-6. juni 2019
– Harald Berntsens foredrag på Norsjø hotell 4. juni 2019
– Tor Arne Ursins artikkel om meierislaget i Klassekampen 5. juni 2018 (da stykket
hadde urpremiere)
– Notater fra Tor Arne Ursins møte med AHA på morgenen 6. juni 2019
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Sluseslaget ved
Skotfoss
AHAs medlemstur til Telemark i 2019 var blant annet innom
Løveid sluse ved Skotfoss nær Skien.
■ Av Halfdan Karlsen

Hva var det som skjedde her i 1931? Norsk Hydro var dette året
en aktiv pådriver for å få Arbeidsgiverforeningen til å iverksette
storlockout. Den startet i april 1931, og 80 000 arbeidere ble utestengt
fra sine arbeidsplasser. Norsk Hydro ville tvinge gjennom bruk av
kontraktarbeidere i stedet for fast ansatte fagorganiserte. Dessuten ble det
krevd 15 prosent lønnsreduksjon.
Storlockouten virket veldig provoserende i Grenlandsområdet, og det
ble arrangert flere protestmøter og demonstrasjonsmarsjer. Konflikten
ekskalerte raskt i løpet av mai 1931, og det var flere mindre sammenstøt.
Lørdag 30. mai var det en større demonstrasjon som ble sluppet fram
til Hydros losseplass ved Menstad av politiet, og det kom til et mindre
sammenstøt med kontraktarbeiderne – streikebryterne.
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Amper stemning i Skien og Porsgrunn

Tirsdag 2. juni og i dagene som fulgte ble det nye demonstrasjoner
og protestmøter og en mer og mer amper stemning blant arbeiderne i
Skien og Porsgrunn. Arbeidsgiversida følte at de ikke hadde tilstrekkelig
beskyttelse av politiet.
Fredag 5.juni ble arbeidet på Menstad stanset og kontraktarbeiderne
sendt hjem. I Skien var flere hundre arbeidere samlet ved Folkets Hus,
og fikk vite at arbeidet ved Menstad var stoppet for dagen. En planlagt
protestmarsj dit ble avlyst. I stedet ble det foreslått å gå til Skotfoss, der
det også var streikebrytere i sving.
Skotfoss bruk var med i lockouten og hadde tatt inn kontraktarbeidere,
på samme måte som Norsk Hydro.
Rundt 400 mann, med musikkorps, gikk strekningen fra Skien til
Skotfoss. Politiet grep ikke inn. På Skotfoss bruk fikk driftsbestyrer
Allum beskjed om at demonstrasjonen var på vei, og han ba om
beskyttelse. Rundt femti mann fra Statspolitiet ble sendt med busser fra
Menstad, og ankom Skotfoss fra en annen kant enn demonstrantene. De
sto kampklare ved bruene over Løveidslusa.
Demonstrasjonen tok en avstikker innom Dalsbygda, der de ropte
skjellsord utafor hjemmene til noen av streikebryterne. På Skotfoss
møtte de rundt 200 arbeidere fra bruket og 100 medlemmer av
arbeiderungdomslaget.

Hardt sammenstøt ved Løveid sluse

Rundt 500 mann gikk fram til kanalen, som er rundt ti meter bred. På
den andre sida sto Statspolitiet med køller. En del løp ut på brua, men
ble raskt slått tilbake. En ung gutt ble slått i svime og ble båret vekk. En
del demonstranter begynte å kaste stein mot politiet, og en konstabel fra
Oslo fikk slått ut fire tenner. Også en annen konstabel ble truffet av stein
i munnen. To andre politifolk fikk skrammer i hodet, og en fikk en skade
i ei hånd.
ET IKONISK BILDE: Statspolitibetjenter fra Oslo ble satt inn for å beskytte
Skotfoss bruk mot streikende arbeidere. Arbeiderne ble stanset 5.juni 1931
ved Løveid sluse like ved bruket. (Foto utlånt av Arbeiderbevegelsens Arkiv og
Bibliotek)
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Kommunisten Lundin, som hadde satt i gang demonstrasjonen,
oppfordret til å marsjere tilbake til torget i Skien for å holde et møte der.
Sinte demonstranter mente at man ikke trengte flere resolusjoner, og
steinkastinga begynte igjen.
Etter kort tid begynte demonstrantene så å trekke seg tilbake mens de
ropte trusler mot politiet. En dramatisk dag under storlockouten i 1931.
På Skotfoss bruk innstilte de arbeidet dagen etter. Driftsbestyrer Allum
ville fortsette, men aksepterte det da kontraktarbeiderne ba om å få slippe
å utføre arbeid der.

KILDE:

Artikkel på nettstedet Lokalhistoriewiki som gir en god framstilling av
hendelsesforløpet. Utdrag fra artikkelen er gjengitt her.
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Øyerenprisen 2019 til
Bingen Lenseminneforening
Det var 70 til stede på Øyerendagen på et litt
høstkaldt Fetsund lenser søndag 8.september.
■ Av Halfdan Karlsen

Det var allsang med gamle arbeidersanger, jazz, tale av ordførerkandidat
Jørgen Vik fra Lillestrøm Ap og innslag med elvenøkkene fra
Lenseteateret.
Berit Leikhammer fra Sørum fortalte om arbeidsfolks hverdagsliv
og strev ved Bingen lenser, og det passet godt, for det var Bingen
Lenseminneforening som fikk Øyerenprisen 2019.

Arbeiderbevegelsens kulturpris

Øyerenprisen er arbeiderbevegelsens kulturpris som deles ut hvert år
på Fetsund lenser, til personer eller foreninger som aktivt har fremmet
kjennskap til arbeiderklassens historie og kultur som ledd i det allmenne
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HEDRET: Berit Leikhammer mottok Øyerenprisen på vegne av Bingen
Lenseminneforening. (Foto: Halfdan Karlsen)

kulturbildet. Leder Berit Leikhammer tok imot prisen på vegne av
Bingen Lenseminneforening.
Lenseminneforeningen fikk prisen for sitt arbeid med å ta vare på
steinkar og andre installasjoner ved Bingen lense og for å bevare Bingen
lense som industrielt kulturminne. De har samlet inn og jobber for
å bevare og formidle både den muntlige, skriftlige og den materielle
fløtertradisjonen.
Videre jobber foreningen med å formidle kunnskap om de sosiale,
kulturelle og økonomiske forhold lensearbeiderne og deres familier levde
under – og hvor viktig fløyta var som grunnlag for arbeid og bosetting
langs elva, som det står i foreningens vedtekter.

Ildsjelen Berit Leikhammer

Enhver forening trenger en entusiast som kan stå i spissen. Det
er helt riktig at Berit Leikhammer fikk ta imot prisen på vegne av
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ARBEIDERHISTORIE: Berit Leikhammer fortalte om levekår og arbeidsforhold
for arbeiderne ved Bingen lense. (Foto: Halfdan Karlsen)

lenseminneforeningen, for hun har vært en sentral pådriver for det
arbeidet som er utført.
Hun har vokst opp i en tømmerfløterfamilie hvor far, bestefar og
oldefar var fløtere ved Bingen lenser. Synet av tømmer har hun vokst opp
med, da tømmeret fra mai og til senhøstes dekket hele elva. Tømmeret
lå i tykke lag og kunne brukes som «gangvei» for å komme over elva, har
Berit fortalt.

Et nødvendig restaureringsarbeid

I 1985 var fløtinga i Glomma slutt. De 51 steinkarene sto igjen som
monumenter over en viktig næringsgrein, men de begynte snart å forfalle.
Daværende bestyrer ved Fetsund Lenser, Kristen Grieg Bjerke, tok i
1996 kontakt med Blaker og Sørum historielag og det ble nedsatt tre
arbeidsgrupper. En gruppe skulle registrere lensekar, en annen skulle gå
i det rikholdige arkivet til Fetsund Lenser for å finne ut mer om Bingen.
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En tredje gruppe skulle intervjue flest mulig som hadde kunnskap fra
fløtermiljøet.
Berit Leikhammer kom tidlig med i dette arbeidet. Som
folkeminneviter og lærer hadde hun gode forutsetninger for denne
jobben. I 2009 kom boka Glomma gjennom Sørum – livet langs elva, med
Berit som redaktør.
Sammen med Dag Nordsveen i historielaget har hun fått i stand
vandreutstilling om Bingen lenser og fløterlivet. I mai 2011 tok hun
initiativ til et åpent møte som resulterte i at Bingen Lenseminneforening
ble stiftet. Berit ble valgt til leder og har vært det siden.
Utallige dugnadstimer er lagt ned for å få Bingen lenser opp å stå: en
høyst fortjent prisutdeling. Dette er levende arbeiderkultur på sitt aller
beste.
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Øyerendagens framtid
Øyerendagen, arbeiderbevegelsens kulturdag
på Fetsund lenser, ble i 2019 for første gang
arrangert av Arbeiderbevegelsens Historielag
i Akershus (AHA).
■ Av Halfdan Karlsen

Etter henvendelse fra Øyerendagkomiteen i våres, vedtok styret i
AHA å støtte et forslag om sammenslåing mellom AHA og komiteen.
I første omgang tok AHA ansvar for gjennomføring av Øyerendagen 8.
september sammen med folk fra Øyerendagkomiteen.
Saken om sammenslåing kommer opp på årsmøtet i AHA
i mars 2020 som vedtektsendring. Øyerendagkomiteen blir da ifølge
forslaget en underkomite i AHA, valgt på vanlig måte etter forslag
fra AHAs valgkomite. Dersom årsmøtet gir dette sin tilslutning.
Øyerendagkomiteens midler på bankkonto tilfaller AHA.
Det har i de seinere åra vist seg litt vanskelig å få rekruttert nye
medlemmer til Øyerendagkomiteen. Komiteen startet i sin tid i 1993
som et litt løst organisert samarbeidstiltak mellom fagbevegelsen og
arbeiderpartiene på Nedre Romerike.
Toppåret var 1997, da kulturminnestafetten kom til Fetsund Lenser
på Øyerendagen med nærmere tusen mennesker innom. Året etter, da
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PROGRAM: Øyerendagen 8. september 2019, bildemontasje brukt til PR for
arrangementet

teaterstykket Elvenøkk for første gang ble spilt på Øyerendagen, var det
ifølge Romerikes Blad 600 tilskuere.
Antall deltakere har nok sunket. Hvert eneste år har Øyerendagen
likevel blitt arrangert i begynnelsen av september, 27 år på rad, med et
godt og allsidig kulturprogram med politikk attåt. Dette blir modellen
også for framtidige Øyerendager, og fra nå av ligger det an til at arbeidet
forankres organisatorisk i AHA.
Det er viktig at arbeiderbevegelsen bruker Fetsund Lenser som
«vårt» sted, den i sin tid viktigste arbeidsplassen i Fet med flere hundre
lensearbeidere i sving da virksomheten var på sitt høyeste. Og Fet
kommune som «ble styrt fra materialbua på lensene», som det er blitt
ØYERENDAGKOMITEENS LEDER: Harald Jørstad i sving med sag på
Gansbruket i Fet for et par år sia. (Foto: Halfdan Karlsen)
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sagt. Joda, arbeiderbevegelsen har i høy grad gjort seg gjeldende på
Fetsund lenser.
Trådbua, der Øyerendagen ble arrangert fast i seinere år, er nå gjort
om til permanent flott ny museumsutstilling der det koster 60 kroner å
komme inn. Den kan ikke lenger brukes til vårt formål. På den annen
side var det også sterkt begrenset plass innendørs for tilhørere i gamle
Trådbua. Dette kan vi rette på nå.
Fetsund Lenser passer perfekt som et sted der AHA og
arbeiderbevegelsen i fylket kan være litt utadrettet, med årlig Øyerendagarrangement utendørs. Med potensiale for å kunne samle svært mange
tilhørere. Vi ønsker Øyerendagen fortsatt mange gode år framover.
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Likvidasjonsforsøk på
Morskogen
Historikeren Tore Pryser har foreløpig gitt ut fire bøker om
spioner under andre verdenskrig. Han mener at det fortsatt er
det nasjonsbyggende synet på okkupasjonstida med svart-hvittforestillinger om aktørene som preger vår forståelse av krigen.
Han vil med eksemplene i disse bøkene vise oss at mange av de
mest interessante personene befant seg i gråsonen mellom å
være helt og skurk. Med forfatterens tillatelse bringer vi her en
fortelling fra boka «Svik, gråsoner og heltemot» som kom i 2018.
■ Av Tore Pryser

I 1964 begraves en mann på Langset kirkegård i Eidsvoll som motstandsbevegelsen hadde planlagt å likvidere 20 år tidligere fordi han var en
farlig tysk agent.
Ole Udengen var født 1914 i Vestre Aker som sønn av en maler og
gardbruker. Foreldrene bodde på Sollie plass i Oslo i 1910 før sønnen ble født.
Men senere flyttet familien til Morskogen i Eidsvoll kommune etter å ha kjøpt
gardsbruket Øvre Korslund. Etter farens død i 1941 ble Ole eier av bruket.
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Sammenliknet med hva som var vanlig i mellomkrigsåra fikk Ole
Udengen en bedre utdannelse enn de fleste. Etter folkeskolen gikk
han middelskole, deretter vinterlandbruksskole i 1932 og så Hvam
landbruksskole. I åra 1934-35 gjorde han militærtjeneste i Kongens
Garde. I Garden gikk han befalskurs. Før den tyske okkupasjonen av
Norge deltok Ole Udengen som frivillig i vinterkrigen i Finland. Under
kampene våren 1940 i Norge tjenestegjorde han som fenrik.
Flere i familien var medlemmer av NS alt før krigen. Ole Udengen
synes særlig å ha vært påvirket av sin eldre bror Sverre (1905-83). Sverre
Udengen ble under krigen statspolitimann i Oslo og medlem
i Germanske SS Norge.

Hjelper for Sonderkommando Finckenstein

Ole Udengen var medlem av NS i 1935-37. Han fornyet medlemskapet
da han i september 1940 i Oslo kom i forbindelse med tyskeren Graf
Ulrich von Finckenstein. Denne tyske adelsmannen ledet den såkalte
Sonderkommando Finckenstein underlagt e-tjenesten Abwehr i Stettin.
I første omgang fikk Udengen jobb hos ham som tolk, hjelpemann og
sjåfør. Finckensteins oppdrag var å opprette værvarslingsstasjoner på
Grønland og Jan Mayen til bruk for den tyske krigføringen.
Udengen var med på å utruste to slike turer som gikk med selfangeren
«Furenak» fra Ålesund og tråleren «Heinrich Freese» fra Trondheim.
Det var meningen at han skulle bli med som mannskap, men heldigvis
for Ole deltok han ikke på ekspedisjonen med «Henrich Freese» til Jan
Mayen. Båten ble i november 1940 oppbrakt av de allierte. Greven von
Finckenstein selv havnet i fangenskap i Canada.

Vertrauensmann og frontkjemper

Over nyttår i 1941 ble Ole Udengen ansatt som Vertrauensmann i
Abwehrs Referat III F – kontraspionasjen – av Hauptmann Fritz
Fuhrmann. Han fikk dekknavnet «Svend» og 500 kroner måneden i
lønn. Etter å ha undertegnet taushetserklæring ble han sendt på oppdrag
til Harstad. Der utga han seg for å være en norsk løytnant som ønsket
å rømme til Storbritannia. Slik fikk han innpass i motstandskretser i
distriktet. Overrettssakfører Per Spilling hadde begynt å bygge opp en
illegal organisasjon i Harstad.
Fra Spillings medarbeider Alf Pettersen fikk Udengen et kart over
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de tyske militære stillingene på Tjellodden. Udengen ga opplysninger
om Spillings organisasjon til Abwehr i Tromsø, og Spilling og flere
andre ble arrestert av Gestapo i juni 1941. For ikke å vekke mistanke lot
Udengen seg arrestere sammen med motstandsmennene. Etter ti dager
ble Udengen løslatt og dro tilbake til Harstad, hvor han gjenopptok sin
provokatørvirksomhet. Han fikk nå greie på at oberstløytnant Broch i
Tromsø og løytnant Kyllingmark i Svolvær drev med illegalt arbeid. De
og 11-12 andre fra Gryllefjord og Tromsø ble arrestert i oktober i en
operasjon som tyskerne kalte «Robbenfang». I tre uker satt Udengen
på samme celle som en av de arresterte, som han forsøkte å pumpe for
ytterligere opplysninger. Overrettssakfører Per Spilling og elektriker
Alf Pettersen ble dømt til døden av en tysk krigsrett i januar 1942 og
henrettet ved skyting. Meieribestyrer Magnus Helleland, bestyrer Rolf
Westergård og kaptein og gardbruker Gunelius Mikkelsen ble dømt til
tukthus i Tyskland. De overlevde krigen.
En av de arresterte tilknyttet Spilling-gruppa som ble løslatt var
Håkon Kyllingmark fra Svolvær. Han slapp fri etter bare noen dager i
fangenskap. Muligens skyldtes dette at hans mor og stefar var aktive i
Quislings parti NS i Svolvær. Kyllingmark gikk senere i den amerikanske
e-tjenesten OSS`s tjeneste som kaptein. Ved årsskiftet 1944/45 ble han
sjef for de såkalte Sepalsbasene i Nord-Norge. Helt mot slutten av krigen
ble Kyllingmark distriktssjef for de norske hjemmestyrkene i Troms.
At Ole Udengen var gått i tysk tjeneste, ble etter hvert kjent i
motstandskretser. Hos norske myndigheter i Sverige ble han riktignok
blandet sammen med sin storebror Sverre. Følgende ble notert om ham
av det norske rettskontoret i Stockholm:
«Utengen Sverre? ca. 1910-15. Utgir seg for å være norsk offiser, antas
hj.h. i Trondenes. P. t. Sydspissen Tromsø, farlig angiver. Har foranlediget
flere dødsdommer. Lar seg internere for å spionere. Kaller seg også:
Havneinspektør Rustad-Åmodt el. Carsten Rustan. Reiser som Gestapoagent i ruten Tr.heim – Stokmarknes, hvor han er forlovet med frk. B.
Bell. Opptrer under forskj. navn med forskj. utseende, hårfarge, dialekt
m.v., men skal være kjent av offiserene på alle kystbåtene. Har et godt
utseende, höflig og sjarmerende vesen, er av den typen som unge piker
lett faller for. Lengde ca. 174 cm, slank, rødblondt hår”.
På bakgrunn av at Ole Udengens rolle i tysk tjeneste ble kjent, ble det
vanskelig for ham å operere som Abwehr-agent. I stedet meldte han seg
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til tjeneste i SS-Divisjon Wiking på Østfronten. Ved fronten i Russland
tjenestegjorde han fra oktober 1942 til oktober 1944. For innsatsen ble
han dekorert med «krigsmedaljen», som må ha vært Jernkorset. I Waffen
SS var hans grad SS-Rottenführer, merkelig lavt ettersom han hadde
norsk befalsutdannelse. Da Udengen kom hjem, gifta han seg i desember
1944 med ei gardbrukerdatter fra Eidsvoll. Også kona Gerd var medlem
av NS. Ekteparet bosatte seg på garden Øvre Korslund på Morskogen,
som Udengen altså var eier av.

Likvidasjonen mislykkes

Men motstandsbevegelsen hadde ikke glemt ham. I januar 1945
mislyktes et forsøk på å likvidere Ole Udengen hjemme på Morskogen.
I rettssaken mot ham etter krigen het det at to «hjemmestyrkefolk»
prøvde å likvidere ham.
Dette er noe upresist. Den som sto for likvidasjonsforsøket var en
SOE-agent med dekknavnet «Eilif», sendt med fly fra Storbritannia, som
nyttårsnatten 1944-45 hoppet ut i fallskjerm ved Furukollen nær Utsjøen
øst i Eidsvoll nær Nord-Odal. Der ble han mottatt av en Milorg-mann
og foreløpig innlosjert i C. J. Høibraatens hytte ved Utsjøen. Mottaket var
avtalt på forhånd over radio. Tidligere var flyslipp med våpen og utstyr til
Milorg sendt til området.
SOE-sersjanten Jan Hermann Linge født i 1922 var mannen som
skulle utføre likvidasjonsoppdraget. Hjelperen var Milorg-instruktøren
Arne Løchen født i 1923. Løchen alias «Anton Ruud» forteller i 2002 at
Linge lå i dekning noen dager etter ankomsten. «Senere i januar – det må
ha vært 23. januar – møttes vi i Eidsvoll Sparebank. Vi dro sammen opp
til hytta ved Utsjøen, og noe senere samme dag på ski derfra gjennom
Nord-Odal – det skulle se ut som vi kom fra Sverige i tilfelle noe
skjedde – og over skogen til Morskogen». Der tok de inn på ei hytte ved
Trehjørningen.
Denne hytta tilhørte kjøpmannen Per Berg og lå et par kilometer
nordøst for Udengens gard Øvre Korslund. Løchen og Linge gikk på ski
hit iført hvite bukser og hvite anorakker påsydd norsk flagg. Dette siste
var ikke så lurt. De passerte noen tømmerhuggere som så dem. Men verre
var det at de ved ei grind i utkanten av skogen traff en ung mann på ski
– 20-25 år – som de stoppet og pratet med. Han ble nysgjerrig og fulgte
etter dem på ski, men de greide å komme seg unna. Mange år senere kan
54

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

ikke Arne Løchen si med sikkerhet hvem skiløperen som fulgte etter
dem var, men mye tyder på at den unge mannen de snakket med var
Udengens nevø Erik Vold.
Løchen forteller også at Linge snakket med en ung kvinne inne i
skogen. Det var 15 år gamle Eva Tandberg som Linge og Løchen møtte.
Hun hadde vært på besøk hos ei venninne og var på vei hjem. «Da traff
jeg to skiløpere – to fremmede karer i hvite drakter og oppakning –
som stoppet og spurte hva som var korteste avstand eller vei – enten til
Morskogen stasjon eller til Minnesund.» Hun sa det var Morskogen.
Litt senere kom Ole Udengen på ski og spurte om hun hadde sett de to
fremmede. Eva svarte ja på det, og at hun hadde anbefalt dem veien til
Minnesund.
De to var altså uheldige som traff på folk. Eller kanskje er det rettere
å si uforsiktige? Jan Herman Linge burde vært profesjonell nok til å
unngå å bli sett av lokale folk. Men kanskje var hatet til nazistene så
sterkt at han glemte forsiktighetsreglene? Han hadde personlig grunn til
sitt hat som sønn av kaptein Martin Linge. Inntil faren falt i kamp med
tyskerne under Måløy-raidet i romjula i 1941, var han sjef for det norske
kompaniet NORIC NO 1 i SOE, senere kalt Linge-kompaniet.
Ole Udengen ble altså varslet om ukjente fremmede i området. Han var
også nervøs, da han tidligere han fått ei likkiste i miniatyr i postkassa, en
advarsel fra motstandsbevegelsen. Udengen fikk nå hjelp av 12-15 tyske
Luftwaffe-soldater fra en forlegning ved Minnesund. Med ham som
veiviser dro tyskerne til hytta ved Trehjørningen, der Linge og Løchen
igjen hadde tatt inn. Ved 2-3-tida på natta ble de overrumplet, men ga
seg ikke uten kamp. Bevæpnet med en stengun, to pistoler og håndgranat,
forsvarte de seg til ammunisjonen tok slutt. Før de overga seg rakk Jan
Linge å brenne noen papirer, men tyskerne og Udengen fikk rasket med
seg noen av disse som brant dårlig. Linge greide under et fall på ski å
kvitte seg med lommeboka i snøen. I lommeboka hadde han også noen
avslørende papirer.
Deretter ble Linge og Løchen ført til Oslo og forhørt på Gestapos
hovedkvarter Viktoria Terrasse. Både nå og senere unngikk de å avsløre
at deres oppdrag var å likvidere Udengen. Hadde det blitt kjent, ville nok
tysk standrett gjort kort prosess på dem. Tyskerne trodde hele tida at de
var sabotører, med planer om å ødelegge jernbanesporet langs Mjøsa.
Etter forhør bar det til fengsel på Møllergata 19. Arne Løchen satt
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deretter internert på Grini til frigjøringa. Stadig var Linge, som tyskerne
forsto var hovedmannen, utsatt for nye forhør. 14. februar ble han sendt
til Wehrmachtskriegsgefangenlager på Lillehammer.
Fra Lillehammer ble Linge brakt til Holmenkollen i Oslo og forhørt
av Luftwaffe og av en Sonderführer i Abwehr. «The Sonderführer quite
evidently heartly disliked the Gestapo and told the source (Linge) that he
had had a lot of trouble with them.» Abwehr-offiseren sa til Linge at han
ville bli sendt til en krigsfangeleir i Tyskland så snart som mulig. Og det
skjedde. 15. mars ble han og 300 andre sendt med et fangeskip til Århus i
Danmark. Derfra bar det videre med tog.
Jan Linge havnet i en krigsfangeleir i Tyskland, Stalag XIIA ved
Dieburg. Slik hadde han flaks. Hadde Gestapo og ikke det militære
Abwehr overtatt ham, ville han sannsynligvis ha blitt henrettet. På marsj
fra krigsfangeleiren ble Linge i slutten av mars 1945 reddet av de allierte.
Han skal ha rømt over til amerikanerne under et bombeangrep, etter først
å ha skjult seg i skogen.
I Herman Linges nekrolog mange år etter skriver Stein Kagge at
amerikanerne en stund truet med å henrette ham, mistenkt for å være
tysk spion. Men alt 2. april ble han plassert på et Dakotafly og sendt
tilbake til Storbritannia. Deretter bar det til «a P.o.W. (prinsoner of war)
clearing station» der Linges riktige identitet som SOE-agent ble klarlagt.
Etter krigen ble Linge kjent for båtbygging, både for marinen og
for seilere som likte raske båter. Både motortorpedobåttypen Nasty og
seilbåter som Ynglingen og Solingen ble konstruert av ham. Jan Herman
Linge døde i januar 2007.

