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Akershus – hva er nå det?
Det oppleves ganske grunnleggende for en forening som kaller 
seg Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus når Akershus fylke 
oppløses og sammen med Buskerud og Østfold blir til en administrativ 
mastodont Viken. Når vi i tillegg vet at Viken ble etablert ved en 
tvangssammenslåing i Stortinget etter at alle de tre fylkene i 2016 og 
2017 hver for seg hadde vedtatt at de var mot sammenslåingen. En 
meningsmåling gjennomført av InFact for Lokalsamfunnsforeningen 
viste at Viken hadde støtte fra rundt 20 % av befolkningen i de berørte 
fylkene. Det var flertall mot Viken blant alle partienes velgere, unntatt 
Venstrevelgere, som utgjorde 3 % i meningsmålingen. De fleste rister på 
hodet over dette meningsløse sentraliseringstiltaket.

Det politiske flertall i Viken etter fylkestingsvalget i 2019 slår i sin 
styringsplattform fast at «Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon», 
og at Stortinget hadde slått sammen Akershus, Buskerud og Østfold 
mot fylkenes uttrykte vilje. I plattformen ble det oppnådd enighet om 
å søke å oppløse Viken fylkeskommune dersom det foreligger et nytt 
stortingsflertall etter valget i 2021, og reetablere de gamle fylkene.

For velgere i de tre fylkene er det nok en grunn til å stemme rødgrønt: 
Det må vi gjøre for å kunne kvitte oss med et «usannsynlig misfoster 
på tvers av geografi og historie», for å sitere tidligere direktør for 
Oslo bymuseum Lars Roede. Stortingsvalgene i 2021 skal jo for øvrig 
organiseres i de tre gamle fylkene.

Mens vi forbereder oss på å gå til valg 13. september 2021, kan vi i 
Årbok 2020 for Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus lese artikler 
fra hver av de fire tradisjonelle regionene i det «gamle» Akershus. Fra 
Vestregionen er både Asker og Bærum representert. Fra Follo fortsetter 
Kjell Engebretsen å rapportere fra sin tid på Stortinget. Og Halfdan 
Karlsen gir oss svar på et spørsmål mange har stilt seg de seinere åra:  
Hva er det med Rælingen? 

I tillegg vil du finne intervjuer med Martin Kolberg, Åse Kleveland 
og Berit Ås, omtale av tidligere og kommende kulturbegivenheter, 
bokmeldinger og mye mer. Vi i redaksjonen ønsker dere god lesning! 
Og sender samtidig en stor takk til fotograf Anders Henriksen som har 
kvalitetssikret bildene i årboka.

 Svein Sandnes
 Årboksredaktør
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Det har aldri  
vært kjedelig!

Martin Kolberg stiller ikke til gjenvalg for en ny periode på 
Stortinget i 2021. Hans politiske karriere startet i AUF. I 1971 
ble han valgt inn i Lier kommunestyre. Året etter jobbet han 
sammen med barndomsvennen Thorbjørn Jagland gjennom 

Buskerud AUF aktivt mot norsk EU-medlemsskap. I 1973 ble 
han tilsatt som organisasjonssekretær i Arbeiderpartiet.  

Dette var en jobb han hadde til 1986, bare avbrutt av perioden  
1977-1981, da han var sekretær i AUF i Jaglands lederperiode. 
Fra 1986 til 1992 var han kontorsjef på partikontoret. Fra 1995 

til 1996 var han statssekretær ved statsministerens kontor.  
I 2001 ble Kolberg valgt til partisekretær i Arbeiderpartiet.  

Det var i hans tale til landsmøtet i 2005 han formante delegatene 
til at partiets viktigste støttespillere var «fagbevegelsen, 

fagbevegelsen, fagbevegelsen»! På landsmøtet i 2009 gikk 
Kolberg av som partisekretær, og ble høsten samme år valgt som 

stortingsrepresentant for Buskerud.

 ■ Av Nina Hanssen  (tekst) og Alf Ragnar Olsen (foto)
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– Arbeiderpartiet har betydd mye. Men uten fagbevegelsen er partiet 
ingenting, heller ikke arbeiderbevegelsen, sier Martin Kolberg (71), som 
nå er inne i sitt siste år som stortingspolitiker.

Han ble født i Egge på Lier i 1949. I en typisk arbeiderfamilie der 
pappa Kjell jobbet på jernbanen mens mamma Ruth var husmor, som de 
fleste andre kvinner på den tiden.

Den ene bestefaren til Martin Kolberg var forskalingssnekker og den 
andre jobbet skift på Sande Paper Mill hele livet.

– Dette skapte for meg en bevisst holdning til klasse, og selv ble jeg 
født inn i en ekte proletarfamilie, der det var forbudt å kritisere Einar 
Gerhardsen eller Arbeiderpartiet. Mine foreldre var ikke aktive, men 
dønn partifolk. Dette var jo den første fasen da arbeiderklassen fikk 
selvtillit til å ta styringen i landet, sier Kolberg og fortsetter:

– Jeg husker ennå fagforeningsboka vår med stempel i. Den lå alltid 
framme, forteller Ap-politikeren i dress, slips og med partinålen stolt på 
brystet.

Martin Kolberg møter oss smilende i korridoren på Stortinget.
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Stortingsmannen er i dag medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, 
men har både vært stabssjef på Statsministerens kontor, statssekretær for 
Gro Harlem Brundtland og partisekretær i mange år.

Den brune skinnveska som har fulgt han i alle år vitner om et aktivt 
liv og har nok sin egen historie. Så har han også vært på Stortinget siden 
2009, men vært i aktivitet i helg og søkn – som det heter på Lier – siden 
høsten 1973.

Alvorlig gutt
Martin Arvid var en alvorlig og stille gutt som møtte opp på skolen i Lier 
med nykjemma hår. Da lærerinnen spurte mamma Ruth om det var noe 
galt med sønnen, avviste hun det med at Martin Arvid bare var sånn.

– Dette har egentlig fulgt meg hele livet. Folk ser på meg som han 
alvorlige politikeren. Kanskje får jeg en sånn attityde og alvorlig maske 
når det blir alvor?

– Skulle jeg liksom stå der og smile når jeg kommenterte viktige saker 

Egentlig er jeg en veldig morsom fyr, sier Kolberg mens han ler høyt og 
rungende og griper med fast hånd om kaffekoppen.
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med Siv Jensen ved siden av meg da? Det virker litt fjernt. Det har aldri 
vært kjedelig, og hvis jeg ikke hadde hatt en indre motor og hatt det 
moro, ville jeg aldri ha holdt på så lenge, sier han.

– Men egentlig er jeg en veldig morsom fyr altså, legger Kolberg til,  
mens han ler høyt og rungende og griper med en fast hånd om kaffekoppen.

Kampen fortsetter
Men latteren tar brått slutt når vi begynner å snakke om utfordringene 
Arbeiderpartiet står i foran stortingsvalget. Snart har han de samme 
alvorlige drag over ansiktet som partikameratene Martin Tranmæl og 
Haakon Lie som henger på veggen bak han.

«Kampen fortsetter, gutter!» pleier han visstnok å si til sine forgjengere 
i glass og ramme når han er alene på kontoret. For Kolberg vet at det å 
delta i politikken er en evig prosess.

– Kampen mot politiske motstandere tar aldri slutt, og fiendene er aldri 
til venstre, de er alltid til høyre, slår han fast.

Både kroppsspråket og stemmeleiet vitner om at det er litt vemodig for 
Kolberg å ta et endelig farvel med rikspolitikken i det som er en vanskelig 
situasjon for partiet.

– Jeg brukte mye tid på å vurdere min egen stilling, men kom til 
konklusjonen om at det er på tide å gi seg nå, sier han.

Kolberg er fortsatt fylkespartileder og vil helt klart engasjere seg lokalt. 
Men aller først vil han sørge for at Jonas Gahr Støre blir statsminister, og 
at partiet igjen kan kalles ørnen blant partiene.