Nesten dødsdømt

Ole Udengen ble også forhørt om sin rolle i sammenstøtet på Morskogen
av det norske nazifiserte Statspolitiet 26. januar. Her fortalte han også
om mistenkelige norske patrioter på Morskogen. Han anga Oskar
Milli mistenkt for å ha radiosender. En annen tvilsom person sett
med Udengens øyne var Fredrik Tandberg, tidligere leder av det lokale
kommunistpartiet. En Knut Mørk drev svartebørshandel, og det var også
andre tvilsomme personer, ifølge Udengen, blant dem Per Berg, som eide
hytta hvor Linge og Løchen var pågrepet. Senere fortalte han Stapo om
våpenslipp i traktene omkring Morskogen.
Rettssaken mot Ole Udengen kom opp i 1946. Det alvorligste
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tiltalepunktet var hans angiveri av Per Spilling og Alf Pettersen i
Harstad, som altså endte med at de ble henrettet i januar 1942. At
Linge og Løchen skulle likvidere ham, kom aldri fram i retten og kunne
derfor ikke brukes til hans forsvar. Et flertall på fire av sju dommere
i Hålogaland lagmannsrett mente i mai 1946 at Udengen fortjente
dødsstraff. Men da dødsstraff krevde minst fem stemmer, ble straffen satt
til livsvarig fengsel. Høyesterett bekreftet dommen 1. mars 1947.
For øvrig fikk også broren Sverre en dom for landssvik. Som nevnt
hadde han vært konstabel i Stapo i Oslo. Oslo byrett ga Sverre en dom på
fire års tvangsarbeid i 1946. Seinere utvandret han til Argentina. Der skal
han visstnok ha tatt sitt eget liv ved å skyte seg.
Ole Udengen selv fikk det også vanskelig etter krigen. For å redde
gården for familien ble den overført til kona og en søster. Gården
omfattet 126 mål innmark og 200 mål skog. Etter å ha sonet dommen
sin omtales Udengen i 1956 som gårdsarbeider på bruket. På dette
tidspunktet var han ikke i stand til å betale et beløp på 16.237 kroner i
gjeld.
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Lurt å være organisert, ekstra lurt
å bruke fordelene det gir.
sb1ostlandet.no/lofavor

Sandvika
Papirindustri
2019 var året da en industribedrift fra Sandvika ble lagt ned etter
å ha eksistert i nesten 90 år. Sandvika Papirindustri hadde en
kronglete historie i Bærum før de siste femti årene ble tilbrakt
i Horten-området. Såpass kronglete at oppstartsåret
for industribedriften må skrives om.
■ Av Morten Haave

Langs mange elver kan man vandre langs gamle industriminner.
Mest kjent på landsbasis er vel Akerselva og Drammenselva. Langs
Sandvikselva i Bærum er det aller meste borte. Men å lese om gamle
fabrikker kan man gjøre. I Sandvika sentrum, mellom rådhuset og
jernbanen, lå på rekke og rad Sandviken Kalkfabrikk og Teglverk,
Victoria Linoleumsfabrikk og Sandvikens Blikvarefabrik. I 2018 kom
et sommerspel om mannen som grunnla den førstnevnte og sistnevnte,
Donato Brambani.
Brambanis bedrifter var dog forsvunnet lenge før andre verdenskrig,
blikkvareproduksjonen flyttet utenbys i 1929. Bygningen ble likevel
stående, og inn kom forskjellige mindre bedrifter som leide seg husvære,
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deriblant altså det som ble Sandvika Papirindustri. Lokaliseringen som
en av mange bedrifter i «Blikksmia» skulle by på problemer og føre til
et vendepunkt i papirindustribedriftens historie. I denne teksten vil jeg
fortelle om Sandvika Papirindustri med vekt på den 35 år lange perioden
i Sandvika fram til 1971.

Grunnlagt tidligere enn antatt

Vi må kikke under et annet navn for å finne opprinnelsen til Sandvika
Papirindustri. Den byttet navn fra Keramos Papirindustri i 1949. Navnet
hadde bedriften hatt siden 1942, da den byttet fra Keramosfabrikken.
I 1997 utga Jon Terje Grønli et hefte ved navn Fra julepynt til
industrihylser som markering av bedriftens sekstiårsjubileum. Heftet er
vanskelig å få tak i, men jeg fikk en kopi utlevert via Grønlis sønn, som
tilfeldigvis bor i Bærum. Det begynner slik: «For 60 år siden – nærmere
bestemt 1. april 1937 – blir det holdt konstituerende generalforsamling
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i et nystiftet aksjeselskap i Sandvika utenfor Oslo».1 Naturligvis har
jubileumsomtaler i aviser også tatt utgangspunkt i denne stiftelsesdatoen.
Men i Asker og Bærums Budstikke 25. oktober 1935, på forsiden ved
siden av saken «Diktaturtendenser på Stabekk», ser vi det velkjente
portrett av tidligere nevnte Donato Brambani. Ikke overraskende handler
det om «Blikksmia» og den begynnende lokaliseringen av småbedrifter
der. Mest kjent fra før i Bærum var Sandvikens Metallvareverksted, som
flyttet inn fordi deres gamle smie ble revet. Der var også snekkerverksted,
Bærums brenselcentral, en slags eksperimentstasjon for Skalands
grafittverk, en produsent av «kreaturvask» – og Keramosfabrikken.
Den tenkte starten på denne artikkelen måtte altså revurderes: «Tre
gründere drømte om å bli rike på julepynt».
For det var I. B. Møllers eksisterende bedrift som Keramosfabrikken
var flyttet inn. «Fabrikken som er ganske ny beskjeftiger fra 10 til 20
mennesker og fremstiller pappmache». Keramos er det greske ordet for
leire, men var nå navnet på et stoff I. B. Møller selv tok patent på i 1930.
Det var laget av papir, men kunne «brukes som keramikk». Det tålte
vann og kunne gå i bakken uten å knuse.2 Seinere fikk fabrikken også en
erklæring fra brannvesenet om at «dekorasjoner fremstilt etter ‘keramosmetoden’ ikke ansees som ildsfarlige dekorasjoner».3
I desember 1930 hadde Møller fått registrert det som varemerke.4
Møller så for seg at man kunne forme stoffet til «fater, boller,
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dekketallerkener, brikker, skåler, brødbakker, vaser, mugger, bordlamper,
kurver, blomsterpotter o.s.v.» samt male disse, og dermed skape «et helt
nytt felt for norske kunstnere».5
Våren 1931 leide han et rom på hotellet Bristol, fylte det med ting laget
av keramos og inviterte pressen for å se. En journalist var imponert over
gjenstandene «i de herligste former og farger».6 «Tenke sig til å ha en
lampe av keramos som kan falle i gulvet uten å knuses», skreiv en annen.7
Utstillinger fulgte i ei rekke norske byer, og ble framstilt som nyhet langt
utover i 1932 og 1933.8 En butikk på Sunnmøre inviterte sine kunder:
«Vi utpakker idag keramos, som er helt nytt i Aalesund».9
En annen som var til stede på Bristol var ikke like entusiastisk. Han
trodde uknuselige gjenstander hadde sin appell, men «må bare intenst
håpe at opfinneren vil overvinne fristelsen til å imøtekomme den dårlige
smak». Keramosfabrikken måtte ta oppgaven seriøst og finne flinke
folk til å dekorere produktene. Da ville keramos «ikke fortrenge den
gode keramikk, men fortjener alles sympati om det slår ut den dårlige».
Men det var «mange ting iblandt de utstillede produkter igår som ikke
lovet helt godt, og hvis man vil følge parolen stygt og billig kan det nye
produkt bli en mare».10
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Axel Irgens Bergh Møller bodde på Stabekk og hadde startet I. B.
Møller kjemisk fabrikk i 1915 med lokaler i hovedstaden.11 En spesialitet
var perleessens. Utgangspunktet for dette produktet var å rispe sild.
Perleessens kunne brukes til å få imiterte perler til å se helt ekte ut, og
mye annet. Møller skal ha vært den eneste østlendingen som klarte å
forske seg fram til dette,12 samtidig som fiskeindustrien i for eksempel
Stavanger eksporterte dette i stor stil.13 Etter krigen gikk Møller sammen
med Ole Marius Ringstad og startet Møller og Ringstad kjemisk fabrikk
i Sandvika.14

Oppviglere i Oslo?

Produksjonen startet altså i 1930. Det finnes bøker som faktisk har fått
med seg at bedriften ble startet dette året, og ikke i 1937.15 Før fabrikken
kom til Sandvika holdt den til i Oslo, i Sverres gate 3.16
Grunnen til at Møller fikk fabrikken flyttet til Bærum kan ha vært
politisk. I hvert fall hvis vi skal tro en krangel i Arbeiderbladet i 1933.
Bladet omtalte fabrikken i Sverres gate 3 og mente at der var «meget
slette» arbeidsforhold, «praktisk talt ubegrenset» arbeidstid med masse
overtid, lav lønn og at «arbeidslokalene skal være slette». På toppen
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av det hele nektet han arbeiderne å organisere seg eller snakke med
fagorganisasjonen, mente Arbeiderbladet, som ikke ville forvente
mer av en arbeidsgiver som «tilhører Dybwad Brochmanns politiske
sekt».17 Møller stilte opp i stortingsvalget i 1933 som andrekandidat
for Samfundspartiet i Akershus,18 blant annet med hensikt å innføre
fundamentalistisk kristendom.19
Møller fikk svare på Arbeiderbladets oppslag, og mente at alt var
oppspinn og løgn. Det var gode arbeidslokaler, ingen konflikter og lønn
og overtidsbetaling ble bestemt etter «mindelig overenskomst» mellom
ham og arbeiderne. Samtlige ansatte undertegnet også en erklæring på at
de ba Arbeiderpartiet og samorganisasjonen om å «få være i fred inntil vi
selv ønsker innblanding og hjelp fra andre». Det ubestridelige faktum var
altså at arbeiderne ikke var fagorganiserte.
Fagorganisasjonens Gunnar Disenaaen var langt fra imponert.
«Erklæringen fra arbeiderne og funksjonærene bekrefter fullt ut av
forholdet mellem dem og hr. Møller er av den art at de ikke tør ha noe
med organisasjonens folk å gjøre. Og de burde ikke la latt sig sette i
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gapestokken ved å la hr. Møller oversende pressen et dokument som
enhver ærekjær arbeider vilde anse som en skam».
I. B. Møller klagde på samfunnsforholdene i Oslo: «Efter mange
og vanskelige års forsøk begynner fabrikken nu å øine fruktene av sitt
arbeid. Men i samme øieblikk ser det også ut til at det er kommunale
myndigheters og samorganisasjonens opgave å søke å slå fabrikken ned.
[…] Det har jo også tidligere hendt her i Norge at unge uansvarlige
opviglere har greid å stanse både små og store virksomheter».20
Kanskje mente Møller at Bærum var forlokkende i denne
sammenheng? Her var den kommunale myndigheten høyrestyrt og få
«unge uansvarlige opviglere» var å finne. Fra før hadde også kommunen
vært kjent for lav skatt. Arbeiderpartiet var i framgang, men høyrestyret
vedvarte. På samme avisforside som vår tidligere nevnte artikkel om
Keramosfabrikken i «Blikksmia», i 1935, sto et dikt som sluttet slik:
«Slutt op om Høire mann som kvinne, HER skal ei Marxismen grobunn
finne!»21 Men i «Blikksmia» fantes en annen latent trussel.

Flammende start

Etter at Keramosfabrikken ble overtatt som aksjeselskap av Olav Fahre,
Karl Adolf Beckstrøm og Arnt Holt fra 1. april 1937 – og med Arnt
Holt, Tom Høyer og Frederick Lewis Maitland Høyer som medlemmer
av styret – satset de på noe andre produkter enn I. B. Møller hadde stilt
ut. Nå ble det andre boller, kunne man sagt, men det var nettopp boller de
sluttet med, til fordel for 17. mai-pynt og julepynt.
I 1938 annonserte fabrikken i Budstikka etter grankongler, 50 øre for
100 stykker.22 Det tilhørte julepynten. Men fortsatt var det keramos- og
papirprodukter det var mest av. Og dekorasjoner trengte de på samme måte
som før. «Ung dame med god farvesans og flink til å håndmale motiver får
interessant arbeide ved Keramosfabrikken», het det i en annonse.23
Pussig nok var det natt til 17. mai 1939 at fabrikkens første katastrofe
fant sted. En av de to høytidene fabrikken nå levde av, holdt på å kreve
Men det var hell i uhell. Keramosfabrikken og I. B. Møllers kjemiske
fabrikk lå i andre etasje, sammen med «meget betydelige mengder av
eksplosive stoffer, sprit, lakker, fernisser og andre ting». Men brannen
startet i tredje etasje, enten i Østensens blikkenslagerverksted eller
Knudtzons lagerlokale hvor det var malerier og møbler, og brannen ble
også begrenset til denne etasjen.
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Lurt var det ikke å legge tretak, deretter et nytt tretak med
mellomliggende isolasjon av tjærepapp og sagflis.24 Det brant godt og ga
ikke minst masse røyk. På gatenivå skal det ha vært vanskelig å se for seg.
Og for brannmannskapene gikk det helt over styr: «Ingen tenkte over at
surstoffpatronene i røkmaskene ikke tålte så lang funksjon som det her
blev. Plutselig måtte man hjelpe chauffør Olsen ut, noe senere stupte
inspektør Hauge og assistent Prøyme, flere andre blev ustø og måtte ta en
pust i arbeidet».25
Oppå tretaket var det metallplater, som også skapte vanskeligheter
i slokningsarbeidet, men hindret gnistregn til andre trebygninger i
Sandvika. Brannmannskapene kunne trekke seg tilbake etter 12 timers
arbeid.26 Keramosfabrikken fikk store vannskader.
Året etter opplevde de å «brenne inne» med sine produkter på 17.
mai. Det var snakk om leketrompeter til en verdi av 7 000 kroner.
Anledningen var da selvsagt en annen, nemlig at feiringen av 17. mai
1940 ble avlyst.27 Krigen gjorde også at en keramosfabrikk i Sverige måtte
slutte.28 Men som man ser hadde allerede bedriften kommet seg igjen
etter brannen, og bygde seg opp med aksjeutvidelse og innkjøp av nytt
maskineri, herunder en automatisk hylseviklermaskin. Papirprodukter
ble prioritert. I en styreprotokoll het det at bedriften «vil i normale
tider beskjeftige sig forholdsvis litet med artikler som fremstilles efter
Keramosmetoden». Da fabrikken byttet navn i 1942 gikk de likevel
for å beholde det kjente navnet, og bedriften ble hetende Keramos
Papirindustri.29
Av høytidsprodukter var juleklokker en sikker salgsvare med
om lag en halv million produkter årlig.30 Rett etter nyttår begynte
de å lage juleklokkene for å bli ferdig innen høsten og vinteren.31
Hovedproduktene deres var likevel mer prosaiske papirgjenstander, som
pappsneller, papphylser, gummierte papirbånd og regnemaskinruller.32

Kutter ut keramos

Krigen og driften fortsatte. En kuriositet fra disse dager er bedriftsrennet
i langrenn, Keramos-rennet, som bedriften avholdt illegalt fra 1942 og
ut krigen.33 Etter krigen hadde de 400 kvadratmeter produksjonslokaler
og sysselsatte omlag 20 arbeidere og to funksjonærer. Arnt Holt ble den
definitive bedriftslederen.
Han var disponent og utgjorde halve styret, sammen med den
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lokale Sandvika-bakeren Erling Østby. I 1949 kuttet de arven fra
Keramosfabrikken og byttet navn til Sandvika Papirindustri. Det
reflekterte en endring i produktlinje som hadde funnet sted flere år
tidligere. Heftet Fra julepynt til industrihylser forteller om at keramosframstilling baserte seg for mye på håndarbeid. Man tenkte seg at dette
ville utkonkurreres av kommende maskiner, og ga derfor opp keramos.34
Men tilholdet var det samme som før, blant ymse leietakere i
«Blikksmia». Lokalene må ha vært for dårlige. Det som hadde skjedd i
1939 skjedde nemlig igjen.
17. oktober 1951 brant bygningen. En reporter fra Budstikka sprang
de hundre meterne bort og fortalte om slokningsarbeid i full gang i avisa
samme dag, som kom ut til middagstider. I kanskje enda større grad enn
i 1939 var det en farlig brann,35 med store mengder white spirit samt fire
sveiseapparater med hydrogen- og acetylen-flasker.
Brannen startet inne hos Sandvika Papirindustri ved en elektrisk kortslutning. Det skjedde i en avtrekksvifte. I dette rommet i midtetasjen,
med tregulv og tretak, hadde Sandvika Papirindustri drevet sprøytelakkering i stor stil. Det var grunn til å tro at gulv og vegger hadde
lakkrester.36
Budstikka forteller om en uskyldig arbeider, Rolf Johansen, som «holdt
på med å drysse bronsepulver på noen trykksaker, da det plutselig sto
røyk ut fra avtrekksventilen. Antagelig har det så falt ned gnister derfra
som har antendt lakkrester i rommet og varmen har frast opp».
En stor tabbe å etterlate slike rester, og responsen gikk heller ikke på
skinner: «Folkene forsøkte å finne telefonnummeret til brannvesenet,
men katalogen var så fillet at de ikke fant det, og ringte disponenten,
Arnt Holt, som så varslet brannvesenet. […] Det ble gjort forsøk på å
slukke med det brannslukningsmateriell som var i bygningen, men intet
av det virket. Skumslukningsapparatene ble forsøkt, men uten resultat,
likeså en brannslange. Det var ikke trykk i slangen overhodet, sier de som
forsøkte».37
Et av sveiseapparatene ble reddet ut.38 Fra en av de tre som var igjen
og eksploderte, ble en «svært metaldel» ble slynget ut av vinduet. Den
rev med seg et jerngitter som nesten traff en mann i hodet på bakken.
Flaskedelen ble katapultert over på Victoria Linoleumsfabrikk. Den gikk
rett forbi to menn som satt på fabrikkens tak og hjalp til med Victorias
brannslange. Delen falt ned i et arbeidsrom der to menn akkurat hadde
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gått ut. Til alt hell – og med brannfolkenes innsats – døde ingen, og
ingen andre bygninger brant ved denne brannen heller.39 Brannfolkene
jobbet til formiddagen etter.40

På flyttefot

Det kan nevnes at I. B. Møllers oppskrifter på perleessens av sildeskjell
brant opp. For Sandvika Papirindustris del ble utstyret omtalt i dagene
etterpå som totalskadd.41 Ille var det også å miste husværet, og de kom
aldri tilbake til «Blikksmia».
Sandvika Papirindustri fikk snart tilhold i en låve på Østre Hauger
gård, Brynsveien 110. Hauger-lokasjonen omtales etter hvert som
Sandvika Papirindustris karbonpapiravdeling; de kjøpte Oslo-bedriften
Original Farvebånd- og Karbon Fabriker i 1959.42
Samme år begynte Sandvika Papirindustri å leie rom i Defa-gården
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Flyfoto fra Hauger og Østre Hauger gård med låven i bakgrunnen. Begge
foto med tillatelse fra Bærum bibliotek v/Bærumssamlingen.

helt sør i Sandvika (og i 1962 i Andenæsgården). Her satte de inn
produksjonsutstyr for papphylser. Det kan nevnes at de hadde den eneste
maskinen i Norge for produksjon av koniske hylser, som særlig var
etterspurt av spinnerier.43 Tiårsperioden etter brannen gikk salget relativt
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Defagården i Sandvika– og i tillegg Radionettbygget, Inforama og Elkjøp.
Foto med tillatelse fra Bærum bibliotek v/Bærumssamlingen.