Grubler om natta
I den siste tiden har han vært mest bekymret for den synkende 
oppslutningen om Arbeiderpartiet blant LOs medlemmer.

– Jeg kan våkne opp midt på natta og begynne å gruble på hvorfor i all 
verden Ap bare har 32 prosent oppslutning i fagbevegelsen etter åtte år med 
Erna Solberg som statsminister. Det er et tankekors for folk som meg og for 
Arbeiderpartiet, men bør også være det for fagbevegelsen selv, sier han.

Kolberg har alltid vært opptatt av det fagligpolitiske samarbeidet og er 
selv æresmedlem i Fellesforbundet.

For allerede som 15-åring ble han LO-medlem. Da han ikke kom inn på 
realskolen, begynte den unge Kolberg å jobbe i Romika skofabrikk og ble 
medlem i Norsk Skotøiarbeiderforbund. Samtidig ble han aktiv i AUF.
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Kolberg jobbet både som postbud og som assistent i en kabelfabrikk, men 
det gikk ikke lang tid før han ble lokalpolitiker og senere rikspolitiker.

Med LO i ryggen i valgkampen
I 2005 sto han på talerstolen på Aps landsmøte og ropte ut 
«fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen!» - noe som senere la 
grunnlaget for en rødgrønn koalisjonsregjering.

– Det at vi skulle danne koalisjon med andre partier, var jo et brudd 
med Aps regjeringsfilosofi. Vi måtte da forstå Senterpartiets posisjon i 
distriktene, og avslutte den idiotiske kampen mot SV. En forutsetning var 
at de sa ja til EØS og aksepterte NATO-medlemskap. Det gjorde Kristin 
Halvorsen lett, og vi kunne danne regjering.

At han var sentral i å lose dette regjeringssamarbeidet, er noe av det Kolberg 
håper å bli husket for. Mer om dette vil han utdype i sitt eget politiske 
testament i form av en biografi ført i pennen av journalist Hege Ulstein.

Biografien skal etter planen utgis samtidig som Kolberg går av.

Det er sånn at alt ansvar ligger hos partiet, og det er vi som må skape 
tilslutning. Alle politiske partier får den oppslutning de fortjener. Vi kan aldri 
overstyre velgernes forståelse.
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Fagbevegelsen først
Kolberg har selv fundert mye på hvorfor arbeidsfolk ikke lenger tenker 
at Ap representerer deres interesser. Og det ønsker han nå å snakke høyt 
om. Selv om det gjør litt vondt.

For han husker godt at allerede på 60-tallet mente noen at folk hadde 
fått det for godt når det kom kritikk mot Arbeiderpartiet.

– Det er sånn at materiell velstand har det ved seg at det dekker over 
klassemotsetninger. Vi er nå i ferd med å gli inn i en utvikling der vi får 
større forskjeller, og der en liten prosent stikker av med store deler av 
samfunnets verdiproduksjon. Mens hundretusener blir sittende nederst 
ved bordet og faller bakover.

– Det er dette som er det store bruddet nå – som den gang partileder 
Einar Gerhardsen håndterte og som ga arbeidsfolk autoritet og plass.

– Mulig er det sånn at dagens Ap ikke har vært tydelig nok i å 
tydeliggjøre dette på en slik måte at arbeidsfolk kjenner seg igjen og 
støtter opp om partiet, sier han.

Grunnplanet sakker akterut
Men samtidig har han også sett gjennom en lengre periode at den 
politiske oppdragelsen i fagbevegelsen er mye svakere nå.

– Det er ingen tvil om hvor ledelsen i LO står, men ute på grunnplanet 
i fagforeningene tror jeg ikke lengre de har de politiske samtalene om hva 
som tjener våre interesser best og har det samme overblikket over hvor vi 
hører hjemme, sier han.

Men han understreker at dette ikke er sagt som en kritikk av arbeidere.
– Det er sånn at alt ansvar ligger hos partiet, og det er vi som må skape 

tilslutning. For alle politiske partier får den tilslutningen som de fortjener. 
Vi kan aldri overstyre velgernes forståelse. For da forlater man det 
demokratiske grunnprinsipp.

– Hvorfor mener du denne samtalen er borte?
– Jeg tror pengemengden er så stor, og mange føler det er så mye 

sosial trygghet rundt seg, at de vil tenke at det går bra uansett. Og at det 
kanskje ikke er så store forskjeller mellom partiene. Men det er det altså.

– Hva bør faglige tillitsvalgte gjøre for å skape mer debatt?
– Det er bra nå at LO har en pågående medlemsdebatt før kongressen 

neste år om hvordan man skal motvirke ulikhet. Men fagbevegelsen 
må også passe seg for at den ikke blir byråkratisert, sånn at det er bare 
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lover og regler og ikke samfunnsengasjement som teller. LO må ikke 
bli så sentralisert og byråkratisert at avstandene mellom tillitsvalgte og 
medlemmer blir så store at folk føler seg fremmedgjorte. For hvis folk 
slutter å organisere seg, mister fagbevegelsen sin politiske kraft. Jeg 
minner om at vi nå har en regjering som anerkjenner de uorganiserte. 
Hvorfor faller ikke taket ned når regjeringen sier dette høyt? Og hvorfor 
faller ikke taket ned med kuppelen og det hele når de borgerlige partiene 
her sier nei til pensjon fra første krone? spør Kolberg kritisk.

Oppgjør med høyresiden
– Hva er ditt viktigste budskap nå foran et nytt stortingsvalg?

Kolberg drar fram utkastet til Arbeiderpartiets nye partiprogram fra 
den slitte lærvesken.

– Dette er veldig bra, lover godt og gir oss en god retning. Det er 
heldigvis ikke New Labour. Thank God, sier han og banker lett i bordet.

Han mener Ap-programmet gir en politisk kurs mot utviklingen 
med økte ulikheter og skal sørge for at vanlige arbeidsfolk igjen skal ha 
økonomisk og sosial trygghet. For det er dette som står på spill hvis de 
borgerlige får fortsette, mener han.

Men for å vinne, må hele arbeiderbevegelsen sammen med 
fagbevegelsen spille på samme lag og ta et kraftig oppgjør med 
høyresiden og kapitalismen.

Tankekors
Kolberg mener Erna Solberg har skaffet seg tillit på grunn av 
regjeringens håndtering av pandemien.

– Solberg får tilslutning for at hun faktisk fører sosialdemokratisk 
politikk i en krisetid. Tenk for et nederlag for de borgerlige å stoppe 
fritt sykehusvalg og annen borgerlig politikk som de nå innser ikke er 
gjennomførbart i en tid når fellesskap må gå foran. Vi i Norge har taklet 
krisen bedre, og jeg hører nå at Høyre er frekke nok til å si at de har vært 
med å bygge velferdsstaten. Det er løgn! De har vært imot hele veien, 
mens vi i Arbeiderpartiet sammen med fagbevegelsen har stått sammen.

– Jeg siterer ofte Reiulf Steen som pleide å si «Gud velsigne LO 
i Norge», og det var ikke blasfemi. Han mente at en sterk norsk 
fagbevegelse var det som gjorde at vi hadde gjennomslagskraft. Dette må 
vi aldri glemme. Vi har allerede sett konkrete angrep på arbeidsmiljøloven 

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS  11



Sju kjappe spørsmål:

1. Hva har du ennå ikke gjort i livet?
– Jeg har ikke lest nok skjønnlitteratur. Det bør jeg gjøre.

2. Hva gjør du når du skal unne deg noe?
– Jeg elsker dager jeg kan gå lengre skogsturer, lage middag og ta litt vin ved 
siden av. Og innimellom en sigar. Men det er sjeldnere og sjeldnere nå.