bra, og arbeidsplassene var trygge. I hovedsak trengte de nå å samle
bedriften på ett sted.
Låven på Hauger egnet seg «til en viss utstrekning til industriformål».44
Jorda på Østre Hauger var forpaktet bort, og dette skulle definitivt ikke
drives som en selvstendig gård mer. Kommunen så på gården som en
ledig tomt. Sandvika Papirindustri fikk imidlertid ikke lov til å bygge ut
på tomten på Hauger, da Bærum kommune ønsket den til andre formål.
Da Rosenvilde videregående skole kom her i 1978 var det ingen som
vurderte å beholde gårdsbygningene, de ble revet.
Arnt Holt uttalte: «Vi har holdt på her i 25 år og ville gjerne fortsatt
i Bærum». Men de var nødt til å kikke andre steder. I 1958 kjøpte
firmaet Nordengveien 57 på øvre Billingstad, som arbeiderbolig delt inn
i to leiligheter, og hadde planer om å etablere seg med fabrikklokaler
på Billingstadsletta. «Asker kommune er glad for at vi flytter til
bygden og gjør alt den kan for å hjelpe oss», sa Holt. Den dag i dag er
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Det var mye industri i områdene der Sandvika Papirindustri holdt til i
Bærum. Her Sandvikens Blikvarefabrikk som ble anlagt av D. Brambani i 1888
på en tomt ved Sandvikselva mellom linoleumsfabrikken og jernbanelinjen.
I 1929 ble produksjonen flyttet til Moss. Foto med tillatelse fra Bærum
bibliotek v/Bærumssamlingen.

det næringsområde på Billingstadsletta. Prosessen med en eventuell
innflytting gikk sakte på grunn av planlegging av Drammensveien.
Myndighetene fikk ikke bestemt seg for hvordan traseen skulle
anlegges.45
Ekspansjonen av bedriften gikk likevel bra, og i 1962 ble aksjekapitalen
mer enn fordoblet, fra 45 000 til 100 000. Sammen med Holt og Østby
i styret satt nå neste generasjon Holt, Kristen og Eyvind. De to brødrene
var avdelingssjef for henholdsvis hylser og karbonpapir.46
I 1964 flyttet de hylseproduksjonen til havneområdet i Horten. Det
gunstige med det, i tillegg til at de fant et ledig lokale, var arbeidsledigheten i området etter at Marinen hadde flyttet over virksomhet til
Haakonsvern. Nå kunne Sandvika Papirindustri ansette disse personene.
I Asker og Bærum var på den annen side industriarbeidere blitt
vanskeligere å få tak i.47 Kristen Holt flyttet selv ned til Horten for å lede
bedriften; da Arnt Holt døde i 1966 ble Kristen styreleder.48
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En knapp ble fortsatt holdt på Billingstad som et sted Sandvika
Papirindustri kunne etablere seg. I 1965 kjøpte firmaet en eiendom
der (gnr. 39/541 i Asker) for 135 000, før de solgte denne videre til
AS Tørrkopi Norsk Ozalid for 341 400 kroner i 1971. Boligen på øvre
Billingstad var solgt til samme firma for 210 000 i 1969.49
En kuriositet fra den første tida i Horten er at bedriftsledelsen i 1966
nektet å anerkjenne bedriftsklubbens tillitsvalgte som forhandlingspart.
13 av 19 ansatte ved fagorganisert, og hadde nå valgt en tillitsmann med
noe langt hår og skjegg. Da ledelsen reiste en «innsigelse» mot valget,
varslet klubben blokade og arbeidsstans, og pressen gasset seg både lokalt
og nasjonalt. Kristen Holt mente at innsigelsen var på saklig grunnlag
fordi mannen hadde jobbet for kort i Sandvika Papirindustri – fem
måneder mot de anbefalte to år – og fordi han satt med «et eksempel på
at vedkommende ikke er moden nok». Og det var ikke håret. Holt hadde
«kun muntlig gitt uttrykk for at Beatles-hår tyder på umodenhet», sa
han.50
Nytt produksjonslokale på Rørestrand i Borre åpnet i 1971. Med ny
fabrikk, for det meste for papp-produkter, men også andre relevante
produkter i blant annet plast, fraflyttet de nå både Bærum og lokalene i
Hortens havneområde. Bedriftsnavnet var nå Sapi, fortsatt inspirert av
opprinnelsen i Sandvika.51
Et salgskontor i Sandvika ble utskilt fra Sapi gjennom en fisjon i 1973.
Fra sin base i Horten drev Sapi forhandlinger og oppkjøp med diverse
norske og utenlandske firmaer. Hele utviklingen skal ikke gjennomgås
her, men Sapi ble kjøpt av det amerikanske selskapet Sonoco i 1985
og byttet navn flere ganger.52 Sist het bedriften Sonoco Alcore da
produksjonen i Norge ble lagt ned i 2019. Nå var Rørestrand kommet i
fokus som et pent område der det kunne ligge boligblokker. Og slik ble
det.53
¤
Og I. B. Møller? I 1959 utga han En ukjent verden, sin livsfilosofi hvor
han fortalte om menneskehetens vei «fra dyrestadiet mot gudsstadiet. Vi
har ikke helt forlatt det animales instiktsbundethet, men vi er ikke bare
dyr. Vår høyere bevissthet har begynt å våkne».54
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Lørenskog Arbeiderparti 100 år
Alt og alle har sin historie, hvert enkelt individ, hver nasjon,
verden, naturen. Derfor er historie et så mangfoldig fag. Det vi
historikere driver med kan likevel reduseres til én virksomhet:
Vi prøver å skape noen meninger i mylderet av hendelser.
■ Av Ola Alsvik

Eller sagt på en mer konkret måte: Vi driver i bunn og grunn med tre
ting. Det ene er å etablere fakta. Det andre er å finne (noen vil kanskje si
finne på) noen linjer i det som skjer, og det tredje er å forstå eller forklare
endringene eller bruddene langs linjene. Med andre ord – fakta, linjer og
brudd – det er det historie dreier seg om, og det er disse tre nøkkelordene
jeg har tenkt å konsentrere meg om i det følgende.
Men det finnes utallige fakta om Lørenskog Arbeiderparti, det lar seg
overbevisende konstruere en rekke linjer i partiets historie, og det er lett å
oppdage en mengde små og store brudd langs disse linjene. Hvordan skal
vi forholde oss til dette mylderet?
Det er sagt at det finnes tre typer av historikere. For det første
REVEN, historikeren som flyr hit og dit og finner likt og ulikt av fakta,
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men uten å finne noen linjer. For det andre PINNSVINET, som går
rett fram langs én eller noen få linjer og dermed overser eller glemmer
mange fakta langs veien. Og for det tredje OLE BRUMM, som sier
ja takk begge deler. Jeg har tenkt å være mest Ole Brumm, men på en
pinnsvinaktig måte, det vil si at jeg kommer til å forfølge noen linjer og
mønstre mer enn å fyke rundt etter de mange fakta.
Likevel vil jeg begynne som reven og løpe litt rundt omkring for å
finne noen fakta.
For eksempel det faktum å slutte seg om: Lørenskog Arbeiderparti 100
år. Ja, riktignok var det 100 år i 2011, og nå i 2019 vi er allerede åtte år
på etterskudd. Men spørsmålet er om vi kanskje er flere år på etterskudd?
Den kritiske, snusende, løpende, fykende reven har i alle fall funnet
følgende notis i Akershusposten, et lite venstreorgan, som utkom på
begynnelsen av 1900-tallet:
Søndag den 6. oktober 1907 «stiftedes på Benterud i Lørenskogen en
Forening av Gaardbrugere og Arbeidere, i alt 35 personer. Enstemmig
besluttedes Indmeldelse i det norske Arbeiderparti.»
Med andre ord: Er det slik at vi faktisk er 11-12 år for seint? Er
Lørenskog Arbeiderparti snart 112 år gammelt?
Kanskje det. Men sikre kan vi ikke være. For dette enkeltfaktum står
nokså isolert. Vi kjenner ikke til at denne flokken av 35 gardbrukere og
arbeidsfolk faktisk meldte seg inn i Det Norske Arbeiderparti. Kanskje
ble det med tanken, med intensjonen. Gjennomføringen uteble. Men
vi kan uansett slå fast at den første foreningen i Lørenskog som forsto
seg selv som en del av den sosialistiske arbeiderbevegelsen og hadde til
hensikt å melde seg inn i Det Norske Arbeiderparti, sannsynligvis ble
stiftet allerede i 1907.
Dette foregikk allerede den 6. oktober. Dagen etter – mandag den 7.
oktober 1907 – fant det første kommunevalget i Lørenskog sted. Da
stilte også en arbeiderliste til valg. Men dette var en såkalt «upolitisk
arbeiderliste». Bak denne lista sto først og fremst én person, Hans Jacob
Henriksen, ingeniør av utdannelse og bestyrer ved Lørenskogs mest
framtidsrettede industribedrift, AS Fjeldhammer Brug.
Henriksen var en av Lørenskogs mest markante personligheter, sterk
og dominerende av natur. Politisk var han konservativ og tilhørte partiet
Høyre. Med utsikt fra dagens politiske situasjon kan vi virkelig lure på
hva som gjorde at en slik person kunne trone øverst på ei arbeiderliste.
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Svaret krever at vi løfter blikket fra Lørenskog og ser litt nærmere på
den regionale politiske situasjonen omkring forrige århundreskifte.
Nedre Romerike var ett av de områdene der de såkalte borgerlige
arbeiderorganisasjonene spilte en viss rolle. Disse organisasjonene, som
vokste fram på slutten av 1800-tallet, var en motvekt til den sosialistiske
og den sosialdemokratiske arbeiderbevegelsen. Virksomheten var basert
på «den bestående samfundsorden», som det sto i vedtektene, ”og en
fredelig ordning av tvistemål mellem arbeider og arbeidsgiver.”
Det var partiet Høyre som var drivkraften i bevegelsen, og en av
de sentrale aktørene var nettopp Hans J. Henriksen fra Lørenskog.
Henriksen var medlem av hovedstyret i sammenslutningen, og han
var stifter og formann i Lillestrøm konservative arbeiderforening.
Henriksen blir av samtida beskrevet som sterk, energisk og dynamisk
personlighet, ”han gik til den trættende organisationskamp som til en
fest”, står det i en av nekrologene over mannen. Henriksen klarte å skape
et godt og tillitsfullt forhold til arbeiderne ved Fjeldhammer Brug –
og til arbeidsfolk i breiere kretser på Romerike. Han framstår som en
paternalist av god, gammel skole: Jeg vet best, derfor er det best at jeg
bestemmer.
Det virker rimelig å se den første arbeiderlista ved kommunevalget i
Lørenskog i 1907 i forlengelsen av de konservative arbeiderforeningenes
politiske prosjekt. Det virker også rimelig – ja sannsynlig – å se det
første lokallaget av DNA i Lørenskog som et uttrykk for opposisjon
mot den Høyre-dominerte «upolitiske» arbeiderlista. Henriksens liste
tapte imidlertid valget, i den forstand at Henriksens lokale motpol,
Lorenz Meyer Boeck, som eide Losby og undertegnet sine brev med
tittelen «godseier», ble ordfører. Lørenskogs første ordfører. Boeck sto
Landmandsforbundet nær, det seinere Bondepartiet. Han satt i tre år som
ordfører.
Hva som skjedde med det sosialistiske lokallaget i disse åra, vet vi
lite om. Men det virker som initiativet visnet hen. Da det nærmet seg
nytt kommunevalg i 1910 (kommunevalgene ble holdt med tre års
mellomrom på denne tida), hadde Hans J. Henriksen klart å tromme
sammen en ny og enda sterkere koalisjon for å kunne tukte bøndene i
Lørenskog. Koalisjonen spente fra folk som sympatiserte med Høyre
på den ene siden, via venstrefolk i sentrum og over til sosialdemokrater
på den annen side. Henriksen var den ubestridte lederen for lista, men
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Fra 1. maitoget 2015. Til venstre daværende ordfører Åge Tovan. (Foto: JanErik Østlie)
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flertallet var utvilsomt sosialdemokrater, og fra dette miljøet utgikk den
gruppa som året etter, høsten 1911, på nytt tok initiativet til å danne et
selvstendig sosialdemokratisk lokallag i Lørenskog.
Som sikkert mange kjenner til, har Sigmund Fjeldbu skrevet glimrende
om dette – og om Lørenskog Arbeiderpartis historie i det hele tatt –
blant annet i Årboka til Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus.
Men kanskje er det færre av dere som vet at Fjeldbus hovedkilde i
denne sammenheng, er Bjarne Haugen, som var ordfører i Lørenskog
fra 1945 til 1955 og senere fra 1963 til 1967. Vi kan si at Haugen var
Lørenskog Arbeiderpartis første historiker. Hans beretning – som for
øvrig er meget interessant – ligger i dag i Arbeiderbevegelsens Arkiv og
Bibliotek i Oslo, og har også vært en av hovedkildene mine, ved siden av
Sigmund Fjeldbus beretning.
Begge de to historikerne skriver om møtet som Aksel Hansen Torp
innkalte høsten 1911. Det fant forresten sted på eiendommen Ravnhøi i
Kinnskogen. Der ble Lørenskog Arbeiderparti stiftet – på nytt – kan vi
kanskje tilføye. Og denne gangen nøyde man seg ikke bare med å tenke
det, ønske det, ville det med. Man gjorde det også: Samme høst kan vi
se at det ble registrert en kortfattet melding i Akershus arbeiderpartis
medlemsprotokoll, som for all verden viser at Lørenskog Arbeiderparti
var blitt en realitet. Hvis vi skal være veldig historisk-kritiske, så er
denne regnskapsnotisen den eneste førstehåndskilden vi har for å si
at stiftelsesåret var 1911. Alt annet førstehånds kildemateriale er tapt,
det skjedde den ulykksalige dagen i slutten av juli 1974 da en ukjent
brannstifter satte fyr på Folkets Hus, og Lørenskog Arbeiderpartis arkiv
ble flammenes rov.
Så langt har vi lusket rundt som reven og samlet noen fakta her og der
om begynnelsen, om partiets opphav, som kanskje er mer komplisert enn
vi tenker oss. Hvis vi fortsetter å rykke fram slik reven er kjent for å gjøre,
vil vi aldri komme lengre enn til å fylle hiet vårt med en mengde like og
ulike fakta om fenomenet Lørenskog Arbeiderparti. Derfor er det på tide
å skifte ham. Det er på tide å kaste av seg reven og bli pinnsvin.
Et gammelt gresk ordtak sier: «Reven vet mange små ting. Pinnsvinet
vet én stor ting». Vårt spørsmål blir: Er det én stor ting å si om
Lørenskog Arbeiderparti? Eller formulert på en annen måte: Kan vi
lage én stor overskrift over disse første åra av Lørenskog Arbeiderpartis
historie, og si at dette så å si er essensen av det partiet sto for, hovedlinja
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partiet fulgte. Det store mønsteret i mylderet av enkeltdata. Jeg tror vi
faktisk kan si at det er et slikt mønster, og at dette mønsteret kan rammes
inn av overskriften munisipalsosialisme. Men munisipalsosialisme er
skrekkelig ord. Snakk norsk, kan jeg nesten høre dere tenker. Kanskje kan
vi prøve oss med det litt rare ordet kommunesosialisme, eller begrepet
sosialisme nedenfra? Poenget er uansett at Lørenskog Arbeiderpartis
hovedprosjekt i perioden fra 1911 til ca. 1930 er å innføre det sosialistiske
samfunn – i LØRENSKOG.
Nå var det jo ikke slik at partiet sa dette direkte. Det hadde nærmest
vært en opprørserklæring, og dessuten en taktisk bommert. Det var
nemlig spesielle lokalpolitiske grunner til at ordet sosialisme ikke ble så
mye nevnt av Arbeiderpartiet på Lørenskog i tida etter partistiftelsen. For
å forstå dette nærmere skal vi rette søkelyset mot den mannen som samlet
de første engasjerte sosialistene i Lørenskog på Ravnhøi i Kinnskogen
høsten 1911, Axel Hansen Torp. Han er den første personen i Lørenskog
Arbeiderpartis historie som står fram som en partiprofil. Hvem var han?
Han var født i Kristiania i 1873, gift med Milla, hadde tre barn, var
bosatt på plassen Torp under Nordby og verkstedarbeider av yrke. Alt
dette ifølge folketellinga av 1910. Det er rimelig å tro at Torp arbeidet
ved Fjellhammer Brug, i alle fall kan det forklare det nære forholdet som
utviklet seg mellom Torp på den ene siden og Hans Jacob Henriksen på
den annen. Det var på mange måter to ulike personer. Torp var relativt
kortvokst, slank, hadde et smalt ansikt med fine, nesten litt anonyme
trekk. Henriksen var høy, svær på alle måter. Hender store som dolokk.
Et ansikt som utstrålte autoritet og engasjement. Tilsynelatende sto de
to lysår fra hverandre politisk, den revolusjonære sosialisten på den ene
siden og den borgerlige samfunnsstøtten på den annen. Men på tross av
ulikhetene hadde disse to personlighetene funnet hverandre.
Allerede før det første valget i Lørenskog kommune i 1907 hadde
Torp og Henriksen etablert et samarbeid. Som sagt var Henriksen
toppkandidaten til den upolitiske arbeiderlista. Torp var en like klar
nummer to. Samarbeidet ble sterkere i neste periode, da listesamarbeidet
ble utvidet til å omfatte hele spekteret i lokalpolitikken fra venstre
til høyre. Hovedmotstanderne var bøndene. Denne lokalpolitiske
storkoalisjonen vant valget i 1910. Da ble høyremannen Henriksen
ordfører, og hans høyre hånd – sosialisten Torp – ble medlem av
formannskapet. Men poenget er at den politikken som den første
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høyreordføreren i Lørenskog førte var utpreget sosialdemokratisk,
eller munisipalsosialistisk. Av den enkle grunn at flertallet i det nye
kommunestyret var sosialister. De sympatiserte med Arbeiderpartiet.
Her ligger et annet paradoks i Lørenskog Arbeiderpartis historie. Det
første paradokset er at partiet formelt ble stiftet i 1911, men reelt – og i
alle fall i mange folks tanker – allerede i 1907. Det andre paradokset er at
partiet formelt sett overtok styret i kommunen etter valget i 1920, for da
ble den første ordføreren fra partiet valgt – men reelt sett skjedde dette
allerede i 1910, for i åra etter 1910 førte kommunen en politikk som i alle
hovedtrekk var sosialdemokratisk, selv om ordføreren var en høyremann.
Henriksen måtte forresten tåle mye kjeft fra sine partifeller for at han lot
seg rive eller drive med av Lørenskogs sosialister. Kritikken ble faktisk
en del av hans ettermæle, for til og med i enkelte av nekrologene over
Lørenskogs første høyreordfører kan vi se reflekser av andre høyrefolks
angrep på fabrikkbestyrerens samarbeidspolitikk.
Men hva slags politikk dreide det seg om, rent konkret? Hva mener vi
med munisipalsosialisme – eller kommunesosialisme?
Helt konkret kan vi si at kommunesosialismen i Lørenskog hadde to
hovedelementer. Det ene var skolepolitisk, det andre sosialpolitisk.
Samlet sett kan vi med historikeren Tore Grønlie kalle dem for
velferdskommunen. Vi kan si at velferdskommunen er både en forløper
og et forstadium til den senere velferdsstaten. Det arbeiderdominerte
høyrestyret førte en aktiv skolepolitikk. På én måte var det en dyd av
nødvendighet, for i åra fram mot 1920 gjennomlevde Lørenskog en
formidabel folkevekst. På en annen måte var det uttrykk for genuint
sosialdemokratisk politikk. Kommunestyret vedtok å dele Lørenskog
inn i tre skolekretser, og det ble vedtatt å reise to nye og moderne
skoler, Fredheim og Solheim. En tydeligere sosialistisk klo kan vi se i de
sosialpedagogiske tiltakene som ble innført – som for eksempel gratis
skolemateriell.
Hvis vi vender blikket mot sosialpolitikken, ser vi et lignende mønster.
Her skjedde et dyptgripende brudd. Fram til Hans J. Henriksens
ordførertid var eldrepolitikken i Lørenskog dominert av den gamle
avskrekkingstanken, som enkelt sagt gikk ut på at kommunen etablerte
et tilbud som var så lite attraktivt og så forbundet med skam at så få
som mulig (helst ingen) benyttet seg av det. Alle samfunnsmedlemmer
hadde livslang arbeidsplikt. De gamle var ikke noe unntak. I åra etter
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1910 ble denne politikken og grunnsynet bak den endret i Lørenskog, og
vi fikk en ideologi og en politikk som i sine hovedtrekk minner om den
vi har i dag. Alderdommen ble forstått som en fortjent hviletid etter et
langt arbeidsliv. Tilbudet til de eldre skulle stå i samsvar med dette. De
folkevalgte ønsket å skaffe det gamle fattighuset Furulund på Rasta – selv
symbolet på den gamle eldrepolitikken – og heller satse på å bygge et nytt
pleiehjem på Finstad.
Alt dette gikk ordfører Henriksen med på. Ofte med en liten protest,
og akkompagnert av forskrekkelse fra partifeller og fra opposisjonen i
Lørenskog-politikken, som stadig var dominert av «godseier» Lorenz
Meyer Boeck på Losby.
Vi kan jammen spørre oss selv: Hvorfor var Henriksen – den ellers
så sterke og klare høyremannen – villig til å gi så mye etter? Hvorfor
bøyde han sin svære skikkelse så tydelig i sosialdemokratisk retning? Det
er vanskelig å svare. Men jeg tror det hadde sammenheng med at han
var villig til å ofre svært mye for å kunne realisere sitt store livsprosjekt,
som var å få reist et elektrisitetsverk i Lørenskog. Sosialdemokratene
samarbeidet med ham om det, og Henriksen ble senere e-verkets
første bestyrer. Verket sto ferdig i 1916. Men lenge før det hadde
storkoalisjonen brutt sammen. Den hadde hatt sin tid.
En borgelig reaksjon kom ved valget i 1913, og i åra fram til 1919 var
Lørenskog borgerlig styrt. Men den munisipalsosialistiske politikken
gikk som en understrøm gjennom samfunnet også i disse åra, og da
Arbeiderpartiet igjen kom til makten fra 1920, kommer politikken igjen
til overflaten i hele sin bredde, og vi kan si at den danner et mønster eller
ei linje i lokalpolitikken fram til begynnelsen av 1930-åra. Vi kan dermed
si at den danner en viktig fase i Lørenskog Arbeiderpartis historie, og
derfor kan det være interessant å analysere den litt nærmere.
Vi oppdager raskt at den lørenskogske kommunalsosialismen var del
av et større nasjonalt – ja, internasjonalt mønster: Som sikkert mange vet,
var Arbeiderpartiet det første partiet i Norge som begynte å diskutere
behovet for en egen kommunalpolitikk. Det skjedde allerede i 1904.
Under en programdebatt på partiets landsmøte i Drammen innledet
partiformann Christopher Hornsrud med å presentere et kommunesyn
som fikk stor innflytelse i partiet. Statsviteren Yngve Flo har undersøkt
dette grundig, og min analyse bygger på hans. Hornsrud startet med et
retorisk spørsmål: Trenger vi egentlig kommunene? Svaret var selvsagt
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ja, men samtidig så interessant for vår analyse at jeg velger å gjengi det
og kommentere det litt nærmere. Hornsrud sa følgende da han skulle
begrunne hvorfor et sosialdemokratisk parti trengte en kommunepolitikk:
«Kommunen er nemlig i sitt inderste væsen kjød av vårt kjød og aand
av vaar aand, saa vi med ful dret kan betegne kommunen for den i svøb
liggende socialisme. Gjennem kommunen har vi i fællesskab moralsk og
til dels juridisk ret til at disponere over de indtægter, som den enkelte
familie ikke behøver for at leve. Med fællesrettens sterke haand kan de
spekulative overskud disponeres i almenvellets interesser.»
Her lå kimen til en politikk som brøt klart med den tradisjonelle.
For mange av de borgerlige partiene kolliderte tanken om en politikk,
i betydningen en aktiv og positiv politikk, overfor kommunene med
selve kjerne i den tradisjonelle kommuneideologien, som gikk ut på at
kommunene burde overlates mest mulig til selv. De var og de skulle
være autonome – selvstyrte – og før den allmenne stemmerettens tid
innebar dette som regel at landkommuner av Lørenskogs type ble styrt av
kommunens eiendomsmenn, det vil si bøndene. Staten overlot dermed et
stort handlingsrom til kommunene, og dette handlingsrommet ble stort
sett fylt med én ting – passivitet. Men et handlingsrom kan selvsagt også
fylles med aktivitet, og det var nettopp dette som skjedde i Lørenskog.
Da Lørenskog Arbeiderparti fikk flertall ved kommunevalget i 1919,
ble Sigvart Trondsen valgt til ordfører. Trondsen var på mange måter
typisk lørenskoging fra mellomkrigstida, født et annet sted, oppvokst
et annet sted, men innflytter med hjerte for Lørenskog. Trondsen var
født i Skedsmo, men bosatt i Kristiania før han kom til bygda øst for
byen. Han var murer av profesjon, et håndverk det åpenbart var stort
behov for i lokalsamfunnet i åra etter første verdenskrig, da godt over
halvparten av befolkningen var nybyggere. Trondsen videreførte den
munisipalsosialistiske linja fra Axel Hansen Torps tid. I Trondsens
ordførertid vedtok Lørenskog Arbeiderparti en behovsprøvd kommunal
pensjonsordning, som omfattet menn over 65 år og kvinner over 60.
I tillegg inkluderte ordningen pensjoner for enker, barn og invalide.
Alt ble finansiert gjennom beskatningen. Det var en radikal ordning
for sin tid. Bare et fåtall landkommuner hadde noe lignende. Samtidig
ble den sosialpolitiske innsatsen videreført og utvidet på andre
områder. Det var i høyeste grad nødvendig: Etter første verdenskrig
slo ei internasjonal økonomisk krise innover det norske samfunn, og
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Lørenskog ble hardt rammet. Arbeidsløsheten økte kraftig, samtidig som
innflyttingen til Lørenskog fortsatte med stor styrke, og den nordlige
delen av Lørenskog ble forvandlet til et eneste stort byggefelt. Midt
oppe i dette klarte Lørenskog å videreføre den kommunalsosialistiske
ambisjonen. Arbeiderpartiet innførte arbeidsløshetstrygd, den aktive
sosialpedagogiske linja i skolen fortsatte også, det samme gjorde
skoleutbygginga og utviklinga av den kommunale infrastrukturen.
Det var den tradisjonelle kommuneideologien – den sterke
oppfatningen av at kommunene skulle ha stort handlingsrom – som
skapte disse mulighetene for Lørenskog Arbeiderparti. Og i disse
åra ble Arbeiderpartiet en varm tilhenger av det lokale selvstyre.
Men som vi husker, var det en slags uuttalt forutsetning at det store
handlingsrommet ikke skulle benyttes. En god kommune var en
passiv kommune. Den aktive kommune kunne derimot bli en trussel,
og en kommune som Lørenskog – som ville innføre det sosialistiske
samfunn nedenfra og på lokalsamfunnets premisser – skapte alvorlige
bekymringer for de borgerlige partiene og for staten. Historikeren
Rolf Danielsen har snakket om at Arbeiderpartiet utviklet et nærmest
«ekstremt selvstyrebegrep» i disse åra. Det passer på mange måter godt
på Lørenskog. I løpet av 1920-åra vokste det fram en sterk og profilert
lokalpatriotisme. Det virker som om enkelte aktører i kommunen tenkte
seg at det nærmest var mulig å vokse inn i den sosialistiske himmel.
Men på lånte penger. For kombinasjonen av stor arbeidsløshet, stor
innflytting og store ambisjoner, formet et økende sprik mellom inntekter
og utgifter. De kommunale lånene var faretruende store. Det aktive og
lokalpatriotiske Arbeiderpartiet i Lørenskog fikk dessuten en rekke både
indre og ytre motstandere i åra mellom 1920 og 1930. På ulike måter
utfordret de den kommunalsosialistiske politikken.
La oss starte med de indre motstanderne. I begynnelsen av 20-åra ble
Lørenskog Arbeiderparti splittet to ganger. Første gang – i 1921 – på
høyre kant, da den sosialdemokratiske fløyen brøt ut av partiet og dannet
Lørenskog Socialdemokratiske Arbeiderparti. Andre gang – i 1923 – da
partiets venstrefløy gikk ut og dannet Lørenskog kommunistlag, som det
het i mange år. Bruddet til høyre lot seg reparere i løpet av får år. Men
splittelsen på venstre side ble varig, og den fikk også de mest alvorlige
konsekvensene.
En ting var at Lørenskog Folkets Hus, som Axel Hansen Torp tok
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initiativet til å reise i august 1916 og som etter flere skuffelser ble
innviet nyttårsaften 1918, ble overtatt av kommunistene etter noe som
lignet et kupp. Folkets Hus var kanskje den viktigste rekrutteringsarena
for Lørenskog Arbeiderparti. Det var også den viktigste talerstolen
i Lørenskog. Å kontrollere huset innebar å lede arbeiderbevegelsen.
Tapet var smertelig, og det varte helt til 1929 før Arbeiderpartiet igjen
fikk styringa over huset partiet hadde reist. En annen konsekvens av
splittelsen var at Lørenskog Arbeiderpartis sosialpolitikk ble utsatt for
heftig kritikk fra kommunistene. Den fremste skyteskiva ble partiets
ordfører, Ingvald Kristiansen, som overtok ordførervervet etter Sigvart
Trondsen ved kommunevalget i 1922. Kristiansen fikk en usedvanlig
tøff ordførertid, som startet med splittelsen innenfor arbeiderbevegelsen,
fortsatte med kommunal konkurs og endte i okkupasjon og avsettelse.
Kristiansen kom under ild fra mange kanter i åra fram mot annen
verdenskrig. Vi har allerede nevnt at Lørenskog kommunistlag fyrte
av den ene salven etter den andre mot Kristiansen. Særlig angrep
kommunistene ordføreren og Arbeiderpartiet fordi de ikke gjorde nok
for bygdas mange arbeidsløse. Fra flere andre hold plaffet de borgelige
partiene løs på Kristiansen, fordi han førte Lørenskog kommune inn i et
økonomisk uføre av uante dimensjoner.
Ingvald Kristiansen må ha vært skrudd sammen av et spesielt solid
materiale, når han maktet å holde seg selv samlet på tross av det enorme
press han ble utsatt for, både fra politikkens venstre og høyre kant.
Presset kulminerte i åra mellom 1930 og 1935. Da ble Lørenskog truffet
av to slag som på hver sin måte markerte at den kommunesosialistiske
politikken, som på mange måter hadde preget Lørenskog i to desennier,
hadde nådd sitt sluttpunkt. Det første slaget kom fra venstre kant: En
vinterdag i februar 1930 ble kommunestyrelokalet på Fjellhamar nærmest
stormet av en gruppe arbeidsløse i bygda. Aksjonen var utvilsomt ledet
og kanskje til og med organisert fra kommunistisk side, men den ble
tolket og forstått som et oppgjør med Lørenskog Arbeiderpartis politikk
overfor de arbeidsløse.
Senere fulgte en skittentøyvask av en straffesak mot lederne for
aksjonen, som ble forsvart av ingen ringere enn Viggo Hansteen, Erling
Falks nærmeste medarbeider i Mot Dag og et fremtredende medlem
av Norges Kommunistiske Parti. Høyesterettsadvokat Hansteen var
en glitrende skrankeadvokat, som erklærte at rettssaken egentlig var
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et oppgjør med Lørenskog Arbeiderparti: «Det er arbeiderstyret på
Lørenskog som her sitter på tiltalebenken», erklærte Hansteen. Saken
endte med domfellelse – for de tiltalte arbeidsløse – men mange opplevde
utfallet mest av alt som en knusende dom over den lørenskogske
kommunesosialismen og Lørenskog Arbeiderparti, som sto æreløs og
avkledd tilbake etter rettsaken. Hvordan skulle partiet reise seg etter
dette? Hvordan kunne man klare å gjenvinne tillit i arbeiderbevegelsen og
i befolkningen?
Men det skulle bli enda verre. Gjeldssituasjonen i kommunen var
ute av kontroll. Lånene var store og uoversiktlige. Skatteinngangen
var usikker. Skatteprosenten var skyhøy. Vi husker at den tradisjonelle
statlige kommuneideologien var preget av man skulle la kommunene
ha stort handlingsrom, men dette synet endret seg fundamentalt i løpet
av mellomkrigsåra, da staten utviklet kraftige redskaper for å gripe inn
mot kommuner som brukte handlingsrommet på en for aktiv måte.
Arbeiderpartiet oppfattet dette som et forsøk på å demme opp for de
velferdspolitiske initiativene i sosialistisk styrte kommuner, noe som
åpenbart var en konsekvensene. Mange sosialistiske kommuner strittet
derfor i mot. Lørenskog gjorde også det – en stund. Statens sterkeste
våpen overfor gjeldstyngede og ulydige kommuner var å sette dem under
administrasjon. Det skjedde med Kristiansund allerede i 1921. Som
den første kommunen. Etter hvert fulgte flere. Lørenskog ble satt under
administrasjon i 1934. Det var nok et slag for kommunen, og særlig for
det ansvarlige partiet, Lørenskog Arbeiderparti.
Ordfører Kristiansen fikk selv plass i administrasjonsstyret. Der
ble alle kommunens problemer og feildisposisjoner gjennomgått i
detalj. Det må ha vært en ydmykende opplevelse. En tilleggsstraff,
kan vi tenke, men kanskje også en lettelse. Endelig slapp han ansvaret.
Administrasjonsstyret varte fram til 1934, da ble Lørenskog kommune
sluppet løs igjen. Og Ingvald Kristiansen, som dette året kunne se tilbake
på mer enn ti års ordførertid, hvordan gikk det med ham? Han beholdt
tilliten i partiet – og faktisk også i lokalbefolkningen. Den uoppslitelige
ordføreren stilte som Lørenskog Arbeiderpartis toppkandidat ved
ytterligere to lokalvalg, i 1934 og i 1937. Arbeiderpartiet vant begge
valgene. Kristiansen fortsatte som ordfører helt fram til 1940, da
okkupasjonsstyret tvang ham til å gå av. Under okkupasjonen arbeidet
Kristiansen i kommuneadministrasjonen. Jeg har intervjuet en person
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som jobbet sammen med ham. Han framsto litt svak. Kanskje var noe i
ham knekket?
Jeg vil ikke spekulere videre. Men helt sikkert er det at Kristiansen
ikke vendte tilbake til Lørenskog-politikken. Og like sikkert er det at
den politikken han mer enn noen annen politiker i Lørenskog hadde
stått i spissen for – kommunesosialismen, visjonen om at det sosialistiske
samfunn kunne innføres nedenfra, og rulle som en rød snøball fra
kommune til kommune, slik at hele samfunnet gradvis og stykkevis ble
sosialistisk – den ble knekket en gang for alle i løpet av 30-åra. Da krigen
var over, var det i stedet en ny lederskikkelse som sto fram i partiet,
Bjarne Haugen. Haugen hadde vært med i politikken i mange år. Han
hadde sittet i formannskapet i mange perioder, og allerede fra 1935 var
han varaordfører i Lørenskog. Med Haugen kom en ny fase. En ny tid for
Lørenskog Arbeiderparti.
Vi har på pinnsvinaktig vis fulgt den munisipalsosialistiske linja fra
1910 til midten av 1930-åra og vel så det. For å komme videre gjennom
etterkrigsåra må vi finne en ny linje å gå langs. Men la oss fortsette å
opptre som pinnsvinet, å søke mønstre og følge linjene i det som skjedde.
Vi begynner med en visjon. Etterkrigsåra var knapphetens tid. Men den
var likevel rik på visjoner. En annen av forgrunnsfigurene i Lørenskog
Arbeiderparti like etter krigen, Johannes Spjeldnæs, satte følgende visjon
på trykk i lokalavisa Lørenskog Vel i 1946. Spjeldnæs forestilte seg en
reise til Lørenskog anno 1960, altså knapt 15 år fram i tid. Lørenskog
hadde gjennomgått store endringer:
«Ruteflyet fra Oslo durer inn på flyplassen ved Fjellhamar. Den lette
og elegante maskinen tar bakken og setter av 20-30 passasjerer. Vi har
tatt oss en tur med lyntoget som samtidig stopper ved Fjellhamar stasjon.
Vi stiger ut på perrongen og hilser på stasjonsmesteren. ’Flott stasjon’,
sier vi og viser til en monumental bygning holdt i litt eldre stil. ’Tja’, sier
stasjonsmesteren, ’men dessverre for liten. Den er bygd i 1946 og var den
gang stor etter forholdene, men slik som Lørenskog er vokset, fra 6000
mennesker den gang til over 20 000 i dag, er det klart at her må utvidelser
til.»
Slik starter Spjeldnæs med å tegne et nærmest megalomanisk bilde
av Lørenskog, der atomdrevne biler, autostradaer og friluftsrestauranter,
veksler med villabebyggelse og industrianlegg:
«Her er ingen støy og ingen røyk, alt er elektrisk drevet. Hver
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fabrikk ligger omgitt av vakre hageanlegg (…) rekke på rekke med
industrianlegg, alt kranset av trær og vakre parkanlegg. Et overordentlig
harmonisk bilde. Og således fortsetter det over alt, Røykås, Rastad,
Vallerud og hva de nå heter alle steder i denne vakre bygda. Det veksler
med vakre boliger og industrianlegg, rent og velstelt over alt. Flotte
asfalterte veier løper over alt, og på disse en ustanselig strøm av biler og
busser.»
Vi skjønner at arbeiderpartimannen Spjeldnæs skriver om det
vidunderlige nye Lørenskog med glimt i øyet. Men visjonen er også
alvorlig ment. Den tegner tre linjer moderniseringslinjer for framtidas
Lørenskog, som Spjeldnæs insisterer på å kalle ei bygd, selv om hele
fortellingen for øvrig røper at Lørenskog er blitt noe annet, nemlig en
by. Det er en urban visjon, som insisterer på å holde fast ved en rural
identitet, en identitet som bygd. Vi skal komme tilbake til dette viktige
poenget om en liten stund.
Aller først skal vi se nærmere på de tre moderniseringslinjene som
strekker seg visjonært ut av fortellingen. Den ene linjen handler om
infrastruktur, om å skape et nettverk av veier og andre faste anlegg
som kunne gjøre framtidas Lørenskog til et bevegelig, et dynamisk
samfunn. Den andre linjen dreier seg om boliger, om å skape gode og
attraktive bomiljøer. Den tredje linja gjelder næringsliv og arbeidsplasser.
Infrastruktur, boliger og arbeidsplasser. Slik var visjonen hvis vi bryter den
opp i sine konkrete enkeltelementer. Så konkrete framstår også Bjarne
Haugens tanker. Haugen dyrket praksis framfor teori. Det gjorde også
Arne Arnesen, som var ordfører i noen år mellom Haugens to perioder,
som var fra 1945 til 1955, og senere fra 1963 til 1967. Selv om Arnesen
kom mellom her, tror jeg vi trygt kan kalle dette for Haugen-epoken i
Lørenskogs historie – og i historien om Lørenskog Arbeiderparti.
Som andre lokalpolitikere så Haugen framover, det sier seg selv, men
mer enn mange andre styrte Haugen – og Lørenskog Arbeiderparti –
også etter bakspeilet, etter erfaringene fra mellomkrigstida. Og det han
og partiet så der, i bakspeilet, var nettopp hvor galt det kunne gå for et
lokalsamfunn hvis infrastrukturen ikke fungerte, hvis boligbyggingen
gikk i stå og hvis arbeidsplassene stort sett var utenfor kommunen. Dette
var viktig historisk lærdom. Den formet linjene framover. Langs de tre
linjene som tegnet seg, lå riktignok ikke en flyplass og atomdrevne bilder
– slik Johannes Spjeldnæs fantaserte – men der lå i alle fall en aktør som
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Lørenskog Boligbyggelag, og en rekke infrastrukturelle tiltak som RA-2
og nedre Romerike Vannverk, for å nevne et par stikkord.
Vi skal i stedet trekke fram den mest avgjørende faktoren i denne
sammenheng, nemlig etableringen av Sentralsykehuset i Akershus (SiA).
Jeg husker at en senere profilert ordfører i Lørenskog, Per O. Lund,
sa til meg under et intervju at det viktigste som noensinne har skjedd
i Lørenskog var etableringen av Sentralsykehuset. Intervjuet skjedde
midt i 1990-åra, og jeg tror Lund hadde rett ut fra det perspektivet.
Kanskje vil etableringen av Postterminalen og byggingen av Lørenskog
nye sentrum om noen år fortone seg som enda viktigere, men det er litt
for tidlig å si. Og uansett reduserer ikke noen av disse begivenhetene
betydningen av SiA for lokalsamfunnet Lørenskog. Rune Slagstad har
unnfanget begrepet «nasjonale strateger», som et uttrykk for personer
som har hatt en evne til å påvirke og endre samfunnet på nasjonalt plan.
Bjarne Haugen kan med like stor rett betegnes som en lokal strateg. Da
saken om nytt sentralsykehus i Akershus kom opp rett etter krigen, hadde
Haugen posisjonert seg i faglige og politiske styreverv på fylkesplan
som ga ham oversikt og innflytelse. Lokalt sikret han seg Nordby gård
som en mulig tomt, og han bearbeidet partifeller og administrasjonen i
Lørenskog kommune. Mot et klart flertall i fylkestinget maktet Haugen
– og hans parhest, rådmann Paul H. Paulsen – å overbevise eksperter,
helsedirektør og departement om at Nordby var den beste tomt for et
moderne sentralsykehus.
SiA ga arbeidsplasser. Mange arbeidsplasser, og begrepet
arbeidsplassdekning ble viktig for politikere i Lørenskog. I alle fall kan
vi si at det går en linje her fra Haugen og fram til Per O. Lund, som
var ordfører i kommunen mellom 1987 og 1999. Akkurat som Haugen
hadde sitt SiA, så fikk Lund sitt Coca Cola, og det ligger snublende nær
å trekke denne linja videre fram til Lørenskog Arbeiderpartis vellykkede
arbeid med å etablere ny Postterminal på begynnelsen av 2000-tallet.
Selvsagt blir det galt å gi Arbeiderpartiet alene æren – eller for å bruke et
mer nøytralt uttrykk – ansvaret for disse viktige etableringene. Men selv
om vi trekker fra andre faktorer, så forteller disse etableringene noe viktig
om Arbeiderpartiet i Lørenskog, noe om partiets mål og verdier. La oss
prøve å avdekke disse målene og verdiene, lag for lag, slik vi møter dem
fra de første etterkrigsåra og fram til i dag.
Det er lett, men også lettvint, å avskrive Lørenskog Arbeiderpartis
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enorme hunger etter store bedrifter og store og solide arbeidsplasser
som uttrykk for en slags avideologisert vekstsosialisme. Se på en mann
som Bjarne Haugen. Jeg synes etter hvert jeg har blitt godt kjent med
ham. Haugen var ingen stor tenker. Ingen ideolog. Selv når han skriver
Lørenskog Arbeiderpartis første historie, røper han i liten grad sine egne
tanker og ideer. Men noe stråler ut av denne beretningen og av Haugens
gjerning i det hele tatt som likevel avspeiler mål og verdier. Haugen er
opptatt av at lokalpolitikk former samfunnet, at den betyr noe, eller for
å uttrykke det med den amerikanske statsviteren Sheri Berman: Haugen
er opptatt av politikkens primat. Dette er en slags grunnverdi, som vi
finner i det lørenskogske sosialdemokrati og som vibrerer som en streng i
partiets programmer og handlinger helt fram til i dag.
Politikkens primat – eller troen på politikkens muligheter – går
sammen med andre verdier, som gjorde partiet i stand til å realisere
prosjekter som Sentralsykehuset under Haugens ordførertid, Coca Cola
i Per O Lunds tid eller Postens Østlandsterminal under Åge Tovan.
Forestillingen om politikkens primat kombineres med to andre verdier,
som Haugen realiserte på en glitrende måte da han klarte å få plassert
SiA i Lørenskog, nemlig pragmatisme og handlekraft.
I ei bok som kom ut i fjor om Sosialdemokratiet som historisk-politisk
fenomen framheves disse to verdiene som viktige for hele bevegelsen.
Lørenskog Arbeiderparti legemliggjorde disse verdiene – og fortsetter å
gjøre det. Det er noe jordnært – noe praktisk, noe nevenyttig, som er lett
å mistolke som kjedelig – i måten Lørenskog Arbeiderpartiet har realisert
politikkens primat.
Denne jordnærheten kom for eksempel slående til uttrykk i et foredrag
Åge Tovan holdt i 2007. Foredraget hadde tittelen, «Visjoner for
Lørenskog», og når vi ser en sånn tittel tenker vel de fleste av oss at her
kommer det en himmelstormende og kanskje litt vag framtidserklæring,
men nei da. Under overskriften visjoner i referatet står for eksempel
følgende: «Det lages et overflaterenseverk i enden av Langvannet»
og «Fra Rådhuset og ned til Langvannet blir det park med scene for
utekonserter.» Til visjoner å være må det sies at dette er ganske praktisk
og handlingsorientert.
Men rett skal være rett. Tovan har også en større visjon, en overordnet
visjon for Lørenskog, som uttrykkes slik: «Vi trenger alle – alle må
med.» Det ligger langt utenfor mitt mandat å vurdere hvor god denne
90