3. Hva er ditt første barndomsminne?
– Mitt første barndomsminne er dramatisk. Jeg hadde en god barndom.  
Mens vi snekret i huset vårt, ramlet en dør over meg da jeg var 2–3 år. Kunne ha 
gått verre, men slapp unna med å brekke lårbeinet. Jeg mener jeg husker det.

4. Hva er du lei av?
– Det var et vanskelig spørsmål. Jeg er ikke lei av noen ting jeg. Hva skulle det 
være?

5. Hva gjør deg bekymret?
– Det er partisituasjonen nå. Det gjør meg grunnleggende bekymret. Jeg er 
redd for at jeg nå som jeg trekker meg ut neste år gjør det i en tid da partiet har 
mistet grepet. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å unngå at det skjer.

6. Hvem har imponert deg mest?
– To ting. Jeg har alltid fremhevet tidligere statsminister Trygve Bratteli. Etter 
hele hans krigsopplevelse klarte han å komme tilbake med slik intellektuell 
kraft. Deretter ble han hele partiets tjener i oppbyggingen etter 2. verdenskrig. 
Det er helt utrolig. I tillegg er det kona mi Aud-Harriet Hertzberg Ask Kolberg 
for hennes tålmodighet over at jeg ikke har vært så mye hjemme.

7. Hva vil du anbefale?
– LOs medlemmer bør engasjere seg i sin egen situasjon og si ifra. Jeg vil de 
skal ta kampen om indre og ytre makt hvis de mener det er riktig. Det er ikke 
nødvendigvis slik at dere skal støtte Ap, men dere må ikke la høyrekreftene 
nøytralisere dere. Fagbevegelsen er like viktig nå som før. Før syntes det veldig 
om det ikke var smør og brød på bordet. Men den utviklingen som skjer nå er 
like skummel.
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som vi klarte å slå ned på, men vi har også sett angrep fra NHO som er 
enda mer alvorlig.

Kolberg trekker pusten og fortsetter:
– Vi ser nå at NHO gradvis forlater sin nøytrale posisjon og går 

åpenbart inn for en mer liberalisering med det de kaller Veikartet. Det 
er et kart rett inn i ulikhetssamfunnet med mindre offentlig sektor og 
mer privatisering. De er til og med så frekke at de sier at arbeidsfolk 
må ta mer ansvar. Den frekkheten så vi også under busstreiken, påpeker 
Kolberg.

#Me too
– Hva tenker du om Aps #metoo-håndtering?

– Jeg mener partiet og ledelsen har håndtert dette så bra som vi kunne. 
Vi viste en organisatorisk kraft. Det er ingen tvil om at indre uro i partiet er 
skadelig, men det er ikke hovedårsaken til den lave oppslutningen. Nå må vi 
lære oss at vi aldri mer setter taktikk foran politikk. Aldri mer, gjentar han.

Den brune skinnveska som har fulgt han i alle år står sentralt på møtebordet 
på kontoret.
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Og Kolberg er optimist når han blar igjennom partiprogrammet som 
ligger foran seg.

– Jeg er tilfreds med den politiske plasseringen vi nå har og håper 
dette også vil skape engasjement i fagbevegelsen. For vi trenger 
organisasjonskraften til LO. Uten fagbevegelsen er vi ingenting, gjentar han.

Miljøkamp
Samtidig mener han det er maktpåliggende at norsk arbeiderbevegelse 
sammen med folkelige organisasjoner går sammen om vår tids store 
utfordring: klima og miljø.

Da Kolberg kom inn i politikken, var det fire næringer som ikke fantes. 
Det var olje, gass, reiseliv og fiskeoppdrett.

– Men likevel klarte vi å gå sammen med LO om å skape grunnlaget 
for ny verdiskaping. Det kan vi igjen gjøre for å skape nye grønne 
arbeidsplasser og kjempe for en bærekraftig utvikling. For fagbevegelsen 
i Norge er sterk og har alltid vært teknologifremmende, respektert 
innovasjon og vitenskap og aldri tviholdt på gamle strukturer. Det er 
derfor vi har beholdt makten og folks tillit. Dette skal vi klare igjen. 
Sammen i en grønn retning, sier han.

Inkludering og mangfold
Kolberg mener også at arbeiderbevegelsen må være enda mer tydelig på 
kampen mot diskriminering og høyreekstremisme.

– Hele det europeiske demokratiet hviler på et humanistisk 
samfunnssyn, og da forplikter det oss å ta alle kamper mot all form for 
diskriminering og høyreekstremisme med blanke våpen, sier han, og 
legger til:

– Jeg skulle ønske at alle med innvandringsbakgrunn hadde streiket 
en hel dag. Da ville vi sett hva de betyr for norsk økonomi og kanskje 
fått mer respekt for hva våre nye landsmenn virkelig er verd. Vårt 
bruttonasjonalprodukt ville vært betydelig svakere uten innvandring.

 

 

 

 

 

Som medlem i Handel og Kontor har du 
en rekke fordeler. Som medlem kan du få 

hjelp av HK ved for eksempel usaklig 
oppsigelse, eller ved andre problemer i 

arbeidsforholdet. 
 

Vi vil ha lik lønn for likt 
arbeid og trygge og 

forutsigbare pensjoner. 

HK Region Øst 
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Kjell Engebretsen.
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En nyvalgt stortings- 
representants første dager

I årboka for 2019 fortalte Kjell Engebretsen om sin første 
dag på Stortinget. Han satt som stortingsrepresentant for 

Arbeiderpartiet i tre perioder fra 1997 til 2005. Her fortsetter han 
sin sorgmuntre fortelling om hvordan det kom seg at han ble valgt 

til Stortingsrepresentant, og hvordan de første dagene forløp.

 ■ Av Kjell Engebretsen

Våt, pjuskete og svært høytidsstemt ankom jeg Stortinget usikker på hva 
som ventet meg som medlem av landets parlament. 

Jeg visste – i likhet med alle andre, hva Stortinget holder på med 
i grove trekk – så det var ikke en usikkerhet om hva som skulle skje 
der som var grunnlaget. Usikkerheten dreide seg om hvordan dette 
skulle gå for min egen del. Gjennom hele mitt yrkesaktive liv hadde jeg 
arbeidet i det vi kjenner som offentlig sektor, og jeg var derfor relativt 
godt kjent med politisk styring. Jeg hadde også hatt roller som betinget 
direkte kontakt med det politiske miljøet, men på et lokalt nivå. Jeg 
hadde utredet saker og lagt dem fram for politisk behandling og politisk 
beslutning. Men Stortinget! Det var nok noe helt annet enn å arbeide 
med praktiske spørsmål for hverdagslivet i kommunen – og hvor vi måtte 

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS  17



forholde oss til både budsjettstørrelser og bestemmelser som var gitt 
nettopp av Stortinget.

Jeg var også medlem av et politisk parti – Arbeiderpartiet.
Det hadde ført med seg at jeg hadde stått på stand, delt ut roser og 

spredd det glade budskap så godt jeg kunne. Deltatt på møter, stekt vafler 
og kokt kaffe. Og diskutert. Ikke minst det.

Veien til Stortinget
Det er jo sagt at Arbeiderpartiet er en «menighet» hvor de troende 
kommer sammen og hyller sin egen enighet om alt. Tro meg – noen 
menighet er det ikke, like lite som i andre partier. Det fantes en del 
grunnleggende sannheter som vi var totalt og ufravikelig enige om – 
kall det gjerne vårt felles ideologiske grunnlag, men ut over det kunne 
vi være uenige om det aller meste. Det var debatter om budsjetter, 
kloakkledninger, reguleringsplaner og sykkelstier. Ofte – eller kanskje 
oftest – stod vi langt fra hverandre, og det var ikke bestandig slik at vi var 
enige når klubba falt heller. Men for at vårt politiske system skal fungere, 
lærte vi oss å bøye oss for flertallet. Partipisk er det blitt kalt, og mange 
mener at det er en uting. At det svekker demokratiet. Alle skulle få mene 
det de ville og stemme ut fra denne viljen, er det noen som sier.