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

slagordpregede visjonen er kommunikasjonsmessig. Men det slår meg at
den fanger inn enda en viktig sosialdemokratisk verdi som harmonerer
bra med Lørenskogs historiske kontekst. Vi kan falle verdien fellesskap.
Lørenskog skal være et fellesskap, men spørsmålet blir selvsagt: Hva slags
fellesskap?
Dette spørsmålet har på mange måter gått som en rød tråd gjennom
hele Lørenskog kommunes historie.
Samtidig er det et stort spørsmål, som krever at vi kombinerer reven og
pinnsvinets egenskaper og blir Ole Brumm-historikere som vil ha i pose
og sekk.
Jeg opplever at en de grunnleggende spenningene i Lørenskogs
historie, er spenningen mellom by og bygd – mellom det urbane og de
rurale. Hva slags identitet skal Lørenskog ha?
I begynnelsen var bygda. Det er i alle fall helt sikkert. Alle de som
flyttet til Lørenskog i åra mellom 1910 og 1930, i kommunesosialismens
fase, dro til Lørenskog fordi de ville realisere drømmen om et eget hjem
innenfor rammen av en grønn, ren og luftig bygd. Som en av pionerene
skrev: «(…) hele Lørenskog har vært et tilfluktssted for friluftselskende
byfolk (…)». Folk som kom til Lørenskog flyktet fra byen – fra det
urbane. Uansett hva Lørenskog ellers skulle utvikle seg til, så skulle
kommunen forbli en bygd. Slik var det lenge. Men hvis vi husker tilbake
til Johannes Spjeldnæs visjon fra 1946, så forteller den tilsynelatende
om en holdningsendring, for med sin flyplass, sine autostradaer og
næringsbygg, så er denne visjonen mer formet på urbanitetens enn
på bygdesamfunnets premisser. I virkelighetens verden representerer
Sentralsykehuset dette, og vi kan si at etter SiA var det ingen vei utenom:
Lørenskog skulle bli by.
Bjarne Haugen fulgte opp med en storstilt visjon om et sentrum
for Lørenskog i tilknytning til Sentralsykehuset. Men dette fikk han
ikke til. Det endte med et rådhus et helt annet sted og noen spredte
sentrumsspirer et par andre steder i bygda. Etter Haugen – under
ordførertida til Kåre B. Werner – skjedde en kraftig reaksjon og
urbaniteten ble fordrevet fra Lørenskog på en bølge av jordvern. Men
det var mest retorikk. Neste ordfører, Isak H. Wiik, markerte igjen
urbaniteten som et fait accompli. Likevel var retorikken så effektiv at selv
så sent som i 2009, i en rapport fra det anerkjente forskningsinstituttet
NOVA, står det om Lørenskog at kommunen på 1980-tallet gikk fra å
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være «en jordbrukskommune» til å bli «en urban forstad.» Utbyggingen
av kjøpesentrene var avgjørende, ifølge NOVA.
Det siste er en påstand som det er all mulig i grunn til å stusse litt over.
For i 1980 – altså før effekten av kjøpesentrene hadde meldt seg – bodde
allerede mer enn 96 prosent av befolkningen i Lørenskog i tettbygde
strøk, altså i bylignende områder. Bare 0,7 prosent av innbyggerne
var sysselsatt i jordbruket, ja – faktisk var det i innlandskommunen
Lørenskog flere ansatte i sjøtransport enn i jordbruk. Service og industri
var de store næringene. Men på tross av alt dette gjorde kommunen
så sent som i 1995 et vedtak om at den skulle være en landkommune.
Urbaniteten ble holdt på en armlengdes avstand. Denne brytningen
mellom by og land, eller mellom en reell og materiell urbanisering og
en ideell og mental bygdeidentitet har skapt et vanskelig, spenningsfylt
og uavklart landskap som Lørenskog Arbeiderparti har vært nødt til å
manøvrere innenfor gjennom hele kommunens historie. Først i de aller
seneste årene, i løpet av de siste to periodene partiet har styrt kommunen,
ser det ut til at vi aner en løsning: Vi ser konturene av et urbant og et
ruralt sentrum, et sted for by og sted for land.
Kanskje kan historikeren og partiet til slutt enes om Ole Brumms gode
ord: Ja takk, begge deler.
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Første dag på
Stortinget
Jeg er som tidligere leder av laget kjent for alle medlemmer
av Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. Jeg var
leder av Frogn Arbeiderparti fra 1988 til 1991, og satt som
stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Akershus i tre
perioder fra 1993 til 2005. Fra 1997 til 2001 var jeg leder av
Akershus Arbeiderparti, og satt derfor samtidig i partiets
landsstyre. Her kommer et sorgmuntert minne fra en regnvåt
septemberdag i 1993, da jeg gjorde min entré på Stortinget
som nyvalgt representant.
■ Av Kjell Engebrestsen

Det var september, det var høst - og regnet understreket dette med en
entusiasme som strengt tatt var ganske unødvendig. Det styrtet ned fra
alle kanter. Folk skyndte seg med iherdige steg. Noen trippet i totalt
mislykkede forsøk på å unngå de største vanndammene, mens de med
den sterkeste selvbevisstheten løp.
Ingen ting av det som foregikk rundt meg ga noe grunnlag for
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Kjell Engebretsen. (Foto: Privat)
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oppstemthet. Tvert imot. Likevel var det slik jeg var. Oppstemt. Og våt,
naturligvis. Uten paraply som vanlig.
Dette med paraply har vært et stridstema i familien i mange, mange år.
Karin – som jeg har vært gift med omtrent i like lang tid som striden om
paraply har pågått – tilranet seg på et tidlig tidspunkt i ekteskapet rollen
som den fornuftige. For mange fornuftige i en familie kan jo bli aldeles
vanvittig kjedelig, slik at jeg umiddelbart grep den rollen som var ledig
– den ufornuftige. En rolle jeg dessuten har de beste forutsetninger for
å fylle. Striden om paraply eller ikke paraply stod altså mellom to sterke
viljer – fornuftens og ufornuftens. Fornuften hadde denne morgenen hatt
særlig dårlige kort på hånden – for det eneste som kunne tilbys var en
dameparaply av eldre årgang. Rød, med blomster.
Om jeg hadde vært 190 cm høy, med brede skuldre og vilter hårmanke,
er det ikke sikkert jeg hadde brydd meg så mye om det. Men jeg er
verken 1,90 eller bredskuldret, og da gjelder det å holde seg med ulike
ting som er litt karslige. En blomstrete rød paraply er ikke karslig.
Dermed gikk jeg oppover Karl Johans gate, smalskuldret og våt, men
samtidig i en pirrende oppstemthet.
Jeg skulle ikke langt – selv om det var en relativt mager kompensasjon for
manglende paraply, ettersom jeg var gjennomvåt etter et par hundre meter.
Kanskje mindre. Og Karl Johans gate er mye lengre enn det. Særlig lang er
den når det regner. Men etter hvert nådde jeg opp til Egertorget, og kunne
se Stortinget på venstre hånd. Det var dit jeg skulle. Til selveste Stortinget.
Opp og forbi den ene av de to løvene som vokter over inngangen, gjennom
en smijernsport og opp en trapp av blankpolert granitt.
Løven hadde ikke gjort det minste forsøk på å stanse meg, den hadde
knapt kastet et blikk i min retning, og den svarte porten lot seg både
villig og lett åpne. Men jeg gikk ut fra at det var nå vanskelighetene
skulle begynne. Det kunne vel ikke være slik at hvem som helst kunne
ta seg uhindret inn i landets parlament. Jeg trakk pusten dypt og trykket
inn den enorme eikedøren. Til min forskrekkelse åpnet den seg. På vidt
gap og lot seg ikke stanse. Mitt lille og forsiktige trykk hadde utløst en
eller annen mekanisme som gjorde at døren fikk en selvstendig kraft.
Skremmende naturligvis, men ettersom den nå sto vid åpen, så var det
ikke annet å gjøre enn å ta steget. Inn i Det norske Storting. Det slo det
meg at mindre elegant besøk var det nok lenge siden denne fornemme
bygningen hadde hatt.
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Mitt første møte med stortingsbetjentene

Det våte håret klistret seg til pannen, det dryppet en og annen dråpe
fra nesetippen, og skoene surklet da jeg nærmet meg en disk som var
hendig plassert ved inngangen. Der satt en kar med et myndig utseende.
Han hadde dessuten uniform. Hans blikk var ikke til å ta feil av når
han mønstret meg. Inngående - hadde jeg inntrykk av. Min frykt for
uniformene tror jeg har bakgrunn i kontrolløren på min barndoms
kino. Han hadde en gang grepet meg på meget fersk gjerning i å kaste
papirkuler ned fra galleriet, og etter dette følte jeg meg under konstant
overvåking. Det tok lang tid før jeg fikk sitte på galleriet etter dette, for
når jeg leverte min billett, kom hans myndige pekefinger som anviste
retningen. Jeg måtte sitte nede.
Slått av uniformen, ja vel, men ikke kuet. Jeg var den fremste av alle
til å brette billetten på en måte som gjorde den til en slags fløyte – en
meget sinnrik og avansert teknikk – som gjorde at når jeg blåste i den,
så hørtes det godt i hele kinosalen. Også på galleriet. Og når skinnet fra
uniformens lommelykt strøk over benkeradene på jakt etter synderen der
i mørket, krøp jeg i skrekk og fryd sammen på stolen. Han klarte aldri å
knipe meg i denne synden, men hans blikk fortalte meg at han hadde sine
mistanker.
Med all den verdighet jeg var i stand til å mønstre i min klissvåte
tilstand, forklarte jeg at jeg var nyvalgt stortingsrepresentant og var
innkalt til et møte i femte etasje. Han var over hode ikke imponert.
Nyvalgte stortingsrepresentanter hadde nok denne karen erfaringer med
fra før. Han tittet nedover på en liste han hadde – sikkert en fortegnelse
over de nyvalgte – og når han endelig fant mitt navn, nikket han nærmest
faderlig til meg og sa at det var bare å gå inn. Jeg var ikke sikker, men
syntes å kunne ane et lite smil. Han hadde nok gjort sin vurdering og
kommet fram til at jeg ikke lenger ville lage papirfløyter og leven i
selveste Stortinget. Ikke kaste ting fra galleriet heller.
Jeg passerte deretter ytterligere to uniformer – og der var det ingen tvil
– de smilte.
Begge to. Jeg lærte meg senere at den første var den som hadde med
sikkerheten å gjøre, mens de to neste tilhørte Stortingets betjentkorps.
Begge helt uvurderlige roller i dette huset, og tiden skulle lære meg at de
utførte sine oppgaver med stor profesjonalitet og vennlighet.
I neste øyeblikk befant jeg meg i en stor trappehall, hvor et av Arne
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Ekelands kjente malerier dominerte den ene veggen. Det var malerier
av både kong Haakon og kong Olav, store lysekroner, gedigne møbler
– og denne enorme trappen som så ut til å føre rett inn i en vakker
mosaikkvegg langt der oppe.

Opp trappen til vandrehallen

Etter å ha hengt av meg en gjennomvåt kappe i garderoben og tørket
hår, ansikt og hals, ga jeg meg i kast med trappen. Siden møtet skulle
være i femte etasje, forsto jeg at det bare var å arbeide seg oppover. Midt
i trappen var det en avsats som en gang førte inn mot venstre, og etter en
del tankearbeid kom jeg fram til at jeg da befant meg i annen etasje. Til
høyre var det en minneplass for falne under første og andre verdenskrig.
Jeg skulle senere oppdage at det alltid stod hvite liljer der – hver eneste
dag – sommer som vinter. Jeg nærmet meg mosaikkveggen – stor og
vakker – da delte trappen seg og gikk videre oppover den andre veien,
slik at den siste biten gikk jeg med ryggen mot mosaikken og havnet i en
enda større hall enn den nede hvor jeg kom inn.
Igjen blir jeg slått av hvor flott det hele er, ikke pompøst, ikke
overdådig og heller ikke skapt for å imponere. Nærmest koselig, og
likevel storslagent. Denne hallen var sentralhallen, som i dagligtale blant
representantene ble kalt «vandrehallen», lærte jeg meg senere. Også her
var våre kjente kunstnere representert med ulike arbeider – malerier,
vev, mosaikk og litt lenger inn så jeg noen byster. Sikkert av tidligere
fremtredende stortingsrepresentanter. Alt dette så jeg – men noen trapp
videre opp mot femte etasje så jeg ikke. Derimot så jeg flere veldekorerte
høye og gylne eikedører, og antagelig fantes det en trapp bak en av disse.
Det var bare å prøve seg fram.
Men jeg var i selveste Stortinget, og da er det ikke bare å storme inn
gjennom den ene døren etter den andre. Muligheten for at jeg ville
dumpe rett inn i alvorsfylte møter var meget stor. Dypt konsentrerte
mennesker rundt et bord som diskuterte nye lover, nye skatter eller vårt
forhold til fremmede stater. De ville ikke sette pris på at en lett forpjusket
person avbrøt det hele og spurte om de hadde sett en trapp. Nei, det gikk
ikke – så jeg fikk lete litt rundt i håp om at det snart ville dukke opp noen
jeg kunne spørre.
Det var da jeg oppdaget at en av de store dørene til venstre stod litt
på gløtt. Dører på gløtt er atskillig mindre skremmende enn dører som
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

97

ikke står på gløtt. Det blir på en måte noe helt annet å bare skyve litt på
en allerede åpen dør og titte inn enn hva det er å åpne en som er helt
lukket.
Dessuten var det sikkert ingen dypsindige møter her i huset som
foregikk bak dører på gløtt. Her foregår møtene enten for åpne eller for
lukkede dører. «Møter for dører på gløtt» er jeg ganske sikker på at ikke
finnes i Stortingets arbeidsorden.

Selve stortingssalen

Jeg gikk forsiktig bort, skjøv døren opp – og gikk rett inn i
stortingssalen. Det er nå i ettertid umulig for meg å beskrive hva jeg følte,
men det var en blanding av spenning, overmot og høgtid. Naturligvis
var jeg helt på det rene med at det jeg nå foretok meg var nærmest
et overtramp av helt ufattelige dimensjoner, men samtidig var det så
pirrende at det var uimotståelig. Jeg var skrekkslagen, men frydet meg
samtidig. Her stod jeg – fullstendig alene inne i stortingssalen, og kunne
kjenne igjen interiøret, den store lysekronen og det opphøyde podiet hvor
presidenten sitter og leder forhandlingene.
Jeg våget meg lengre inn, og stod snart helt oppe ved de store vinduene
som vender ut mot Eidsvolls plass, og med albuene lent mot en av stolene
på bakerste rad kunne jeg betrakte Oskar Wergelands kjente maleri
«Eidsvoll 1814», som henger rett bak presidenten. Jeg kjente det igjen
alt sammen – fra bilder og fra TV, og her skulle jeg ha min plass i de
kommende fire år.
Min dristighet har aldri vært stor – snarere tvert imot, men selv om jeg
visste at det bare var snakk om øyeblikk før myndige menn ville marsjere
inn – så ble jeg stående og beundre salen og interiøret. Stortingssalen
– lille Norges eget parlament. Selve det avgjørende symbolet på vår
selvstendighet og vår styreform. Selv vi som ikke har all verdens
kunnskaper om vår historie, vet litt om hvordan det gikk til at vi fikk vår
egen grunnlov og vårt parlament. Egentlig en ganske fantastisk historie
for vel 200 år siden.
Jeg utgjorde selve det grunnleggende bevis på at det var helt vanlige
folk som ble valgt inn i vår lovgivende forsamling. Slik har det ikke
vært bestandig naturligvis, men gradvis har helt vanlige mennesker
blitt valgt for å representere folket i parlamentet. Nå sier det seg selv at
mange av dem som velges hit også i dag ikke uten videre kan klassifiseres
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som «helt vanlige» i den forstand at de nok ofte framstår med særlig
stor kompetanse, erfaring og viten, men noen passer sikkert inn i et
samlebegrep som «helt vanlige». Selv om det ganske sikkert ikke er
mange som er så vanlig som meg.

Nybegynnerne

Ingen vaktmannskaper eller sikkerhetsfolk stormet inn for å dra meg ut
fra stortingssalen, og jeg kunne fortsette min leting etter trappen opp til
femte etasje. Jeg fant den, og i ukene som fulgte klarte jeg å orientere meg
såpass at jeg ikke behøvde å snike meg inn bak dører som stod på gløtt
for å finne fram.
De første dagene på Stortinget for nyvalgte representanter fortoner
seg sikkert forskjellig ut fra hvilken erfaring man har. Noen har vært
vararepresentanter tidligere og kjenner både huset og rutinene. Noen har
hatt sin vandring i Stortinget i lang tid i kraft av sine roller i partiet og
politikken. Men for meg var det en ny verden.
Riktig nok hadde jeg vært med i det partiet jeg tilhørte i lang tid – og
hadde deltatt i politisk arbeid både på kommunalt og fylkeskommunalt
plan, men jeg hadde aldri hatt noen rolle som gjorde at jeg skulle ha
nevneverdig kontakt med Stortinget. Jeg kjente ingen – eller de få jeg
kjente var ikke nære bekjentskaper.

Kontorene

Det var ikke slik at det stod et kontor klart og ventet på meg. Ikke
på noen av de andre nye heller for den saks skyld. Det tar tid å få
kontor i disse ærverdige korridorene. Og det er egentlig en svært
plausibel forklaring på dette. Det er naturligvis et kontor til hver eneste
representant, og noen av dem står til og med tomme, fordi de som har
gått ut av rollen som stortingsrepresentant har ryddet ut og forlatt stedet.
Forklaringen er at ingen vet hvor de skal sitte før valget til komiteene er
avklart. Det gjelder også de «gamle» representantene. De kan bli valgt
inn i en ny komité – og må flytte ut av sitt nåværende kontor og inn i et
annet. Det er ikke alltid like populært.
Jeg vet ikke om dette praktiseres like konsekvent i alle partier, men mitt
parti forsøker så langt det er mulig å plassere sine medlemmer av samme
komité i nærheten av hverandre.
Jeg fikk erfare at det er en praktisk og fornuftig ordning. En slik gruppe
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deler sekretariat og politisk rådgiver, og det er hensiktsmessig at dette er
samlet så godt som mulig.

Jens Stoltenberg

Ellers bestod de første dagene i å bli fotografert, få utlevert et ullteppe,
lese en del generelle bestemmelser og å gjøre seg kjent med bygningene.
Vi ble også tildelt et nummer. Jeg ble nr. 17. Det var egentlig mye likt
min periode på rekruttskolen for mange, mange år siden. Det mest
spennende var å stå i kø i kantinen. Der vrimlet det av kjente fjes. Alle
de sentrale politikerne naturligvis, folk fra kulturliv og næringsliv, folk vi
ser daglig på TV, og de fremste journalistene. Hvem jeg hadde sett i løpet
av dagen var det store samtaleemne rundt kveldsmaten hjemme. Og jeg
steg betraktelig i aktelse hos min datter og hennes venner når jeg kunne
fortelle at jeg hadde vekslet to ord med Jens Stoltenberg.
Men det blir med kjendiser og spennende oppgaver som med det
meste her i livet. Når det har gått en stund, så blir det etter hvert rutine.
Etter noen uker kunne jeg ha stortingspresidenten foran meg og
statsministeren bak i køen fram mot kaffeautomaten uten at jeg skalv på
hånden. Det var ikke engang sikkert at jeg nevnte det hjemme lenger.

Feil bygning

Jeg kjente ikke kulturen, systemene eller rutinene. Jeg kjente heller ikke
begrepene som ble brukt når man snakket om arbeidet i komiteene. De
snakket om «gul bok», «romeren», «grekeren» og om «lefsene» – og de
gjorde det med alvor og engasjement.
Men har man litt tålmodighet, så forandrer disse tingene seg. Man
lærer etter hvert, og glir inn i både omgangstone og sjargong. Noen greier
dette raskt, mens andre har det som meg og kommer litt langsomt etter.
Mange forsøker å hjelpe til. Både de garvede representantene, de politiske
rådgiverne, sekretariatene og de øvrige ansatte bidrar både til at vi skal
trives og at vi skal komme oss inn i hvordan ting skjer.
Min inntreden i livet som medlem av parlamentet var stort sett brolagt
med små tabber og tilsvarende forsøk på tilpasning. For eksempel når jeg
skulle installere meg på mitt kontor. Jeg hadde fått nr. 314 og stuet meg
inn med plastposer og pappesker. Dagen etter kom en annen representant
og gjorde krav på nettopp dette kontoret. Med min medfødte og etter hvert
velutviklede arroganse avviste jeg dette kontant, og sendte vedkommende
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Stortinget på 2000-tallet. (Foto: Jan-Erik Østlie)

av sted med pappesker, plastposer – og uforrettet sak. «Og slikt skal være
stortingsrepresentant,» tenkte jeg for meg selv. Ikke en gang å være i stand
til å finne fram til det kontoret som en var tildelt. Slik burde jeg ikke ha
tenkt. Riktig nok var kontor nr. 314 mitt, men det var P-314, og jeg hadde
lagt beslag på A-314. P sto for Prinsens gate, mens A sto for Akersgaten.
Jeg hadde ikke bare tatt feil kontor, men feil bygning!