Det kan nok høres besnærende ut, og det ville definitivt gjøre det 
morsommere å være politiker, men om vi tenker litt nærmere etter, så er 
det ikke like sikkert at vi ville foretrekke en slik ordning. For det første 
har alle partier gått til valg på et program for den kommende perioden, 
og det er dette programmet alle kandidatene for det enkelte parti har 
forpliktet seg på. De har sagt til velgerne at «dersom du stemmer på 
vårt parti, så skal vi gjøre alt vi kan for å gjennomføre det som vi lover i 
programmet».

Jeg kan se for meg at leserne nå trekker litt overbærende på 
smilebåndet. De har erfaring for at politikerne og de politiske partiene 
lover mye før et valg, men når valget er over, så holder de det ikke. 
«Politikerne ljuger» leste jeg en gang – «hvis de hadde solgt bruktbil, ville 
de stått i retten hele tiden». Mange som leste denne artikkelen nikket nok 
gjenkjennende og bekreftet overfor seg selv at «disse politikerne er ikke 
til å stole på». Rundt frokostbordene skjer det nok ofte at avisene senkes, 
mens det siteres fra en eller annen framtredende politiker som igjen løper 
fra sine løfter og gjør livet vanskeligere for oss alle.
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«Man kan rett og slett ikke stole på dem.» Det er ikke mennesker med 
en utpreget kverulantisk eller mistenksom sjel som reagerer på denne 
måten. Vi kan nesten strekke oss så langt at vi sier at dette er en allmenn 
reaksjon.

På den annen side er det ikke sikkert at det stikker så veldig dypt. 
Kanskje er det nærmest en taleform – en kode vi alle kjenner og som er 
akseptert. En del av vår kultur. For det er vanskelig å tenke seg at alle 
skulle være misfornøyde med alt politikerne foretar seg i et land som 
antakelig er blant de aller beste vi kan finne. Med vekslende flertall på 
Stortinget – og med ulike regjeringer, har de aller fleste fått det litt bedre 
år for år. Litt bedre økonomi, litt bedre veier, litt bedre helsestell og bedre 
mulighet til utdanning. Politikerne og de politiske partiene kan ikke 
alene påberope seg æren for dette, men de har hatt en betydelig rolle i 
utviklingen. Et dårlig politisk miljø ville kunne tvinge samfunnet i en 
annen retning. Det er nok av eksempler på dette rundt om i verden.

Så kan vi peke på at det ikke er godt nok. Naturligvis er det ikke det. 
Det aller meste kan bli bedre, og så lenge noe kan bli bedre, så er det ikke 
godt nok. Togene kan gå fortere, veiene bli bedre, sykehuskøene kortere 
og undervisningen bedre tilpasset den enkelte. Men dette er en del av 
samfunnsutviklingen, og kan ikke skje gjennom et trylleslag. Våre krav og 
forventninger stiger i takt med forbedringene. Boligene blir større, bilene 
finere, feriereisene flere og vi finner det helt naturlig å legge vekk klær 
som er fullt brukbare, men som ikke lenger svarer til motenes krav. Dette 
sniker seg inn på oss så forsiktig at vi knapt nok merker det.

Så oppstår den moralske pekefinger – «folk har det for godt».  Hvordan 
kan folk ha det for godt? Jo bedre folk har det – jo bedre må det være. 
Mae West – en forførerisk amerikansk filmskuespillerinne for mange, 
mange år siden, sa «for meget av det gode kan være vidunderlig». At folk 
har det så godt som mulig må være et mål. Men også dette har sine sider. 
Betyr dette gode liv at vi forbruker mer enn hva som er rimelig med 
tanke på våre etterkommere? Skaper vi ubalanse i naturen rundt oss? Er 
det noen av oss som tar for oss så romslig at det blir lite igjen til andre?

Brytninger mellom meninger er demokratiets kjerne
Et samfunn er fullt av motstridene ønsker og muligheter – og om vi 
et øyeblikk ser på hele denne praktfulle jorden, så oppdager vi enorme 
forskjeller og ubehagelige sannheter. Det er noe klønete over at vi med 
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den kunnskap, teknologi og de ressurser vi har i dag, kaster mat et sted 
samtidig som barn sulter i hjel et annet sted.

Krig og annen ufornuft gjør ikke situasjonen bedre, og noen av dem 
som har det ille forsøker å få et tryggere liv ved å flykte unna. De havner 
litt forskjellige steder naturligvis – og noen kommer hit til Norge. Med 
et annet språk, en annen oppvekst, en annen kultur, en annen historie og 
ofte en annen religion enn hva vi som har bodd her en stund har. Noen 
er glade for dette og mener det vil berike oss på mange måter og ser store 
fordeler i at vi blir et flerkulturelt land. Andre er mer skeptiske.

Noen ønsker vår natur så urørt som mulig, mens andre mener det er 
nødvendig med til dels store inngrep for å få på plass næringsområder, 
infrastruktur og boligområder.

At homofile får gifte seg, stifte familie og leve på den måten som stort 
sett er vanlig i samfunnet, synes mange at er en selvfølge, mens andre 
mener dette kan forskyve verdier de setter høyt.

Litt ulike syn, litt forskjellige prioriteringer og noe forskjellige verdier 
er det naturligvis i et folk. Selv et lite folk som vårt. Inn i disse ulikhetene 
går politikerne for å finne fram til løsninger de fleste av oss kan akseptere 
og leve godt med. Og disse politikerne – hvem er nå egentlig de? Min 
erfaring er at de er som folk flest. Noen med svært høy kompetanse, noen 
med særlig stor tro på seg selv, noen med evne til å lytte, noen med evne 
til å tale, noen med ønske om å gjøre en karriere og andre med ønske 
om å gjøre en jobb. Det er deg og meg. For langt de fleste er det nok 
tilfeldigheter som gjør at man velger nettopp politikken. Det er et utall av 
oppgaver i samfunnet som krever en innsats for at det hele skal fungere, 
ut over den inntektsbringende jobben.

Noen gjør en innsats i idrettslivet, noen lærer barn gleden av 
naturopplevelser, noen besøker innsatte i fengslene – og noen går inn 
i politikken. Jeg valgte altså politikken, og da må man også velge et 
parti. Hvorfor i all verden valgte jeg Arbeiderpartiet? Vel – jeg hadde jo 
opparbeidet meg et syn på samfunnet og ganske grunnleggende for meg 
lå ideen om at et samfunn hvor forskjellene ikke var for store, var et mer 
robust og generelt sett bedre samfunn enn hva et mer lagdelt samfunn hadde 
muligheten til å være. Derfor var et system med en balansert fordeling av 
byrder og goder noe som passet bra og som jeg syntes var klokt.

Alle partier har betydelige innslag av dette, men etter min forståelse 
hadde Arbeiderpartiet satt det inn i en mer helhetlig ramme. Dessuten 

20  ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS



tiltalte det systematiske samarbeidet med fagorganisasjonene meg. Dette 
har vært medvirkende til at Norge i dag har den mest kompetente og 
ansvarsbevisste fagbevegelse i verden. Solidaritetsalternativet som mange 
fremdeles husker, er et aldeles strålende eksempel på dette. Heller ikke 
arbeidsgiverorganisasjonen kommer helt utenom skryt her, for med få 
unntak opp gjennom historien, har deres medvirkning vært betydelig. 
Uten den gjensidige respekten, samarbeidet, kompromissviljen og 
forhandlingsviljen som ligger mellom disse partene hadde vi slett ikke 
vært der vi er i dag.

Med disse tankene og denne ballasten begav jeg meg inn i politikken, 
og fikk mulighet til å sitte i kommunestyre – og senere i fylkestinget. Jeg 
fikk prøve meg som leder av skolestyret i bygda (den gangen vi hadde 
det) og som leder av administrasjonsutvalget i fylket.

Når vi kom til nominasjonen til stortingsvalget 1993, hadde det 
oppstått en litt forvirrende situasjon. I Akershus (og ganske sikkert 
i alle andre fylker) forsøker man å fordele kandidatene ut over hele 
fylket. Akershus er på en måte delt i fire. Vi har Øvre Romerike, Nedre 
Romerike, Vestregionen (Asker og Bærum) og vi har Follo. Bortsett fra 
Enebakk, som er litt Nedre Romerike og litt Follo, er disse grensene 
distinkte og klare. De fire første på stortingslista skulle ideelt komme 
fra hver sin del av fylket. Follo hadde i lengre tid hatt Reiulf Steen 
(Nesodden) som sin ubestridte kandidat, men han hadde gått hen og 
blitt ambassadør i sitt kjære Chile. Det er vanskelig, og dessuten formelt 
umulig, å være stortingskandidat fra Follo når man er ambassadør i Chile. 
Vi måtte se oss om etter en ny kandidat – og vi hadde hundrevis av 
mulige folk til den rollen, men tilfeldighetene ville at det ble meg.

Valget gikk godt for Arbeiderpartiet i 1993, så godt at den evige 
optimisten og inspiratoren Åge Tovan, som var fylkespartiets sekretær, 
nådde det slagordet han hadde skapt for anledningen: «Fem på tinget». 
Etter valget sa Sverre Myrli fra en talerstol at det var godt at Tovan ikke 
hadde hatt enda større ambisjoner, for slagordet «Seks på tinget» mente 
han kunne bli gjort til gjenstand for uheldige fortolkninger.

Slik kom jeg på Akershus Arbeiderpartis liste til stortingsvalget, og 
valget gjorde at jeg denne regnfulle septemberdagen kunne gå inn denne 
store og meget vakre døren av utskåret eik. Ingen politisk novise akkurat, 
for noe hadde jeg fått med meg fra mange år i det politiske miljøet, men 
du verden – heller ingen Gro Harlem Brundtland eller Kåre Willoch.
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Valgkamper
Valgkampene er viktige for partiene og det er få ting de bruker mer tid 
og penger på enn dette. Vi snakker om flere faser av en valgkamp – den 
lange, den korte og den intense. Den lange valgkampen starter nesten 
umiddelbart etter at den forrige er avsluttet. Strategiene legges fram mot 
neste valg allerede da. I løpet av de to første årene må de tunge takene tas, 
de mest upopulære avgjørelsene settes ut i livet og det er da budsjettene 
strammes inn. Det tredje året er en slags «mellomperiode» hvor man 
kan tillate seg å være «litt stram i kanten», men samtidig begynne å se 
mot valget og ikke foreta seg for mange ting som folk flest ikke ønsker. 
Det fjerde året bør det utarbeides et «valgbudsjett» som forsøker å 
imøtekomme så mange krav og forventninger som mulig. I løpet av det 
fjerde året må det også brukes tid og krefter på å vise at man har gjort 
det man lovet å gjøre i forrige valgkamp – eller gi gode forklaringer på 
hvorfor man ikke har gjort det.

Den korte valgkampen starter litt etter at vi har kommet oss etter 
nyttårsfeiringen og går inn i valgåret. Da dukker partilederne og de 
mest framtredende representantene for de forskjellige partiene stadig 
oftere opp på TV, de blir oftere å se med innlegg og kronikker i avisene 
og de kan fra tid til annen være å se i lokale partimøter. Fotfolket i 
kommunepartiene manes til strid. De kurses og skoleres og får god 
innsikt i saker og argumenter.

Den intense valgkampen starter etter ferien – så tidlig som praktisk 
mulig i august, og varer til siste søndag før valgdagen. Da dukker 
valgbodene opp på torget og de lokale partifolkene deler ut argumenter 
og valgmateriale til alle som er så vennlige å ta imot.

En og annen stortingsrepresentant kan kaste glans over det hele noen 
timer før de haster av sted til neste torg. Det er kommunepartiene som 
står for denne delen av valgkampen, og de har allerede i flere måneder 
forsøkt å få noen av de politiske kanonene i sitt parti til å besøke nettopp 
dem. Lykken for et kommuneparti er å få besøk av Jonas Gahr Støre, 
Erna Solberg, Siv Jensen, Kjell Ingolf Ropstad, Audun Lysbakken 
eller Trygve Slagsvold Vedum, men det er ikke lett. Ikke fordi de ikke 
vil komme, men fordi de må brukes på den strategisk beste måten. 
De besøker de store stedene hvor mange kan se og høre dem – og de 
besøker steder hvor meningsmålingene viser at de taper terreng eller 
hvor det skal lite til før de vinner ytterligere et mandat. Men ikke bare. 
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De besøker også små bygder, taler til små grupper mennesker og piffer 
opp valgstemningen. Men det er grenser for hvor mange småsteder de 
kan rekke med i løpet av disse hektiske ukene. Landet er langt. Men det 
finnes flere som kan brukes. Andre kjente politikere er også ettertraktet. 
Statsrådene naturligvis – tidligere statsråder og en og annen som har 
oppnådd status som folkekjære statsmenn og som nå står litt utenfor den 
partipolitiske småkranglingen. 

Denne siste og intense fasen i valgkampen har to formål hvor den 
mest åpenbare er å få velgerne til å stemme på «oss», men det andre er å 
få folk til å bruke stemmeretten sin. Det blir liksom noe puslete over et 
demokrati hvor flere og flere velger å sitte hjemme på valgdagen. Selve 
den grunnleggende idé med et fungerende demokrati er jo at folket 
selv skal bestemme. At vi oppnår en styring av landet som resultat av 
folkets vilje. Da blir det galt om vi tenker at «min stemme betyr ikke noe 
likevel» for hver eneste stemme er en viljeserklæring, er en del av den 
demokratiske idé og en mur mot despoti og diktatur.

Valgkampen bygger blant annet på fire viktige pilarer:
1. Den politiske hukommelsen er kort.
2. Vi blir ikke valgt på det vi har gjort, men på det vi kommer til å gjøre.
3. Folk må overbevises om at vi vil gjøre det vi sier vi skal gjøre.
4.  Mange bestemmer seg først helt på slutten av valgkampen for hvilket 

parti de skal stemme på.

Valgkamper i endring
Valgkampene har de seneste åra endret seg noe i den forstand at det ikke 
lenger nytter å gå ut å bare si hva man mener, hva man tror og hvordan 
man synes vi skal gjøre det ene eller det andre. Valgkampen bygger mer 
på «vitenskapelig» grunn. Eksperter av ulike slag hyres inn for å hjelpe 
til med å få ut budskapet på en måte som treffer. Folk som vet hvordan 
materialet skal utformes, debatten føres og hvordan man skal parere 
vanskelige spørsmål.

I tillegg sitter partiene med kunnskap om hva som rører seg i 
folkedypet. De vet hvilke spørsmål som opptar folk flest sterkest og hvilke 
spørsmål vi er mindre opptatt av. Hva småbarnsforeldre mener, hva eldre 
prioriterer, hva de med høyere utdanning setter på topp og hva de med 
lave inntekter mener er viktigst. Hva folk i nord mener og hva folk i sør 
mener, hva kvinner mener er viktigst og hva menn er mest opptatt av – 
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hva mener de gamle og hva mener de unge. Det finnes også kunnskap om 
på hvilke områder de forskjellige partiene har høy eller ikke fullt så høy 
tillit i befolkningen.