Jakten etter stolen

Kontorsjefen for sekretariatet for mitt parti, Anne Haldorsen, hadde mer
erfaring med forvirrede og hjelpeløse nykomlinger enn de fleste, og hun
fikk det hele på plass. Jeg kunne endelig slå meg til ro på det kontoret jeg
skulle ha fire år framover. Med utsikt over Wessels plass, og noen etasjer
over Halvorsens Konditori. Jeg var valgt inn i en komité, hadde fått
kontor og begynte å få en del arbeidskamerater jeg kunne føre samtaler
med i pausene.
Dagene gikk, vi lærte nye ting og det hele begynte å ta form. Jeg var
valgt inn i Kirke-, undervisnings- og forskningskomiteen, noe jeg var
fornøyd med. Ikke fordi jeg var ekspert på disse områdene, men det var
på den annen side heller ikke en absolutt fremmed verden.
Vi var nå framme ved den store dagen da Stortinget skulle konstitueres,
ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

101

og det var nybegynnernes første offisielle møte med stortingssalen.
Vi skulle velge president, visepresident, sekretær, osv. Jeg fulgte med
strømmen inn gjennom den samme eikedøren som jeg hadde sneket
meg inn den første dagen jeg var her, men denne gangen hadde jeg ingen
redsel for å bli kastet ut. Det var helt andre følelser som romsterte med
meg. Jeg var preget av høytid og usikkerhet. Usikkerheten refererte seg
først og fremst til spørsmålet om hvor jeg skulle sitte. Selv om jeg var
ukjent med det meste, så forstod jeg at her var det ikke bare å slenge seg
ned på den første og beste ledige stolen jeg fant.
Den første stolraden var forbeholdt regjeringens medlemmer. Det
hadde jeg fått med meg, og det var derfor ingen rimelighet i at jeg tok
sikte på de plassene. Presidentens plass under Oscar Wergelands berømte
maleri av Eidsvollsmennene var det vel også best å holde seg unna. Men
selv etter en slik eliminering, stod valget mellom 165 vakre eikestoler
med skinnseter. Min logiske sans har nok aldri vært noe framtredende
samtaleemne blant folk som kjenner meg, men jeg var ganske fornøyd
med den selv når jeg ga meg i kast med å lete etter stol nr.17. Det er jo en
viss logikk i at representant nr. 17 skal sitte på stol nr. 17.
På hver eneste stol var det et messingskilt hvor nummeret stod, og det
var bare å telle seg bortover. På den første stolen stod det nr.1, noe som
egentlig ikke forbauset meg, og på den neste nr.2. Jeg var på rett vei og
kom meg videre til nr. 3 og nr. 4, men der var det også slutt. Etter stol nr.
4 kom stol nr. 1 igjen. Salen var full av stoler med nr. 1, nr 4, nr, 7, men
det fantes kun en stol med nr. 17 og jeg er litt usikker på hvem som satt
der, men det var enten Erling Folkvord eller Kristin Halvorsen. Sikkert
er det imidlertid at den stolen var opptatt. Teorien hadde slått feil,
representant nr. 17 skal ikke sitte på stol nr. 17.
Spørsmålet var dermed uløst, og panikken begynte å få skikkelig tak
i meg. Det er i slike situasjoner det gjelder å beholde roen og tenke på
hvilke saklige argumenter som skulle tilsi hvor jeg skulle ha min plass.
Plutselig husket jeg det – i stortingssalen sitter representantene fylkesvis
– og dermed var det bare å finne fram til hvor de andre representantene
fra Akershus hadde samlet seg. Akershus hadde 14 representanter, og
hadde følgelig stoler med nr. 1 til nr.14, hvilket ikke var til stor hjelp
for representant nr. 17. På den annen side var flere av disse 14 stolene
allerede opptatt, og det hjalp meg enda et stykke på vei, men fremdeles
var det 5–6 stoler å velge mellom. Selv om min logiske kapasitet ikke er
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all verden, så har jeg åpenbart min styrke i det taktiske, og nå slo den ned i
all sin herlighet. Jeg bestemte meg rett og slett for å vente til alle de andre
Akershus-representantene hadde satt seg, for deretter med en slentrende
selvfølgelighet å slenge meg ned på den plassen som til slutt var ledig.
Taktikken hadde imidlertid en svakhet. De andre nybegynnerne hadde
tenkt ut akkurat det samme. Så stod vi der da – og ventet på hverandre.
Med forvirringens tafatte smil ventet vi på at en eller annen skulle foreta
seg et eller annet – for å løse opp i floken. Og som så mange ganger var
det en av betjentene som kom oss til unnsetning. Med utsøkt diskresjon
manøvrerte han oss til våre plasser. I ettertid oppdaget jeg at det var
oppslått utmerkede plansjer som med all ønskelig tydelighet viste hvor
hver og en skulle sitte, men dem hadde jeg naturligvis oversett. Nå kunne
vi sette oss – eller «ta sete» som det heter her i huset.
Mitt sete var kort. Meget kort – og jeg måtte presse meg inn mot
ryggstøet for å holde meg på plass. Stortingssalen bestod nå av 164
representanter i tilbakelent velvære – og en representant med forpint
ansiktsuttrykk og godt spenntak i stolen framfor seg. Jeg forstod da at
dette ville bli fire lange år. «Du får trekke fram setet, så sitter du bedre.»
Det var min sidemann Fridtjof Frank Gundersen som ga meg dette rådet
– og det var da den dypere mening av begrepet tverrpolitisk samarbeid
gikk opp for meg.

Godt å sitte

Det viste seg at setet var en frittstående enhet i stolen som kunne justeres
fram og tilbake etter behov. Dermed kunne også jeg lene meg tilbake
og konstatere at Nils Kjær hadde hatt rett – på Stortinget var det godt
å sitte. Her kunne jeg nå skue ut over forsamlingen, hvor mange av dem
som har dominert den politiske debatten de senere årene befant seg. Jeg
kunne også beskue salen, som regnes for å være særlig vakker, men det
er mulig at den ikke er så stor som folk flest forestiller seg. Dette har jeg
erfart senere, når jeg har hatt besøk som vises rundt. Mange slår fast at de
synes salen er meget vakker, men at de hadde forestilt seg at den hadde
vært større. Det er mulig at bilder og TV forskyver dimensjonen noe.
Men for all del – det er en stor sal, og jeg vil nødig påta meg ansvaret for
å forlede noen til å tro at vi er stuet sammen på et kott.
Min plass var langt fremme – rett bak stolraden med statsrådene og
hvor statsministeren har plassen midt imot presidenten. Til venstre
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for presidenten – sett fra salen – er diplomatlosjen, og oppe på veggen
overfor den har høyesterett sin losje. Til høyre for presidenten er
talestolen, og enda litt lenger i samme retning er presselosjen - og på tre
stoler fremfor presidenten sitter stenografene, som skriver ned alt som
blir sagt like raskt som det sies.
Om representantene snur seg og ser et stykke opp på veggen, kan
de se publikumsgalleriet, hvor folk kan gå inn og følge forhandlingene
i salen. For å komme dit opp, må man gå inn en dør fra Karl Johans
gate. Det er i denne salen alle viktige beslutninger for oss alle blir fattet.
Her bestemmes det hvor mye vi skal betale i skatt, hvor det skal bygges
nye veier, om vi skal ha – og eventuelt hvor vi skal ha ny hovedflyplass,
hvordan kommuneøkonomien skal se ut eller hvor mye penger som skal
brukes på ulike viktige områder i samfunnet.

Talerstolen

Fra min plass hadde jeg god utsikt til talerstolen – som vel må være
den viktigste talerstol i landet. Fra den har de talt med engasjement og
overbevisning alle disse som har stått i sentrum av det politiske liv helt
siden 1866. Ja, det var de som talte like engasjert også før akkurat det
året, men da fra andre talestoler.
Dette var en tid hvor folk som Johan Sverdrup og Søren Pedersen
Jaabæk antagelig var dem som tordnet mest fra den talerstolen jeg nå
satt og beskuet. Noen tiår senere var vi fremme ved 1905, hvor Christian
Michelsen var den ruvende figuren. Og innover i vår egen tid har folk som
Carl Joachim Hambro, Einar Gerhardsen, Kåre Willoch og Gro Harlem
Brundtland vært hyppige brukere av denne talerstolen sammen med
mange, mange andre som har satt sitt preg på vår samfunnsutvikling. Det
er en talerstol som er omkranset med betydelig verdighet og historisk sus.
Skal man våge seg dit opp, er det en avgjort en fordel med en viss
kunnskap om det parlamentariske språkets grenser og hvilke ritualer og
bestemmelser som gjelder. I tillegg kan det være en fordel om det du har
tenkt å si har en viss relevans til saken som er oppe til debatt.
Når nybegynneren tripper opp de få trappetrinnene til talerstolen,
stanser de gjerne på det siste trinnet og gjør et forsøk på å bukke litt
til presidenten samtidig som de mumler fram «Ærede president». I det
øyeblikk dette er sagt, setter presidenten seg – og den tilmålte tiden
begynner å løpe. Nå gjelder det å komme seg bort til bordplaten på
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talerstolen og sette i gang. Denne bordplaten er til å regulere. Opp
eller ned etter behag og kroppslengde. Ved siden av talerstolen står det
glass og en karaffel med vann. Nybegynnerne våger seg ikke på verken
vannkaraffelen eller å regulere bordplaten, men stirrer intenst på sitt godt
gjennomarbeidede manus og på den røde lampen som tennes når det
er 30 sekunder igjen av taletiden – og som slukker når tiden er ute. Det
gjelder å være ferdig i god tid før tiden er ute, for da reiser presidenten
seg og slår med klubben. Vi kommer oss fortumlet ned med en puls langt
over hva vi ellers klarer å prestere.

De rutinerte

Om vi ser hvordan de rutinerte representantene opptrer, så finner vi klare
forskjeller. Ingen nervøsitet å spore, åpen jakke og gjerne med den ene
hånden i bukselommen slentrer de opp på podiet. De nikker kameratslig
til presidenten mens de gir seg i kast med å regulere bordhøyden. Opp
og ned til de finner idealhøyden. Først når dette er i orden, de har
skjenket seg et glass vann og ordnet sitt manus i sirlige bunker – hvis
de i det hele tatt har manus – vender de seg mot presidenten og sier
«Ærede president». Noen sier «gode president», «herr president» hvis det
er en mann som presiderer – og enkelte sier bare «president». Fra min
plass synes jeg av og til å kunne høre en kortversjon som høres ut som
«essident».
De rutinerte stortingsrepresentantene lar seg ikke påvirke av at den
røde lampen begynner å lyse – de lar seg ikke en gang påvirke av at den
slukker, og at taletiden er over.
Presidenten reiser seg, og den rutinerte fortsetter. Presidenten klubber
litt forsiktig, uten at det har noen virkning. Presidenten klubber igjen
– litt hardere, men den rutinerte taler fortsetter ufortrødent videre og
lar ikke slike små forstyrrelser bryte inn i kaskaden av velformulerte og
treffsikre karakteristikker av politiske motstanderes totale mangel på så
vel gangsyn som samfunnsengasjement. Først etter tredje klubbeslag – og
denne gangen med litt kraft bak – samler den rutinerte sammen sine
notater, nikker smilende til presidenten og slentrer ned. Presidenten gir
en liten reprimande når tiden blir overskredet. Men heller ikke det synes
å ta motet fra de rutinerte. Vel nede fra talerstolen kan de snu seg å gi
tegn til sekretæren om at de tegner seg for en ny runde. Vi nybegynnere
sitter stumme av beundring.
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Lite underholdende

Stenografene – de tre som sitter nedenfor presidenten vendt mot salen,
de ser overhode ikke ut til å reagere på verken nybegynnernes nervøsitet
og kanskje litt klønete fremføring eller de rutinertes rutine. De skriver
ned alt vi sier – like fort som vi sier det, og etter en kort stund ligger
det en gul konvolutt i våre hyller ute i vandrehallen hvor det vi har sagt
nå er kommet på trykk. Nå kan vi i ro og mak gå gjennom talen og se
om det vi har sagt står i rimelig forhold til det vi hadde tenkt å si. For
min del gjør det ikke det. De gode replikkene med snert mot politiske
motstandere, som jeg hadde vært så fornøyd med under forberedelsen av
talen, var tafatte og helt uten brodd – og de lengre saklige utredningene
er blitt til meningsløse små bruddstykker. Nei, på Stortingets talerstol
er det ikke mange som briljerer som nybegynnere, men det skjer. Det er
på en måte noen som klarer å legge et slikt engasjement og veltalenhet i
det de framfører at det blir strålende – uansett. Men applaus oppnår man
ikke i denne salen – verken fra tilhengere eller motstandere. Ikke blir man
pepet ut heller, for den sakens skyld.
Når vi sitter i Stortingssalen, skal vi nærmest være følelsesløse og ikke
gi uttrykk for verken sinne eller begeistring. Men det hender at vi ler.
Jeg vet ikke om det egentlig er tillatt, men det er vel slik at når latteren
først griper oss, så er det så ukontrollerbart at det vil være nytteløst å
forby det. Dette er naturligvis ikke særlig publikumsvennlig. I disse
tider hvor det meste skal være underholdende. Det kan vi da også se av
publikumstilstrømningen på galleriet. Den er ikke overveldende.

Verdighet

Jeg har tenkt litt på dette og mener det er mange ting vi kan gjøre
for å rette på disse forholdene. Vi løser opp disse reglene som gjelder
oppførselen i stortingssalen og tillater den løssluppenhet som situasjonen
fortjener. Vi kan se for oss situasjoner hvor partiene som har vunnet en
avstemning vinker over til hverandre, huier og skriker og peker nese til
taperne. I særlig store eller viktige saker kanskje de til og med stemmer
opp med «Seier’n er vår, seier’n er vår…» Noen ganger forekommer
det en samlet glede i salen – for eksempel når presidenten ut i de sene
nattetimer i desember smeller klubben i bordet og erklærer sakene for
ferdigbehandlet – samtidig som hun ønsker oss alle en god jul. «Bølgen»
ville her vært på sin plass. Mer eller mindre synkront ville representantene
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hive seg opp og strekke hendene i været, mens «bølgen» fløt fram og
tilbake gjennom salen som på et større idrettsstevne.
Folkemengden oppe på galleriet jubler med, og ned over Karl Johan
står det lange køer av folk som ikke er kommet inn.
Men likevel - det går nok ikke med slike dramatiske omlegginger,
og bra er kanskje det, for jeg tror egentlig ikke at folk ville sette særlig
pris på mine ideer. Stortingssalen bør ha den verdighet den har, både
med hensyn til de beslutninger som fattes der og som et symbol på det
folkestyre generasjoner har bygget opp. Det er visse ting som selv et
hurtiggående og moderne samfunn ikke gjøgler med, og jeg tror nok at
det folkevalgte parlamentet er en av disse.
En viss verdighet i den forsamlingen som fatter de overordnede
beslutningene for samfunnet er det sikkert enighet om at det bør være.
Og det krever en viss konsentrasjon når beslutningene skal fattes. Når
jeg var med på min første avstemning om statsbudsjettet, fikk jeg erfare
det. Jeg vet ikke hvor mange vedtak som skulle fattes, men at det var flere
hundre er jeg sikker på. Det var kapitler og poster som skulle vedtas på
side etter side, og jeg var slett ikke sikker på hva mitt parti ville stemme
på alle disse bevilgningene.

Voteringer

Nå er det en ordning i Stortinget ved avstemninger slik at du bare har
mulighet til å stemme «for» eller «mot». På bordet foran hver representant
er det en rød og en grønn knapp – på den røde står det «mot» og på den
grønne står det «for». Om vi er for en sak, så trykker vi på den grønne
knappen og om vi er mot, så er det den røde knappen som skal brukes.
Men i tillegg til dette skal vi reise oss når vi stemmer mot en sak.
Det hender at voteringen skjer på annen måte, for eksempel når vi skal
velge Stortingets president. Da er det skriftlig avstemning. Eller når det er
en grunnlovsendring som er til behandling, så roper presidenten opp hver
enkelt representant som skal svare «ja» eller «nei». Men i det daglige, så er
det disse knappene på bordet som skal brukes, og slik var det også da jeg
for første gang skulle delta i avstemningene om statsbudsjettet. Det var sent
på natten, og jeg var nervøs. Når det gjaldt budsjettet for min egen komité,
var jeg på trygg grunn, der hadde jeg kontroll med hva vi var for og hva vi
var mot. Mer usikkert var det på de andre områdene. Jeg kjente de store
linjene, men når det kom ned på enkeltposter hang jeg ikke med.
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Løsningen lå i at vi skulle reise oss når vi stemte mot noe. Jeg så meg ut
en fremtredende representant fra mitt eget parti som hadde vært statsråd
i flere omganger og som satt skrått overfor meg på den andre siden av
salen. Det var Halvard Bakke, og slike folk vet hva man skal stemme
naturligvis – ned til den minste detalj. Jeg bestemte meg for å følge hans
bevegelser nøye. Satt han, så stemte jeg «for» og ble sittende. Reiste han
seg, så stemte jeg «mot» og reiste meg.
Første avstemning hvor jeg var usikker ble tatt opp, og jeg konsentrerte
meg om min ledestjerne på andre siden av salen. Han satt – altså var vi
for. Neste avstemning – han ble sittende og jeg stemte for. Da fikk jeg
en dult i ryggen og en syngende finnmarksdialekt ga meg beskjed om
at «nå får du se til å stemme rektig, kar». Det var selveste Karl Eirik
Schjødt-Pedersen, lederen i finanskomiteen, som senere skulle bli både
fiskeriminister, finansminister, og minister ved Statsministerens kontor
som ga meg denne oppstrammeren.
Det viser seg at dette med å reise seg opp i hele sin lengde og bli
stående til presidenten forkynner at «voteringen er avsluttet» det er noe
nykomlingene holder på med. De noe mer rutinerte kommer seg opp i
en slags forvridd og foroverlent posisjon for deretter ganske umiddelbart
å sette seg igjen. De virkelig rutinerte med lang fartstid i denne salen
reiste seg overhode ikke – kanskje strakk de litt på halsen. Halvard Bakke
gjorde knapt nok det.
Men det er ikke så enkelt som jeg framstiller det her egentlig. Riktig
nok er det slik at det er nybegynnerne som spretter opp og ned, mens de
garvede representantene ikke bryr seg så mye med det. Bortsett fra når
de er den fra sitt parti som har et hovedansvar for saken som er oppe til
votering – da inntar de posisjonen som en lysende ledestjerne og sliter seg
opp i stående posisjon hver gang deres partigruppe skal stemme «mot» og
trykke på den røde knappen.
Ja, jeg hadde etter hvert opparbeidet meg en viss rutine i å gjøre tabber
som stortingsrepresentant og denne fikk føye seg inn i rekken på en så
diskret måte som mulig.
Mitt mål de kommende fire år fikk være å gjøre så godt jeg kunne i de
oppgavene som kom min vei – og ikke gjøre samme de samme tabbene
mer enn en gang. Det er vel det som kalles å lære.
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Menstadslaget
AHAs medlemstur til Telemark i 2019 var også innom Menstad,
der Norsk Hydro hadde sin losse- og lasteplass, som ble åsted for
alvorlige tumulter under storlockouten i 1931.
■ Av Halfdan Karlsen

Vi har allerede på annet sted i årboka beskrevet det som skjedde fredag 5.
juni 1931 ved Skotfoss, et stykke nord og vest for Menstad. Ved Løveid
sluser ved Skotfoss ble det som tidligere omtalt et alvorlig håndgemeng
ved kanalen, og det ble kastet stein mot politiet fra flere hundre rasende
arbeidere som ville stanse streikebryterarbeidet ved Skotfoss bruk. Dette
var i høy grad en del av Herøya-konflikten i 1931.

Storlockouten rammet sterkt i Grenland

Storlockouten hadde vart en stund, og Herøya-konflikten var nå inne
i sin mest akutte fase. Arbeiderne i Porsgrunn og Skien, som ble hardt
rammet av lockouten, var spesielt opphisset over at kontraktører fikk
utføre streikebryterarbeid under konflikten. De ville ha stans i dette.
Men ledelsen ved Norsk Hydro hadde ingen planer om å gi etter, og
kontraktørarbeidet ved Menstad losse- og lasteplass gikk ufortrødent
videre. Med politibeskyttelse.
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PÅ JAKT ETTER STREIKEBRYTERE: Demonstranter strømmer inn på
kaianlegget ved Menstad 2.juni 1931. (Foto utlånt av Arbeiderbevegelsens
Arkiv og Bibliotek)

Menstad ligger omtrent midtveis mellom Skien og Porsgrunn.
En mindre demonstrasjon med konfrontasjon mellom de streikende
arbeiderne og streikebryterne fant sted på Menstad allerede lørdag 30.
mai. Tirsdag 2. juni deltok langt flere på en ny demonstrasjon. 1200
arbeidere fra hele distriktet gikk i demonstrasjonstog til Menstad. Mange
tilskuere møtte også fram.
Politiet gjorde ikke forsøk på å hindre demonstrantene i å nå fram
til Menstad, men trakk seg tilbake og stengte porten inn til Hydros
kaianlegg. Demonstrantene gikk på videre, rev ned porten og strømmet
inn. Nå fulgte en klappjakt på streikebrytere nede på selve kaianlegget.
– Blodsugerane er havnet i ælva! ble det ropt. Og det kan stemme. Flere
av de innleide og forhatte kontraktørene søkte tilflukt under bryggene.
Noen havnet i elva. Tildels med hjelp fra demonstrantene.
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MENSTADSLAGET: Demonstranter på vei over sletta ved Menstad 8. juni 1931.
(Foto utlånt av Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek)

Sterke og modige ledere

Lederen av Herøya Arbeiderforening, Arthur Berby, hadde vært blant de
som politiet pekte ut som leder av demonstrasjonen. Han ble arrestert
dagen etter, onsdag 3. juni, og ført til fengsel i Oslo. Dette virket veldig
provoserende. Berby var en høyt ansett fagforeningsleder.
Kommunistene sto sterkt i Grenlandsområdet, og de tok ledelsen.
Godtfred Lundin, seinere valgt inn som vararepresentant på Stortinget
for NKP i 1945, spilte en framtredende rolle. Det ble kalt inn til
demonstrasjoner og protestmøter der det ble vedtatt skarpe resolusjoner
som ofte gikk lenger enn Samorg ønsket. Men aktivistene fikk overtaket.
Johan Strand Johansen, som ble sendt fra NKP sentralt, dukket nå opp
i Skien og Porsgrunn og holdt flammende appeller. Også han ble seinere
Oppslag neste side – MENSTADSLAGET: Maleri laget av Nils Løberg. Flyttet
fra Gulset sykehjem, lindrende enhet, ved byggingen av Bakkane bo- og
behandlingssenter. (Foto utlånt av Skien kommunes kunstsamling).
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Aftenpostens oppslag umiddelbart etter Menstadslaget 8. juni 1931.

valgt inn på Stortinget for NKP i 1945, som representant. Han var også
den ene av to NKP-statsråder i Einar Gerhardsens samlingsregjering
sommeren 1945.
114

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

GARDEKOMPANI PÅ MENSTAD: Bondepartiregjeringa sørget for at et
gardekompani ble utkommandert til Menstad. De ble innkvartert på
Gråtenmoen, mens Statspolitiet slo opp teltleir på jordet ved Hydro Menstad.
(Foto utlånt av Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek)

Med Strand Johansen og Lundin i spissen ble det nå fart på sakene.
Sluseslaget ved Skotfoss fredag 5. juni var en politisk seier for NKPaktivistene, men viste samtidig at arbeiderne måtte organisere seg bedre
i møte med politiet. Det ble oppretta arbeidervern utstyrt med stokker.
Det var viktig å få orden i egne rekker.
Lørdag 6. juni talte både Strand Johansen og Godtfred Lundin på
et folkemøte i Skien, arrangert av NKP. Det ble planlagt nye aksjoner
over helga. Det ble også bestemt å gå til blokade av hotellene som huset
de mange politifolk som var blitt tilkalt. I Porsgrunn fikk dette form av
steinkasting mot veggene på Victoria hotell og Central hotell.

Menstadslaget 8. juni 1931

Mandag 8. juni ble dagen for det berømte Menstadslaget. To demonstrasjonstog samlet seg i 13-tida, ett i Porsgrunn og ett i Skien. Hele
1200 satte seg i bevegelse fra Porsgrunn og 500 fra Skien. Underveis
sluttet flere seg til, og det var mange tilskuere.
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I spissen med røde faner gikk arbeidervern, sterke karer iført beskyttende arbeidstøy og utstyrt med stokker og kjepper. Unge Pionerer og
AUF bar røde skjerf og sang militante arbeidersanger. Musikkorps spilte
Internasjonalen.
Politiet satte opp veisperringer både mot Skien og Porsgrunn, under
ledelse av politifullmektig Annar Thinn, en hard negl fra Statspolitiet.
Men de som ledet demonstrasjonstoget var smarte. De foretok en
omgående bevegelse rundt Ballestad og Borgeåsen et stykke unna
Menstad. Dermed kunne de to togene møtes og uhindret ta seg fram til
Menstad. Bare en mindre del av demonstrantene fulgte hovedveien.
Dette var ikke politiet forberedt på. Dermed sto plutselig 2000
demonstranter samlet på den svære sletta like utafor losse- og
lasteanlegget. Nærmere 17-tida på ettermiddagen braket det løs. Rundt
hundre politifolk skulle nå prøve å hindre demonstrantene fra å komme
inn på kaianlegget.

Slaget varte i fem minutter

Politisjef Roll Hansen og politifullmektig Thinn hadde gått fram for
å snakke med lederne av demonstrasjonstoget, som stanset opp. Men
forhandlingene måtte raskt oppgis. Presset bakfra ble for stort, og
demonstrantene kom veldig tett innpå politiet. Noen tilskuere begynte å
kaste stein fra Menstadsvingen.
Thinn ga ordre til bruk av vannslanger og beordret politistyrken til
stormløp med køller mot demonstrantene. Steinkastingen tiltok i styrke,
og traff både demonstranter og politi. I ettertid var det enighet om at
steinkasting og bruk av vannslangene skjedde omtrent samtidig. Det var
umulig å si hva som utløste hva.
Slaget varte i fem minutter. Arbeidervern og politi barket sammen,
mens musikkorpset spilte Internasjonalen. Politifolk ble fratatt køllene
sine og banket opp av sterke arbeidere, veltrente etter hardt kroppsarbeid

STATSPOLITIET: Statspolitibetjenter fra Oslo ble satt inn for å beskytte
streikebryterne ved Norsk Hydros losse- og lasteanlegg ved Menstad mot
streikende arbeidere. (Foto utlånt av Justismuseet – Nasjonalt museum for
politi, rettsvesen og kriminalomsorg)
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som mange var. Arbeiderne tok over vannslangene og spylte vekk
konstabler som sto i veien. Etter få minutters nærkamp gjorde politiet
retrett.
Flere ble skadet på begge sider. En politibetjent mistet det ene øyet, to
andre ble alvorlig skadd og flere måtte ha legebehandling etterpå. Tolv
politimenn ble lettere skadd. Også blant demonstrantene var det skader.
Godtfred Lundin ble slått bevisstløs av en stein, og Strand Johansen var
blant dem som fikk smake politikøllene i kampens hete.

Våpen til politiet

En farlig situasjon hadde oppstått. Politiet var ikke utstyrt med
skytevåpen, men nå ble det ringt etter våpen fra politikammeret. Disse ble
ganske raskt fraktet med motorbåt opp fra Porsgrunn. En var ikke sikker
på om det var mulig å komme fram langs landeveien.
Det ble også tilkalt politireserver fra Skien. Politiet gjenvant gradvis
kontroll over situasjonen.
Heldigvis ble videre demonstrasjoner avblåst. Arbeiderne samlet seg
til et kort møte på Borg idrettsplass der det ble holdt appeller. Så løste
demonstrasjonen seg opp. Menstadslaget var over.

Militæret settes inn på arbeidsgivernes side

Etterspillet ble omfattende. Bondepartiregjeringa sendte straks mer
Statspoliti og et gardekompani og pålitelige ordensvernavdelinger fra
Telemark bataljon til Grenland, etter krav om sterkere innsats fra Hydroledelsen. To torpedojagere og to mineutleggere fra marinen ble også sendt
til Skiensfjorden.
– Hele dette kostbare apparat er satt i sving for å beskytte 7-8 streikebrytere,
skrev Telemark Arbeiderblad ironisk 10.juni 1931.
Et militæroppbud som dette hadde vi aldri sett maken til i forbindelse
med arbeidskonflikter i Norge. Det var oppsiktsvekkende og virket veldig
provoserende. Særlig med Vidkun Quisling som forsvarsminister.
Han ble holdt ansvarlig for den sterke opptrappingen som fant sted,
selv om han visstnok, ifølge historikeren Hans Fredrik Dahl, skal ha
forholdt seg ganske passiv under regjeringsmøtene der Herøya-konflikten
ble diskutert. Men Quisling fikk skylda i arbeiderpressen og ‘æren’ i
borgerpressen.
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Generalstreik?

NKP-aktivistene ville svare med fortsatt kamp. De forsøkte å få gjennom
et vedtak i Samorg om generalstreik i Grenlandsområdet, men tapte
avstemningen. En mer forsiktig tilnærming fikk gjennomslag, med
forhandlinger som etter hvert førte fram.
Men arbeidsgiverne fortsatte innledningsvis den harde linja, med solid
støtte fra borgerpressen.
13. juni fortsatte kontraktarbeidet på Menstad. Norsk Hydro ville ikke at
det skulle framstå som at det lønte seg å kjempe mot politi og streikebrytere.
Men det viste seg vanskelig. Etter bare seks dager ble arbeidet avbrutt av
‘ferie’ 19. juni, for seinere i praksis ikke å bli tatt opp igjen.
Konflikten avdekket en klar splittelse mellom Arbeiderpartiet og NKP.
Kommunistene presset på for en mest mulig aktiv linje, og de vant fram
i den mest opphetede fasen. Men det ble Arbeiderpartiet som trakk det
lengste strået og etter hvert fikk brakt konflikten inn i et roligere leie.

Einar Gerhardsen i Porsgrunn

Visste du at Einar Gerhardsen var i Porsgrunn under konflikten og var
hovedtaler på folkemøtet i byen torsdag 4.juni? Det var et protestmøte
arrangert av Samorg mot arrestasjonen av Arthur Berby, lederen av
Herøya Arbeiderforening. 4000 mennesker var samlet på Rådhusplassen
og hørte Einar kreve løslatelse av Berby og komme med harde angrep på
streikebryterne.
– Papirarbeiderne har allerede vært ute i over elleve uker, og de øvrige
grupper fra seks og opp til åtte uker, sa Gerhardsen som møtte fra
Arbeiderpartiet sentralt.
– De har ført og er fast besluttet på å føre sin kamp videre inntil et
akseptabelt forslag foreligger. De lønnsreduksjoner som arbeidsgiverne krever i
dag er så uhyrlige at arbeiderne vil kjempe til siste stund mot dem.
Gerhardsen hadde også en melding til streikebryterne:
– Det må ikke tillates noen å falle de organiserte arbeidere i ryggen ved å
utføre judasarbeide! (Kilde: Telemark Arbeiderblad 5.juni 1931). Einar
Gerhardsen var sterk og klar.

Rettslig etterspill

Det ble et rettslig etterspill. NKP-erne Strand Johansen og Godtfred
Lundin ble i desember 1931 dømt til ti måneders fengsel, dømt etter
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opprørsparagrafen i Straffeloven som ledere av Menstadslaget. Av de 28
sentrale aksjonistene som til sammen ble arrestert under konflikten, var
20 kommunister.
86 000 arbeidere ble rammet av storlockouten i 1931, som varte i
seks måneder fra april til oktober og ga et tap på hele 13 millioner
arbeidsdager. Det er ingen tvil om at de harde frontene fra Herøyakonflikten på sikt fikk politiske konsekvenser.

Menstadslaget i historiens lys

Den moderate samarbeidsorienterte fløyen i borgerskapet ble skremt
av at det hadde vært så nære på at liv hadde gått tapt. Hambro-fløyen
i Høyre og Mowinckel i Venstre hadde lite til overs for de fascistisk
orienterte kreftene i Fedrelandslaget og andre grupperinger som ville
sette hardt mot hardt. Samarbeid og nedtoning av konflikter var en bedre
løsning.
Dette kom til uttrykk under prosessen som ledet fram til
Hovedavtalen i 1935. Samtidig fikk vi kriseforliket mellom
Bondepartiet og Arbeiderpartiet, og Johan Nygaardsvold som dannet
Arbeiderpartiregjering. Det ble arbeidsfred og ordnede forhold i
arbeidslivet etter hvert, og Arbeiderpartiet slo inn på en samlende
politikk som peker fram mot dagens velferdsstat. NKP ble i økende grad
isolert og tapte medlemmer og velgeroppslutning.

De harde trettiåra

Menstadslaget fikk stor symbolsk betydning i samtida. På den ene sida
var konflikten et uttrykk for sterk kampvilje, solidaritet og fellesskap – et
ubestridt toppunkt i klassekampen i Norge etter mer enn et tiår med
harde arbeidskonflikter. Det var ikke bare 1930-åra som var ‘harde’, men i
høy grad også 1920-åra.
På den andre sida var Menstadslaget så skremmende at det satte støkk i
folk, både på borgerlig side og i arbeiderklassen. Det var så nære på at det
FLAMMENDE APPELL: Johan Strand Johansen på talerstolen under et
streikemøte utafor rådhuset i Porsgrunn 11. juni 1931. Det var NKP-erne Strand
Johansen og Godtfred Lundin som ledet arbeiderne under Menstadslaget.
(Foto utlånt av Arbeiderbevegelsens Bibliotek og Arkiv)
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kunne gått svært galt; at vi hadde fått Ådalen 1931 i Norge med skyting
av arbeidere.
Slik sett ble Menstadslaget også et slags sluttpunkt, selv om det
fortsatt var harde og bitre arbeidskonflikter i åra som fulgte, for eksempel
Randsfjordkonflikten der gjenstridige skogeiere helt fram til 1936-37
nektet å inngå tariffavtale med Skog- og Landarbeiderforbundet.
Men konfliktene var tross alt ikke så omfattende som i 1931. Det som
skjedde under storlockouten ble et vendepunkt. LO og Arbeiderpartiet
kom styrket ut, som seriøse motparter for arbeidsgiverne og den politiske
høyresida. De fascistiske kreftene i Norge tapte oppslutning og innflytelse
framover mot 1940.
Den økonomiske verdenskrisen spilte også inn. Arbeidsledigheten
var høy, og det kunne være farlig å krisemaksimere motsetninger. Det
kunne føre til sosiale og politiske spenninger som kunne lede over i en
revolusjonær situasjon. Slik tenkte kanskje de mer reflekterte på borgerlig
side, mens ‘brushodene’ ville sette hardt mot hardt med Statspoliti,
militæret og innsats av det halvmilitære Samfundsvernet. Mot de røde.
Heldigvis ble det den moderate fløyen i borgerskapet som vant fram.
Dermed kunne både den politiske og den faglige arbeiderbevegelsen
få slippe til på fredelig vis og bygge det Norge som vi kjenner i dag.
Sosialdemokratisk og med sosial og økonomisk utjamning. I hvert fall
fram til Erna ble statsminister. Men det er en annen skål.
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Et hundreårsminne:
8-timersdagen
8-timersdagen ble lovfestet i 1919. Men egentlig var det
året før det viktigste skjedde. Dyrtidsaksjonene og opprettelsen
av arbeiderråd banet veien for at arbeiderne ‘tok’
8-timersdagen i 1918.
■ Av Halfdan Karlsen

8 timers arbeid, 8 timers fritid, 8 timers hvile. Dette var kravet som sto
fremst på alle fagforeningsfanene da 1. mai første gang ble markert som
arbeidernes store internasjonale kamp- og demonstrasjonsdag, i 1890.
Kravet ble formulert på en internasjonal arbeiderkonferanse året før, i
1889, den samme som vedtok markering av 1. mai.
Arbeiderklassen i alle industrialiserte land sto bak kravet. Også i Norge
ble kravet markert på faner i 1. mai-tog og på de årlige 1. mai-merkene
som Arbeiderpartiet lagde. Men motstanden fra arbeidsgiverne var
massiv. En slik arbeidstidsreduksjon hadde de ikke råd til, sa de.
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1. MAI-TOG PÅ LYSAKER: På fanen som bæres rett bak musikkorpset kan vi
lese, litt utydelig på bildet: «8 timers Arbeidsdag, Ret til Arbeide, Ned med
Miletarismen». (Foto utlånt av Arbeiderbevegelsens Bibliotek og Arkiv)

Dyrtidsaksjoner og arbeiderråd

Første verdenskrig 1914-18 markerte et tidsskille. Arbeiderklassen over
hele Europa ble radikalisert, også i de ikke-krigførende land. Den russiske
revolusjon i november 1917 gjorde voldsomt inntrykk og ga inspirasjon i
kampen mot kapitalismen som samfunnssystem.
I Norge skapte jobbetid for de rike og dyrtid for arbeiderklassen
forbitrelse og ny bevissthet om nødvendigheten av klassekamp.
Det ble gjennomført omfattende dyrtidsaksjoner. Sommeren 1917 var
et gjennombrudd for demonstrasjoner mot forverrede levekår. I Kristiania
samlet det seg en folkemengde på 40 000 mennesker, i Bergen 15 000, i
Trondheim 12 000.
Dette var noe helt nytt i norsk historie. Dyrtidsaksjonene ble ledet av
de mest radikale i arbeiderbevegelsen, ikke minst LO-medlemmer som
var med i Fagopposisjonen av 1911.
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FRA VITTIGHETSBLADET HVEPSEN: Den dannede unge frøken spør: «Du papa,
hvad er egentlig arbeidsdag for noget?» Den akademisk dannede godseier
svarer aandsfraværende: «Hvordan kan jeg vide det da, barnet mit?» (Karikatur
tegnet av Otto Hjort, hentet fra Hvepsen, nr. 5, 1908)

I januar-februar 1918 fulgte de mest radikale opp med å opprette
arbeiderråd på bedriftene rundtom, og i mars ble det kalt sammen til en
Arbeiderrådenes Landskonferanse med revolusjonær masseaksjon som
det uttalte siktemål.

Den nye retning i Arbeiderpartiet

Et par dager etter landskonferansen hadde Arbeiderpartiet sitt
landsmøte, der ‘den nye retning’ vant flertallet, og Martin Tranmæl og
hans meningsfeller overtok ledelsen. Partiet gikk nå inn for en radikal
politisk kurs, som naturlig førte over i medlemskap året etter i Den
Kommunistiske Internasjonale, Komintern.
– Arbeiderpartiet må forbeholde seg retten til å anvende revolusjonær
masseaksjon i kampen for arbeiderklassens økonomiske frigjørelse,
het det i et vedtak fra landsmøtet. Som et ekko fra den radikale
arbeiderrådskonferansen fra noen få dager tilbake.
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KAMPVILJE PÅ RÅNÅSFOSS: Anleggsarbeiderne på Rånåsfoss krevde
8-timersdag ved tariffoppgjøret i 1918. Her ser vi en gjeng som bygger
fangdam for dypløp ved damanlegget i 1919. Først i 1922 sto e-verket ferdig.
(Foto: Norsk Teknisk Museum/ Akershus energiverk)

I fagbevegelsen fikk spørsmålet om 8-timersdagen nå sin endelige
avgjørelse. LO-ledelsen prøvde å holde igjen og få medlemmene til
å holde seg til lovlige midler, men arbeiderrådenes vedtak om å ‘ta’
8-timersdagen fra 1.mai vant sterk tilslutning. Ved en del arbeidsplasser
ble det også faktisk gjennomført. Folk gikk hjem etter åtte timer, om det
aldri så mye var tariffstridig.
Kravet hadde legitimitet av flere grunner. Blant annet var 8-timersdag
blitt innført noen steder allerede i 1917, for eksempel ved Akers
mekaniske verksted i Kristiania. Papirindustrien og elektrotekniske
virksomheter hadde 8-timersdag, og i flere kommuner og i mange statlige
virksomheter var det allerede innført.
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ET RADIKALT KRAV: 8-timersdag var et krav som fenget norske
gruvearbeidere. Som de første i Norge oppnådde arbeiderne ved
Gullfjellgruvene i Langvassbygda i Rana å få åtte timers arbeidsdag i 1892
gjennom bindende avtaler med arbeidsgiverne. (Kilde: Arbeiderbevegelsens
Bibliotek og Arkiv)

Arbeiderne ‘tok’ 8-timersdagen 2.mai 1918

1.mai 1918 ble en kraftig manifestasjon av kravet om 8-timersdag for
alle. Det var rekordstor oppslutning om 1. mai-togene, og parolen om å
‘ta’ 8-timersdagen gjorde inntrykk.
– Lat den 2. mai vise os en arbeiderklasse der staar samlet som én mand.
En klasse, som kjender solidaritetens bud og følger budet naar pligten kalder
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ARBEIDERNE ‘TAR’ 8-TIMERSDAGEN. Karikatur tegnet av Otto Hjort, hentet fra
Hvepsen, nr. 16, 1918.

(… ) Lat 1. mai iaar bli den sidste stormarsj mot den gamle skanse, skrev
Sigurd Simensen, formann i landssammenslutningen av arbeiderrådene, i
en appell som gikk ut etter landskonferansen i mars. (Kilde: Vestfinmark
Socialdemokrat 22. april 1918).
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1. MAI-MERKE 1892: Norske arbeidere var tidlig ute
med krav om 8-timersdag. «Det er arbejderklassens
økonomiske frigjørelse det gjælder», sto det i et
opprop fra partilag og fagforeninger foran 1.mai
1892. (Kilde: Arbeiderbevegelsens Bibliotek og Arkiv)

I Brevik ble ordningen av den nye arbeidsdagen diskutert på et
massemøte i april. Arbeidsgiverne ville bli oppfordret til å innføre
8-timersdagen, og kom det ikke «imøtekommende svar», ville arbeiderne
selv ta 8-timersdagen fra og med 2. mai. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
I Porsgrunn innkalte det lokale arbeiderrådet til massemøte 22. april for
å diskutere hvordan de skulle gjennomføre aksjonen 2. mai. BratsbergDemokraten 25.april kunne melde at Skiens verksteder etter oppfordring
fra arbeiderne hadde innført 8-timersdagen, «foreløpig nærmest som en
prøve». Timelønna økte samtidig med 10 prosent. For det var et poeng at
det skulle gis full lønnskompensasjon for reduksjonen i arbeidstida.
Flere steder satte arbeidsgiverne seg til motverge, og gjennomførte
lockout-aksjoner mot arbeidere som ‘kom for seint’ på jobb. Det skjedde
i Tønsberg ved Kalnes mekaniske verksted, ved Langesund mekaniske
verksted og ved de mekaniske verkstedene i Trondheim.
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Andre steder var arbeidsgiverne mer imøtekommende. Ved
smelteverket i Sannesund ved Sarpsborg fikk arbeiderne gjennomført
8-timersdag med 10 prosent lønnsøkning. Ved Dalen Portland
sementfabrikk ble det enighet om 48 timers uke, mot tidligere 56
timer.

8-timersdagen i Akershus

I Asker vant Volden og Sjøstrands Træarbeiderforening stor respekt, da
de fikk gjennomført 8-timersdagen før den ble lovfestet i 1919, står det i
en kortfattet beretning om arbeiderbevegelsen i Asker.
I Røyken ble det oppretta arbeiderråd i februar 1918. Seinere på året
fikk Reparatørforeningen ved Christiania Portland sementfabrikk på
Slemmestad tvunget gjennom 8-timersdag.
Direksjonen var negativ, men arbeiderne svarte med å gå til individuell
plassoppsigelse. Da oppsigelsesdatoen nærmet seg, forsto bedriftsledelsen
at 8-timersdagen var et mindre onde enn det å skulle erstatte rundt 50
fagarbeidere. De ga etter, og 19. august 1918 var 8-timersdagen et faktum
ved sementfabrikken på Slemmestad.
Det var en tøff fagforening på denne fabrikken. Alle maskinene der sto
stille i fem minutter under Lenins begravelse i 1924, og i 1926 var de ute
i streik i seks måneder.

Radikal gjeng på Rånåsfoss

På Rånåsfoss i Sørum var det store e-verket under bygging i 1918.
På anlegget jobbet det arbeidere som var organisert i Arbeidsmandsforbundet og i Norsk Trearbeiderforbund. Før lønnsoppgjøret og
1.mai-demonstrasjonen i 1918 gjorde de 8-timersdagen til en merkesak.
Anleggsarbeiderne på Rånåsfoss var kjent som en radikal gjeng.
Under trusler om streik ble dyrtidstillegget hevet fra 1,15 til 1,45
kroner. Men arbeiderne firte litt på krava når det gjaldt arbeidstida, og de
gikk med på å gå ned fra 54 til 51 timer uka – altså et stykke på vei ned
mot 8-timersdag (48 timer uka).
I Enebakk hadde arbeiderne ved Fladeby Cellulosefabrik 54 timer
uka for dagarbeid og 48 timer for skiftarbeid, ifølge overenskomsten
fra september 1918. Våren 1919 oppnådde Cellulosearbeiderforeningen
enighet med bedriftsledelsen om 48 timer uka. Dermed var
8-timersdagen på plass også i Enebakk.
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8-timersdagen lovfestet i 1919

En midlertidig lov om 8-timersdag kom i august 1918, men den
gjaldt bare håndverks- og industribedrifter med mer enn fem ansatte.
Bygningsarbeidere, tømrere, murere, losse- og lastearbeidere og mange
andre arbeidstakergrupper med tungt arbeid, var ikke omfattet av denne
loven.
Våren 1919 krevde LO 8-timersdag ved forhandlinger om alle nye
tariffer. Arbeidsgiverne våget ikke lenger å stritte imot, og 8-timersdagen
ble tariffestet. 1. juni ble den lovfestet. Tida var overmoden for
denne store reformen i norsk arbeidsliv, og det var en stor seier for
arbeiderbevegelsen i Norge.
Det samme skjedde omtrent samtidig i alle land i Europa.
8-timersdagen ble innført, som et resultat av 30 års solidarisk kamp.
Den norske arbeiderbevegelsen ‘tok’ 8-timersdagen som en del av en
større internasjonal bevegelse, som flyttet grensesteinene for makt
mellom arbeid og kapital. 8-timersdagen var en viktig milepel i
kampen for bedre levekår. Det at det var mulig å oppnå denne store
forbedringen inspirerte til fortsatt kamp for å endre samfunnet og
hindre kapitalistisk utbytting.

Kampen er ikke vunnet en gang for alle

I dag er klokka skrudd tilbake i deler av arbeidslivet. Underbetaling,
kontraktørvirksomhet og useriøse aktører har kommet seg inn under
dekke av å skaffe vikarer. Ikke minst innenfor bygg og anlegg, der mange
utenlandske arbeidere jobber uten rettigheter og uten overtidsbetaling i
lange skift – langt utover 8-timersdagen.
Vi har fått tilbake kynisk utnytting av arbeidskraften og økende
arbeidslivskriminalitet, bemanningsselskaper som omgår lovverket
og reine kriminelle som bruker lave anbud som skalkeskjul for å
hvitvaske penger fra narkotikasmugling og prostitusjon. Hjulpet fram
av ‘liberalisering’ og ‘forenkling’ av arbeidsmiljøloven som har skjedd i
seinere år.
Det er flott at vi oppnådde 8-timersdagen og seinere
arbeidstidsreduksjoner. Men kampen er ikke vunnet en gang for alle.
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Flisby’n forlag 2011
– Jonas Bals: «Hvem skal bygge landet?», Cappelen Damm 2018
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– Arbeiderbevegelsens
første norske statsminister
Han startet i Norges eldste parti Venstre, men meldte som
flere andre etter hvert overgang til Arbeiderpartiet. Skjønt,
han var den eneste av disse som ble statsminister i Norge.
Født 15. november 1859 i Skotselv på Øvre Eiker i Buskerud.
Christopher Hornsrud er hans navn.
■ Av Jan-Erik Østlie

Tidligere ordfører i Horten Nils-Henning Hontvedt, forfatter av blant
annet enn biografi om en av de mest markante LO-lederne Ole O. Lian,
har skrevet en relativt kortfattet biografi om Hornsrud. På 180 sider har
han klart å fange livet til en mann som ble nesten 102 år gammel og som
virkelig har satt spor etter seg i norsk arbeiderbevegelse.