Valgkampforberedelsene styres i en viss grad av slik kunnskap. 
Men valgkampen foregår jo ikke i et laboratorium – i direkte møte 
med velgerne forsvinner nok det meste av de teoretiske modellene. 
Valgmaterialet er designet og utformet av folk som kan slike ting, og 
budskapene i dette materialet er formulert med omhu. Grunnlaget for 
det hele – partiprogrammet – er imidlertid et genuint politisk håndverk. 
Det har vært kjevlet og knadd i hele partiorganisasjonen i lang tid før 
det blir vedtatt på siste landsmøte før valget. Problemet med de aller 
fleste partiprogrammer er at de er så aldeles utrolig kjedelige. Det er 
jo ikke slik at folk venter i spenning på at partiene skal komme ut 
med sine programmer, for så å kaste seg over dem for å se hva de vil 
gjøre i de kommende fire år. Hvordan kan et program som så mange 
samfunnsengasjerte mennesker har lagt ned så mye arbeid i, bli så 
uinteressant for de fleste av oss?

Disse programmene befinner seg i en meget lite utbredt litterær 
sjanger, hvor kunsten er å gi løfter uten å gi løfter. Er det noe «grasrota» 
i partiene er nøye på, så er det at det ikke skal gi løfter som ikke 
holdes. Dermed blir programmene som oftest preget av relativt vage 
formuleringer om at «partiet vil arbeide for at» eller «dette er en utvikling 
partiet vil søke å videreføre» osv. Jo større risiko det er for at et parti 
havner i regjeringsposisjon – jo forsiktigere er man med konkrete løfter i 
programmet. Det gjør jo at partier som ligger ganske langt unna mulighet 
for regjeringsmakt kan sparke noe bedre i fra, love mer og være mer 
konkrete i sine løfter.

Det er nok ingen tvil om at mye har forandret seg i kontakten mellom 
oss som folk og velgere – og de som gjerne vil velges. Mer strategisk 
tenkning fra politikernes side, mer profesjonell fremtreden og innstudert 
språk og oppførsel. Så kan man spørre seg hvorfor det har blitt slik? Dette 
er det sikkert noen som kan svare mer konkret på, men min gjetning er 
at ganske mange av oss som skal gå for å stemme på valgdagen er lettere 
påvirkelige enn tidligere. Jeg vet ikke om det er slik, men hvis det er 
det – så blir det naturligvis viktig å forsøke å påvirke oss. En politiker 
som oppfattes som sympatisk, ryddig og ordentlig, vil antakelig få en del 
stemmer – uten at det bare skyldes den politikken vedkommende står for.
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Valgkampene har også det ved seg at man skal søke å framstille seg 
selv i et så godt lys som mulig – og motstanderne i et så dårlig lys som 
mulig. I visse kulturer ser dette ut til å fungere, og blir dermed en viktig 
del av valgkampen. Med sarkasme og snertne replikker forsøker man å 
latterliggjøre motstanderen. Dette slår ikke særlig godt an her hos oss, 
ser det ut for. Det passer antakelig ikke vårt lynne – og våre politikere ser 
heller ikke ut til å trives med det. Riktig nok kan det gå en kule varmt 
når de møtes til debatt, men det holdes som oftest innenfor en ramme 
av dannelse som vi krever. Den norske valgkampen er blant de mer 
«kultiverte» og dermed kanskje også blant de mer informative.

En annen ting som jeg tror påvirker valgkampen, er den 
gjennomgangstonen vi har i forholdet til politikere og det politiske 
arbeidet. At «politikere ikke er til å stole på», at «de lover og lover, men 
holder det ikke», og mer i den retningen. Som jeg tidligere har sagt, så 
tror jeg ikke dette er så veldig alvorlig ment, og vi kan finne de samme 
utsagnene i de aller fleste demokratier vi liker å sammenligne oss med. 
Likevel tror jeg det har en virkning på hele det politiske miljøet. Det 
kan synes som om deres vilje til klare og konkrete løfter blir mer og mer 
svekket. Som partiprogrammene.

Det betyr ikke at de ikke har konkrete planer og vet hva de vil gjøre 
etter valget. Men samtidig vet de så inderlig godt at de ikke vil få det helt 
som de vil, selv om de skulle komme i regjeringsposisjon. Det er lenge 
siden et enkelt parti i Norge hadde flertall i Stortinget alene – og ingen 
ting tyder på at noen vil få det i overskuelig framtid. Dermed består den 
politiske prosessen fram mot ulike beslutninger i å gi og å ta – skape 
kompromisser. Dermed vil eventuelle konkrete løfter i forkant av valget 
ganske ofte komme ut på en annen måte enn velgerne hadde forventet, 
og følelsen av at «de holder ikke hva de lover» kan være nærliggende.

Valgkampen er viktig dersom den er informativ og opplysende. Den 
bør kunne gi oss alle et grunnlag for å bestemme oss for hvilket parti 
som vil en samfunnsutvikling vi selv mener er riktig. Valgkampen er ikke 
viktig dersom den er et norsk mesterskap i forførelse. 

Politikk
Mange har gitt seg i kast med det tunge prosjektet å definere begrepet 
politikk, og noen få har klart å favne innholdet i noen velformulerte 
visdomsord. Andre har skrevet store verk. Vår egen Gro hadde kanskje 
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ikke i tankene å gi noen dypere analyse av politikkens vesen da hun sa at 
«alt henger sammen med alt», men blir ofte sitert på dette når deler av 
politikken skal forklares. Olof Palme, blir kanskje enda oftere sitert på 
sin presise definisjon: «Politikk er å ville». Vi må jo gi han rett i dette, for 
en politikk uten en vilje bak blir ganske puslete greier å stille opp med. 
Det er jo nettopp viljen til å forandre, forbedre – som skaper politikken. 
Men politikkens vesen er jo også å få noe til å skje. Å få det til. Bare vilje 
holder ikke, det må også være evne til stede. Vi eldre herrer kan fremdeles 
ha en aldeles glitrende vilje, men det kan til tider skorte litt på evnen 
og da, som vi alle vet, blir det ingen ting av. Kanskje en mer dekkende 
definisjon vil være: «Politikk er å ville og å få det til».

På et av Arbeiderpartiets landsmøter, fikk jeg et av de mest 
skremmende oppdrag man kan få i det politiske liv. Jeg skulle si noe 
under festmiddagen. Å si noe under festmiddagen på et landsmøte, 
uansett parti skulle jeg tro, er svært krevende. Noen behersker en 
slik situasjon til det mest fullkomne naturligvis, og det er da også de 
som vanligvis får slike oppgaver. Denne gangen hadde man gjort et 
unntak. Hva skulle jeg finne på? Hva kunne jeg si til flere hundre 
samfunnsbevisste mennesker i alle aldre og alle kjønn? Jeg konsulterte 
en av de mest rutinerte, med lang fartstid i alle deler av politikkens ulike 
nivåer. Det skulle jeg aldri gjort.

«Du må si noe meningsfullt», forklarte han, «men det må gjøres 
på en morsom måte. Husk det er en festmiddag.» Om jeg ikke 
hadde vært nervøs før, så ble jeg nærmest panikkslagen etter disse 
rådene. Meningsfull og morsom. Ingen av disse egenskapene hadde 
noensinne preget meg. Ny konsultasjon, denne gangen med en av de 
mer tilbakelente og svært trygge representantene som aldri hadde vært 
engstelig for noe oppdrag av dette slaget. «Ta det med ro. Ingen kommer 
til å høre noe særlig på det du sier, men kommer til å applaudere høylytt 
fordi du slutter.» Jeg har aldri helt kommet fram til om disse trøstende 
ordene var til trøst eller ikke. 

En ting var imidlertid sikkert, jeg måtte forberede meg. Tema 
etter tema ble forkastet. Til slutt bestemte jeg meg for å trekke et av 
hverdagslivets små problemer inn i politikken. Eller kanskje det ble å 
trekke politikken inn i et slikt lite problem.
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Festtalen
Middagen ble ikke like festlig for meg som for alle de andre. Jeg klarte 
ikke å nyte noe, men gruet meg intenst for det som skulle ramme meg. 
Jeg ble introdusert, og med tunge steg kom jeg meg bort til mikrofonen:

«Det er ikke ofte jeg mener noe, og om jeg en sjelden gang skulle 
gjøre det, så bærer det som regel galt av sted. Det blir på en måte uten 
mening å mene noe når det man mener ikke gir mening. Men dette 
hindrer meg ikke i å være opptatt av enkelte ting. Enkle ting. Ting som 
ikke uten videre har betydning for finanspolitikken, det lokale selvstyre 
eller vårt forhold til fremmede stater. Plasseringen av vår søppeldunk for 
eksempel. Det er en ting som har opptatt meg veldig. Det er liksom en 
av livets utfordringer som passer meg. Og det er ikke lett å plassere en 
søppeldunk. Nå vil naturligvis dere, som tilhører den gruppen mennesker 
som er opptatt av de store og kompliserte spørsmålene som omgir oss, 
si at dette er en enkel og særdeles ukomplisert sak. En sak som verken 
krever intens tankevirksomhet eller tunge prioriteringer. Jeg for min del 
vil påstå det motsatte. 

Jeg ønsket å plassere dunken rett utenfor døra. En praktisk, logisk og 
hensiktsmessig løsning. Karin, derimot – hun ville ha den på baksiden av 
huset. Men der har vi en nabo, og han mente at dunken for alle tenkelige 
formål ville trives best på andre siden av huset. Hvor han slapp å se den. 
Men der har vi også en nabo som hadde synspunkter til saken. Han som 
systematisk kommer og henter innholdet i dunken mente den burde stå 
tett opp til veien, mens han som kjører snøplogen advarte sterkt mot 
en slik løsning. Nå hører det til problemkomplekset at mange mener vi 
har en særdeles stygg søppeldunk. De fleste mener det. Det er noe som 
har kommet med tiden. Ikke fordi vår dunk har blitt styggere, men mer 
fordi naboene har skaffet seg noen intetsigende rariteter med listverk og 
forsenkede skruer. Ingen som ikke er godt inne i faget har mulighet til å 
forstå at det dreier seg om søppeldunker. 

Karin kom da opp med en ny løsningsmodell. Den besto i at vi skaffet 
oss de samme meningsløse søppelinnretningene som de andre, noe jeg 
umiddelbart og med kraftfull innlevelse avviste som en total avsporing av 
konflikten. En søppeldunk skal være en meter høy, ha en diameter på ca. 
60 cm og være av sink. Jeg foreslo i stedet at alle impliserte ble invitert på 
kaffe og overskårne Wienerbrød, for en saklig gjennomgang av det hele. 
Det var en betinget suksess. Posisjonene var like fastlåst som tidligere og 
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det eneste jeg oppnådde var at ikke alle var lenger sinte bare på meg, men 
også på hverandre. Og det var da noe.

Saken burde ideelt sett løftes til et høyere nivå. Regjeringen burde få 
hele saken på sitt bord til drøftelse på første regjeringskonferanse. Jeg vet 
naturligvis ikke hvordan dette ville gått, men antar at miljøministeren 
ville støtte våre naboer og talt varmt for at en plassering av dunken 
på en slik måte at den var til sjenanse for dem ikke kunne aksepteres. 
Næringsministeren ville støttet Karin, og hevdet at innkjøp av ny 
søppeldunk var den helt naturlige måten å løse det hele på. Hun så 
dessuten for seg en utredning om systematisk utskifting av slike dunker. 
Finansministeren som satt i dype tanker over en lommekalkulator, rykket 
til og spurte om det var mange slike dunker i kongeriket, og fikk vite 
at det nok måtte dreie seg om flere millioner. Han sank tilbake over 
kalkulatoren mens han mumlet noe om dunkegebyr. Miljøvernministeren 
har registrert finansministerens mumling og mener at de som har 
søppeldunk må betale for at søpla skal hentes. De som søpler skal også 
betale.

Kommunalministeren forklarer tålmodig at det skjer allerede gjennom 
de kommunale avgiftene. Ja, ja, sier Miljøvernministeren, men allikevel. 
Kulturministeren støtter meg. Hun slår ring rundt den gamle dunken og 
gir en kort innføring i behovet for å kjenne vår historie for å kunne forstå 
vår samtid. Statsministeren gir forbauset ordet til Utenriksministeren, 
som velformulert og på dannet riksmål forklarer at vårt forhold til USA 
er det aller beste og at han for få dager siden har hatt en telefonsamtale 
med deres kloke og forstandige Utenriksminister. Takk, sier 
Statsministeren, men jeg kan ikke helt forstå hvordan det kan hjelpe oss 
med å finne løsning på den saken som faktisk er til behandling. Nei, sier 
Utenriksministeren, det kan vel være så, men det kan umulig gjøre saken 
verre. Samferdselsministeren ville antakelig slutte seg til snømåkerens 
vurderinger og slå fast at plogen måtte fram og at dunken ikke på noen 
måte kunne plasseres slik at dette ble vanskeliggjort. Arbeidsministeren 
har i sin klokskap tatt kontakt med LOs tidligere sjef Hågensen, vel 
vitende om at han hadde både erfaring og kunnskap om hvordan fastlåste 
konflikter skulle finne sine smidige løsninger og kunne sitere hans 
innspill til saken: «Hvis det skal være på den måten at arbesfolk skal 
måtte gå milevis for å hente dritten til folk, så skal dere få se på hælvete. 
Dunken skal stå ved veien».   
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Kanskje situasjonen i Regjeringen var like komplisert og fastlåst 
som hos oss, for uansett hva de landet på, så ville noen bli mindre 
fornøyd. Det var da Justisministeren grep inn og forklarte at saken var 
omfattende og at den hadde mange uavklarte spørsmål. Han mente i 
tillegg til dette at den også var viktig. Til og med svært viktig. Så viktig 
var den at han ville nedsette en gruppe til å se nærmere på det hele. Da 
tror jeg det gikk et lettelsens sukk rundt bordet. Saken måtte utredes. 
Det betyr naturligvis at selve beslutningen må utstå til man har mer 
kunnskap om alle sider av saken og konsekvensene av de beslutningene 
man til slutt fatter. Dette er en uangripelig posisjon, for det er ikke lett 
å påstå at man bør fatte beslutning uten at man har best mulig grunnlag 
for å kunne gjøre nettopp dette. De aller fleste var dessuten fornøyd 
med utviklingen i saken. Han som kjører plogen har så langt sluppet 
å måtte ta hensyn til en søppeldunk når snøen skal bort, naboene var 
fornøyde da ingen skjemmende dunk var å se og ikke minst var han 
som henter avfallet fornøyd, for ettersom det ikke var noen dunk noe 
sted, så var det heller ingen ting å hente. De eneste som kanskje ikke 
var helt ut tilfreds var Karin og jeg. Riktignok hadde heller ikke vi lidd 
nederlag for våre standpunkter, og det bidro til fred og fordragelighet 
i heimen, på den annen side hadde vi ingen søppeldunk noe sted. Det 
blir mye søppel på vaskerommet av slikt. Og ingen vet hvor lang tid en 
slik utredning tar.»

Mitt bidrag under middagen førte ikke til noen politisk nytenkning, og alle 
var fortsatt mest opptatt av de store sakene. Det skal vi vel være glade for.

Hva som er de store sakene og hva som er de viktigste sakene, vil det 
være ulike meninger om, om vi da ser bort fra de helt store spørsmålene 
om krig og fred.

Men det vi antakelig kan bli enige om er at mange av de sakene som 
preger førstesidene og diskusjonene over kaffekoppen kan være mer 
kompliserte enn vi med første øyekast kan få inntrykk av. At de har sider 
og konsekvenser vi ikke umiddelbart ser.

Kanskje det er bra at våre politikere tar den tiden som skal til for 
å se alle disse sidene og alle disse konsekvensene før de fatter sine 
vedtak. At sakene utredes og at man gjør analyser av konsekvensene før 
beslutningene tas.