Landets mektigste i 19 dager

Mest kjent for de av oss som har levd en stund er det sjølsagt at
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Nils Henning Hontvedt. (Foto: Svein Sandnes
Bokforlag)

Hornsrud er den første statsministeren som kom fra Det norske
Arbeiderparti. Det skjedde 28. januar 1928 og varte i nitten dager – til
15. februar. Ingen norsk statsminister har sittet kortere. Og det ble
da også spekulert den gangen i om innsettelsen var en slags blanding
av stormannsgalskap og markeringsbehov, en ministersosialisme uten
sidestykke i norsk parlamentarisme og uten rot i den virkelig politiske
realitet. Arbeiderbevegelsen var tross alt ikke så stor på 1920-tallet, og det
var mye politisk uro både i arbeiderbevegelsen og i landet for øvrig. Året
etter kom som kjent det store økonomiske krakket der særlig Wall Street
børsen i New York fikk noen skudd for baugen som etter hvert forplantet
seg til Europa. Og også til Norge. «De harde 20-årene» er et begrep
med reelt innhold. Høy arbeidsløshet, utallige streiker med lockout fra
arbeidsgiverne som motsvar.
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Nils-Henning Hontvedt:
Christopher Hornsrud
Fra bondeopprør til
atomprotest
Svein Sandnes Bokforlag 2019

Slo aldri til venstre

Hornsrud var bondesønnen som etter hvert flyttet til byen, men aldri
glemte sitt opphav. Han kjempet bøndenes sak gjennom hele sitt liv.
Politikk hadde han vært interessert i siden 1870-tallet. Han satte et
sterkt preg på Arbeiderpartiets landbrukspolitikk etter at han meldte
seg inn i partiet tidlig på 1890-tallet. I 1903 blir Hornsrud sågar valgt
til leder av Arbeiderpartiet. Og blir sittende med det vervet i tre år.
Av saker han spesielt kjempet for nevner Hontvedt stemmeretten,
styrking av utdanningssystemet, et mer rettferdig skattesystem, utvidet
organisasjonsfrihet, økt fagorganisering, velferdspolitikk finansiert av
skatter, boligspørsmål, edruskap og åttetimersdagen.
I 1907 ble Hornsrud pressemann da han tok over redaktørkrakken i
Fremtiden i Drammen. At han var en dugelig skribent hadde han vist
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tidligere. Hontvedt skriver blant annet dette: «I en rekke artikler tok han
nå for seg tidens mest brennende politiske og sosiale utfordringer. Han
slo helst mot høyre: ‘Jeg slår aldri til venstre’, sa Hornsrud i en samtale
han hadde med Hans Johansen. ‘Det er ikke der fienden står. Fienden
står alltid til høyre’.»
Her har med andre ord kanskje både Einar Gerhardsen og Jonas Gahr
Støre noe å lære! Hornsrud ble imidlertid ifølge biografen sett på som
en del av høyresiden i Arbeiderpartiet sjøl om han da partiet sprakk opp
på slutten av 1950- og begynnelsen av 1960-tallet, sto SF-erne nær. Da
handlet det om NATO og forsvarsalliansens atomvåpenpolitikk. Her var
Hornsrud kritisk, kanskje overaskende for mange.

Forsvarer kommunismen

Det mest dramatiske «oppgjøret» i arbeiderbevegelsens historie er
nok fortsatt partisplittelsen i 1923. Før det hadde det pågått en hard
ideologisk kamp i kjølvannet av den russiske revolusjonen i 1917. Dette
var også en stor begivenhet for Hornsrud som for de fleste andre i
datidens arbeiderbevegelse. Men den skjerpet altså frontene internt. Ikke
minst etter krav fra internasjonale organisasjoner. Kommunister versus
sosialdemokrater, revolusjonære versus reformister. Hontvedt skriver blant
annet dette:
«For ‘kommunisme’ var et hedersord også for Hornsrud på denne tiden,
et hedersord han gjerne forsvarte. Som for eksempel da han holdt et
valgkampforedrag i Drammen før valget i 1921. Han begynte som vanlig
rolig; uten knyttede never, høy stemme og sterke ord. Men lot seg rive
med, og avsluttet i en agitatorisk form: ‘Kommunismen er den eneste
rettferdige og den mest fullkomne samfunnsordning som menneskene
kan skape!’ slynget han ut over Drammenselven.»
Det bør nok for ordens skyld legges til at når Einar Gerhardsen holdt
sin berømte Kråkerøy-tale i 1948, var Hornsrud for lengst ute av aktiv
norsk politikk. Så hva han mente om den, vet få – om noen.

Nygaardsvold versus Hornsrud

Han stilte til valg som stortingsrepresentant ved valget i 1909, men
tapte. Tre år seinere – det var valg hvert tredje år den gangen – kom han
inn. «Gårdbruker Hornsrud fra Modum ble stortingsmann», skriver
Hontvedt.
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I 1927 skjer det uventede: Arbeiderpartiet vinner valget. «En
parlamentarisk oktoberrevolusjon», som Tor Bomann-Larsen har
betegnet valgresultatet som. Kampen om statsministeren ble likevel
hard. Og langt fra opplagt. Hornsrud var den gangen visepresident på
Stortinget. Carl J. Hambro fra Høyre var president. Og Oscar Torp
formann i Det Norske Arbeiderpartiet. Han ønsket ikke at partiet
hans tok regjeringsmakten. Det gjorde heller ikke partihøvdingen
Martin Tranmæl. Partiet hadde nemlig ikke stortingsflertall. LO-leder
Halvard Olsen var for regjeringsdannelse. Spørsmålet ble behandlet i
Arbeiderpartiets sentralstyre hvor ti stemte for, seks var imot.
Da dette spørsmålet ble ryddet av veien, ble det neste: Hvem skal bli
statsminister? Tranmæl gikk for Johan Nygaardsvold, sekretæren i partiets
stortingsgruppe og Hommelviks store sønn som ble statsminister i 1935.
Nygaardsvold fikk ti stemmer i sentralstyret, Hornsrud fikk seks. Saken
så grei ut. Helt til Nygaardsvold nektet – han ville ikke! Hontvedt skriver:
«Han reiste seg, ifølge Oscar Torp, ‘som en rasende slagbjørn’, og forlot
møtet.»

Gjorde partiet godt

For å gjøre en lang historie kortest mulig: Hornsrud ble som allerede
nevnt statsminister, det ble snekret sammen en regjeringserklæring.
Johan Ludwig Mowinckel fra Hornsruds gamle parti Venstre la fram et
mistillitsforslag mot den nye regjeringen som altså ikke hadde flertall i
Stortinget og dermed falt.
Var det hele dermed bortkastet – en politisk vits?
Hontvedt skriver i boka: «Hornsrud mener regjeringsdannelsen
1928 gjorde partiet godt, til tross for den korte regjeringstiden. De
borgerlige partiene så at Arbeiderpartiet respekterte de parlamentariske
spilleregler – at de ikke var eventyrere: ‘Uten arbeiderregjeringen i
1928, ville det vært vanskelig for Nygaardsvolds regjering i 1935’,
sier Hornsrud. Han mener regjeringsdannelse 1928 virket til at
arbeiderpartiets folk begynte å venne seg til tanken på en sosialistisk
mindretallsregjering, og at arbeiderregjeringen 1928 på den
måten var med på å bane veien for kriseforliket og Nygaardsvolds
regjeringsdannelse i 1935.»
Det framkommer også av boka at Nygaardsvold sjøl støttet Hornsruds
vurdering her.
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Christopher Hornsrud (1859-1960)

– Stortingsrepresentant for Buskerud Arbeiderparti 1913-1936
– Parlamentarisk leder 1921-1922
– Visepresident 1928-1934
– Statsminister 28. januar 1928 – 15. februar 1928
– Styremedlem i Hypotekbanken 1926-1938

En av de store

Verdt å merke seg er det kanskje også at i sin minnetale på
Arbeiderpartiets landsmøte i 1961, kort tid etter Hornsruds død 12.
desember 1960, sa landsfader Einar Gerhardsen blant annet: «Når Det
norske Arbeiderparti kanskje i større grad enn noe annet sosialistisk
arbeiderparti har hatt en forankring i bygdene, så skyldes det i stor grad
Hornsruds holdning og innsats.»
Med denne boka har Nils-Henning Hontvedt igjen skrevet inn et
viktig kapittel i arbeiderbevegelsens historie. For Christopher Hornsrud
er definitivt en av de virkelige store i denne bevegelsens historie. Særlig
for Arbeiderpartiet, men også for de av oss som ser på arbeiderbevegelsen
som litt mer enn bare Arbeiderpartiet. Så rause tillater vi oss å være.

Svein Sandnes Bokforlag

Noen år før han i 2015 gikk av med pensjon fra NRK, bestemte
Svein Sandnes seg for at han som pensjonist ville drive sitt eget
forlag. Opprinnelig var tanken å utgi kun bøker som hadde «falt
i det fri», det vil si at forfatteren ikke skulle ha honorar fordi
vedkommende hadde vært død i mer enn 70 år. Nå passerer
forlaget 50 utgitte titler, og de fleste av forfatterne er høyst
levende. Riktig nok er de aller fleste av dem mer enn 70 år. Svein
Sandnes bor på Rånåsfoss og sitter i AHAs bokkomité. NilsHenning Hontvedts bok om Christopher Hornsrud er gitt ut på
Svein Sandnes Bokforlag.
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En hyllest
til Reiulf Steen
Reiulf Steen var karismatikeren som kunne
målbinde en stor forsamling fra talerstolen.
Er sånne politikere utgått på dato?
■ Av Jan-Erik Østlie

Historiker, SV-politiker og krimforfatter Hans Olav Lahlum har skrevet
biografier før. For eksempel om Oscar Torp og Haakon Lie – to giganter
i Arbeiderpartiets historie. Nå foreligger en murstein av en sakprosabok
om Reiulf Steen (1933–2014), en av de mest kontroversielle og fargerike
tillitsvalgte Arbeiderpartiet noensinne har fostret. Blant utallige verv han
hadde for partiet og andre organisasjoner var han også leder av Akershus
Arbeiderparti fra 1982 til 1990. Riktig nok er han født i Sætre i Hurum,
men store deler av sitt liv bodde han på Fjellstrand på vakre Nesodden.

Politisk dyr

Lahlums bok starter med en sterk prolog. Søndag 16. mars 1941 falt
Reiulfs far død om i skiløypa. Reiulf var da sju og et halvt år. Lahlum
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Reiulf Steen anno 2010. (Foto: Jan-Erik Østlie)

kaller dette for den første tragedien i hans liv. Hendelsen skulle prege
ham resten av livet. Den andre tragedien fulgte allerede i ungdomsårene
da han mistet sin storebror Robert.
Men Reiulf ga ikke opp. Han ble tidlig tatt av politikken – ja, han
ble tidlig et politisk dyr. De av oss som møtte ham – om bare noen
få og flyktige ganger – kunne aldri unngå å se at han var et genuint
interessert samfunnsmenneske. Politikken kom foran alt. Det sies at han
var kvinnekjær, mentalt og psykisk ustabil, sterkt alkoholisert – ja, det er
sikkert riktig alt sammen. Men han var først og fremst politiker. Og i den
sammenheng: først og fremst ideolog.

Stor retoriker

Så hadde han en glitrende penn. Han har skrevet flere politiske (sjølsagt)
memoarbøker. Disse hører med til det ypperste som er skrevet i denne
sjangeren her til lands. En liten periode tidlig i karrieren livnærte
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han seg også som journalist, og han var nær ved å bli redaktør av
Arbeiderbladet. Men var han bitt av (parti)politikken, så var han det.
For om han var god til å skrive, var han kanskje enda bedre på en
talerstol. Antagelig en av de beste retorikerne Arbeiderpartiet har hatt
ved siden av Martin Tranmæl. Til og med Einar Gerhardsen så tidlig
Reiulf Steens talent. Haakon Lie så det aldri, men det er en annen og
nokså vond historie som skal få ligge her.
Arbeiderpartiet kjennetegnes kanskje for å hylle sine helter, men det
gjelder ikke alle. For som kjent: Dette har aldri vært noen søndagsskole.
Lahlums biografi over Reiulf Steen, ei flott bok, er et glimrende eksempel
på maktkampene, intrigene og alvoret i arbeiderbevegelsens kamp for å
vinne folket og minst halve kongeriket.

På venstresida

Alle har vi et privatliv. Også politiske dyr som Reiulf Steen. Og mytene
om hans liv utenfor den politiske arenaen har alltid vært mange og
fargerike. Lahlum drøfter en del av dem. Og kommer sånn jeg ser det bra
ut av disse refleksjonene. At Reiulf ofret familien framfor politikken og
Arbeiderpartiet, underslår historikeren aldri. I det hele tatt er Lahlums
utgangspunkt at Reiulf Steens privatliv og politiske virke henger nøye
sammen – det ene kunne ikke eksistert uten det andre. Er dette en
rimelig lesning av boka, kunne jeg neppe vært mer enig.
Men Reiulf Steen kjemper seg altså inn i mer og mer sentrale tillitsverv
i partiet han er så glad i – kanskje mer på tross av enn på grunn av.
Han er flink, han er engasjert – ja, han brenner. For rettferdighet, for et
samfunn der ingen skal stå med lua i hånda og be om å få være til. Og
han plasserer seg tidlig på venstresida av partiet sjøl om partikamerater i
Arbeiderpartiet i all hovedsak aldri har likt sånn inndelinger i venstre- og
høyrefraksjoner. Antagelig likte ikke Reiulf Steen det heller. Men som
han sjøl sa så ofte: Han sto på den sida som hjertet lå, på venstre side. Og
innad i Arbeiderpartiet ble han stående der livet gjennom.

Løs kanon på dekk

Utallige var de kampene Reiulf Steen måtte kjempe. Sånn vil det alltid
være når du allerede i begynnelsen av trettiårene blir nestformann i
landets største parti. Han hadde nemlig ikke bare fiender utenfor eget
parti, dem fantes i hans eget også. Skjønt, fiender og fiender fru Blom
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– meningsbrytninger i et politisk parti er ingen katastrofe. Heller ikke
i Arbeiderpartiet. Men ofte gikk bølgene høyt. Og det skummet godt
på toppene. Først gikk det ei kule varmt mellom Oddvar Nordli og
Reiulf Steen uten at det er dokumentert at de på noen måte var uvenner
av den grunn. De delte bare postene mellom seg – noe det ikke var
tradisjoner for i Partiet. Den ene fikk under sterk tvil være partiformann,
den andre statsministerkandidat. Her snakker vi vel også om løse og
mindre løse kanoner på dekk. En statsministers munnkurv er sterkt
underkommunisert.
Så dukket Gro Harlem Brundtland opp – først i partiet, deretter
muligens også i Steens privatliv. Vi er nå på slutten av 1970-tallet.
Kampen har på ingen måte stilnet. Reiulf er fortsatt en damenes venn,
til tider underlagt kong alkohol, psykisk ustabil og ikke bestandig like
politisk spiselig. Sjøl om han var en av de mest EF/EU-tro tillitsvalgte
partiet den gangen hadde. Hva måtte så gjøres?

Ambassadør i Chile

Det gikk antagelig som det måtte gå. En topp-politiker som ikke har det
meste på stell, og i hvert fall privatlivet, er sjanseløs. Den gangen som nå.
Reiulf Steen mister sine posisjoner sentralt i partiet, han blir istedenfor
stortingsrepresentant og til slutt også visepresident. På Stortinget er
han i tre perioder. Så er det slutt. Han forvises til Chile og hovedstaden
Santiago. Som norsk ambassadør. Hans jobb der bruker ikke Lahlum så
veldig mye trykksverte på, men det skinner vel gjennom at dette tross
alt ikke var den tidligere lederen av Arbeiderpartiet sin rette hylle – til
tross for hans ekteskap med Inés Vargas og et glødende internasjonalt
engasjement – ikke minst for denne delen av verden.

Aldringen

I 1996 kom han hjem igjen til Nesodden. Og var en blek skygge av seg
sjøl. Arbeiderpartiet hadde gitt ham opp. Han tok noen verv som hadde
lite med partiet i hans hjerte å gjøre. Men tida var nok også i ferd med å
løpe fra ham. Politisk. Arbeiderpartiet, og arbeiderbevegelsen for øvrig,
har ikke noen bedre eldrepolitikk enn arbeidslivet – de eldre havner raskt
på museum. Da Reiulf Steen kom tilbake fra Chile og til Norge og norsk
politikk, var han 63 år. For de som møtte ham da, var det vanskelig å se at
han ikke fortsatt brant. Politiske dyr er seiglivede. Men Arbeiderpartiet
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Hans Olav Lahlum:
Reiulf Steen
Historien, triumfene og
tragediene
Cappelen Damm 2019

hadde for lengst stengt dørene – her var det yngre krefter som rådde.
Reiulf Steens venner var foreldrene til de nåværende lederne i partiet.
Så rammet sjukdommen ubønnhørlig også Reiulf Steen. Han fikk
Parkinsons, måtte flytte fra sin store enebolig på Nesodden til en leilighet
på Frogner i Oslo. Han begynte å forholde seg til familien på en mer
konstruktiv måte enn han hadde gjort tidligere. Til familiens glede.

Slapp tak i livet

I august 2013 fyller han 80 år sammen med hele familien. Også de fire
sønnene som han har hatt et turbulent og ganske fraværende forhold
til gjennom store deler av livet feirer sin far sammen med 100 andre
gjester i Folkets Hus. Sjøl sitter han i rullestol. Så går det nesten ett år.
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Vi er i 2014. Reiulf Steen er syk og ligger på Majorstutunet pleiehjem.
Lahlum skriver: «Tidlig om morgenen 5. juni gikk døren til rommet på
sykehjemmet forsiktig opp. Inn kom eldstesønnen Robert. Han satte seg
ved sengekanten. Reiulf Steen hørte at sønnen kom og smilte forsiktig til
stemmen hans. Like etterpå slapp han fredfullt taket i livet.»
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«Historien er grunnlaget for utvikling av framtida»

Styrets beretning 2018
I tråd med tidligere vedtak er beretningen avgrenset til kalenderåret.

Tillitsvalgte:
Styret har bestått av:

Leder
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Årbokansvarlig:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Revisorer:

Olav Langørgen
Per Magne Lien

Årbok-komite:

Jan-Erik Østlie
Siri Rutledal Iversen
Erling Diesen
Nina Hanssen
Halfdan Karlsen

Halfdan Karlsen
Arvid Ruu
Eva Marie Gran
Kjersti Jørstad
Jan-Erik Østlie
Kari Amundsen
Kjell Engebretsen
Kari Lund Bråthen
Jan Balstad
Siri Rutledal Iversen

2018
2017-2019
2018-2020
2017-2019
2018-2020
2018-2020
2017-2019
2018
2018
2018

2018
2018
2017-2019
2018-2020
2017-2019
2018-2020
2018-2020
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Kulturpris-komite:

Kari Amundsen, ny som leder
Kjell Engebretsen, ny
Nils Waag

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

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

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

Valgkomite

Erling Diesen, ny som leder
Sissel Marit Bue
Jan Balstad, ny

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Styrets arbeid i perioden:

2018 har vært et nytt aktivt år for Arbeiderbevegelsens Historielag i
Akershus. I løpet av kalenderåret er det avholdt til sammen 8 styremøter
og 40 saker er behandlet. Styret har avviklet sine møter på Skedsmo
Arbeiderpartis gruppekontor i rådhuset, Lillestrøm.

Andre møter:

I samarbeide med Lillestrøm Historielag ble det 26. september avholdt
møte i Nye Folkets Hus på Lillestrøm. Kveldens foredrag gjaldt den
dramatiske Norrøna-konflikten i 1930-åra ved Aksel Nærstad. I tillegg
146

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

«Historien er grunnlaget for utvikling av framtida»

fortalte Liv Hege Nylund om et nytt teaterprosjekt med utgangspunkt
i Norrøna-konflikten som hun arbeider med. Dessuten snakket Svein
Sandnes om Lillestrøm på 1800-tallet og framveksten av Flisbyen.
Hverdagskara fra Rælingen underholdt. Det møtte ca 80 personer.
Julemøte ble avviklet 17. desember i rådhuset i Skedsmo. Det møtte 25
personer. Knut Kjellstadli hadde med seg arbeidersanger som han fortalte
om bakgrunnen til og som forsamlingen sang. Årboka ble utdelt til de
som var til stede og resten fikk den via posten.

Tur:

5.-7. juni ble det avholdt busstur til Folldal og Røros. 22 personer deltok.
Første stopp var lunsj på Vinstra og deretter Folldal gruver hvor vi
overnattet. Vertskapet serverte middag og frokost og om kvelden var det
orientering om virksomheten i Folldal gruver. Vi fikk også en tur med
gruvetoget inn i gruvene. På Røros besøkte vi Røros kirke og Smeltehytta
museum og ruslet en tur gjennom byen med guide. Deretter ble det
busstur til Ratvolden, hjemstedet til Johan Falkberget. Etter middag fikk
vi foredrag om Arbeidets Rett og arbeiderbevegelsens framvekst i Rørosdistriktet ved Ragnar Kokkvoll. Morgenen etter besøkte vi lokalene til
Arbeidets Rett og fikk omvisning og hørte mer om Johan Falkberget som
var redaktør for Arbeidets Rett. Og så var det tid for avreise hjem.

Årboka:

Årboka for 2018 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 2018 er det
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arbeidet for å øke oppslutningen med hensyn til antall medlemmer, bl.a
deltok Halfdan 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 2019.
Lillestrøm, den 6. februar 2018
Halfdan Karlsen
Leder

Arvid Ruus
nestleder

Eva Marie Gran
sekretær

Kjersti Jørstad
Kasserer

Jan-Erik Østlie
årbok-ansvarlig

Kari Amundsen
styremedlem

Jan Balstad
varamedlem

Siri Rutledal Iversen
varamedlem

Kjell Engebretsen
styremedlem
Kari Lund Bråthen
varamedlem
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AHA mottar grasrotmidler fra
Norsk Tipping. Hvis du vil at
din andel av tippingen skal
tilfalle AHA, må du oppgi vårt
organisasjonsnummer når du
spiller. Dette nummeret
er 986 364 811.