Men hvor søppeldunken skal stå, det får vi klare av selv.
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Den høytidelige åpningen
I Grunnloven bestemmes det at Stortinget skal starte sitt arbeide den 
første hverdagen i oktober. Og da er det slik. Grunnloven opponerer man 
ikke mot. Det som skjer denne første hverdagen i oktober er at Stortinget 
konstituerer seg – det vil si at det velges president, visepresident, første 
varapresident og andre varapresident. Men det stanser ikke med det. 
Stortinget trenger sekretærer, og de må også velges. Det skal være 
sekretær, visesekretær og varasekretær. Da jeg kom inn på Stortinget, var 
det fortsatt delt i et Odelsting og et Lagting. 20. februar 2007 vedtok 
Stortinget å avvikle ordningen med Odelsting og Lagting, og natt til 19. 
juni 2009 ble det siste møtet i Lagtinget hevet. Jeg må innrømme at jeg 
hadde en finger med i den beslutningen, i og med at jeg sammen med fire 
andre stortingsrepresentanter fremmet grunnlovsforslag om dette.

Første gang jeg var med på Stortingets høytidelige åpning, var det 
fortsatt Lagting og Odelsting, og etter valg av presidentskap, hevet den 
nyvalgte presidenten møtet, og de som nettopp var valgt som medlemmer 
av Lagtinget, marsjerte ut av Stortingssalen rett over vandrehallen og 
inn i lagtingssalen. Resten av oss satt litt betuttet tilbake, for Odelstinget 
hadde ingen egen sal. Odelstinget holdt sine møter i stortingssalen. 
Så gjorde både Lagtinget og Odelstinget sine valg av presidenter og 
sekretærer på samme måte som Stortinget, før Stortinget igjen setter 
møte og kan erklære at det nå er lovlig konstituert. Dette får kongen 
beskjed om.

Grunnloven bestemmer også at så snart kongen har fått denne 
beskjeden, så skal han «... eller den, han dertil beskikker ...» foreta den 
høytidelige åpningen. Dette betyr ikke at kongen sitter på slottet iført 
finstasen og bare venter på at dette skal skje. Nei, han tar det litt med 
ro og kommer først dagen etter. Men da kommer han til gjengjeld med 
pomp og prakt på en måte som slett ikke er hverdagskost her hos oss. 
Han er iført gallauniform med all den stas slike plagg skal ha, og det 
står soldater i stram oppstilling fra slottet, nedover Karl Johan helt til 
Stortinget. Til og med inn i Stortinget står de på snorrette geledd. Inne 
i trappehallen står de, oppover trappene og et stykke inn i vandrehallen. 
Nei, dette er vi ikke vant med.

Noe helt annet i en del andre land. England for eksempel, der klarer 
man å lage festivitas av det meste. Det fikk jeg erfare for noen år siden 
da jeg bodde noen dager på et hotell som lå tvers over gaten for stedet 
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hvor dronningen hadde alle sine vogner. Dagen før hun skulle åpne 
parlamentet, ble en del av disse vognene kjørt fra stedet de står lagret 
og til Buckingham Palace, for å være klare til kjøreturen. Langs ruten 
stod det tettpakket med folk som skubbet og herjet for å få et glimt 
av vognene. De var flotte – for all del, men det fantes ikke en eneste 
dronning i noen av dem. Ikke en gang en liten prins. Men folk gledet 
seg over kortesjen med de tomme vognene – ja mer enn som så – de var 
entusiastiske. Høydepunktet var da portene til Buckingham åpnet seg og 
vognene trillet inn. 

Vaktskiftene utenfor de kongelige slottene rundt om i Europa, er som 
oftest en turistattraksjon. Det ropes og marsjeres, svinges med sabler og 
vi kan se hester i stram giv akt. Til og med land uten konger, men bare 
med en skarve president, forsøker seg på det samme. Med vekslende hell. 
Vaktskiftet på slottet hos oss foregår på en stilfull måte, men det er ikke 
mye festivitas rundt det. Ikke fordi vi ikke får det til, for Garden er vel 
noe av det ypperste i hele verden når det gjelder drill og militær presisjon. 
Men det passer oss liksom ikke. Store seremonier og opptog ser ikke ut 
til å være forenlig med vår væremåte. Vi er på et vis litt enklere.

Men for all del, det hender at vi trår til vi også – bare litt mer 
avdempet. Det kommer folk langveis fra for å studere vår feiring av 
nasjonaldagen – og ved siden av England er det vel ingen som får så mye 
ut av fotballens cupfinale som oss. Og om en eller annen fra kongehuset 
skulle finne på å gifte seg, så trår vi til skikkelig, med både opptog og 
entusiasme. Men slike bryllup skjer jo ikke så ofte.

Trontalen
Åpningen av Stortinget derimot – det er en årlig tilbakevendende 
hendelse. Flere timer før kongen skal komme er alt på plass. Soldatene, 
den røde løperen, nervøst trippende stortingsrepresentanter i finstasen og 
alle autoritetene med eller uten uniform som glir opp på Løvebakken i de 
sorte bilene.

Inne i stortingssalen er både presidentens plass og talerstolen fjernet og 
erstattet med det jeg går ut fra at er selveste tronstolen og to litt mindre, 
men like vakre stoler. «Tre stoler», hvisket jeg til sidemann Gundersen, 
«da kommer nok kronprinsen også.» «Han gjør nok det, skal du se.» – 
Gundersen hadde vært med på dette en del ganger før, og lot seg ikke like 
lett rive med.
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Men hva med presidenten, nå som hennes plass var borte? Midt på den 
åpne plassen framfor der presidenten vanligvis sitter – og hvor nå disse 
tre kongelige stolene stod – var det plassert et bord. Der fikk presidenten 
og stortingssekretæren slå seg ned i dag. Når presidenten og sekretæren 
kommer inn og setter seg ved dette bordet, vet vi at kongen er kommet 
og at han og dronningen nå befinner seg i et rom som ligger inntil 
stortingssalen. Kanskje kronprinsen også. Vi venter i spenning. Så åpner 
døren seg og de kommer inn. 

Kongen, dronningen, kronprinsen, hoffsjefen og andre av kongens 
nære medarbeidere – anført av de stortingsrepresentantene som utgjør 
velkomstkomiteen. Deretter følger regjeringen og ellers hva som finnes 
av autoriteter i vårt langstrakte land. Vi reiser oss når kongen synes i 
døren, og denne gangen reiser vi oss alle sammen. Også de rutinerte. 
Kongen går opp til sin stol, legger hanske og lue på setet og gjør seg klar 
til å holde sin trontale. Statsministeren bryter ut av rekkene og går frem 
til kongen og leverer han en bunke papirer. Det viser seg å være selveste 
trontalen, som er et konsentrat av det regjeringen har planer om å gjøre i 
det kommende året. Kongen leser, og vi står og følger med. Det tar sin tid 
å komme gjennom alle regjeringens strålende ideer og planer for oss alle, 
og det er ikke sjelden at en og annen får problemer med å klare all denne 
ståingen. Det hender at noen rett og slett besvimer. Enklere er det for oss 
stortingsrepresentanter og de kongelige, for når trontalen er unnagjort, så 
setter vi oss. Det kan verken regjeringens medlemmer eller embetsverkets 
framtredende ledere. Når trontalen er lest, og vi som kan sette oss har 
gjort det, så skal den yngste av statsrådene lese beretningen om rikets 
tilstand. Den yngste statsråden denne gangen var Jens Stoltenberg.

Når også denne talen er avsluttet, tar statsministeren en ny tur opp til 
kongen, nå for å overlevere beretningen. Kongen befinner seg da plutselig 
med hendene fulle av taler og beretninger. Da reiser presidenten seg 
og går fram til kongen og overtar hele bunken. Dermed er trontalen 
og beretningen om rikets tilstand overlevert Stortinget. Presidenten 
holder nå en kort tale hvor hun forsikrer at Stortinget vil utføre sin 
gjerning på beste måte og avslutter med at alle stemmer i «Gud bevare 
kongen og fedrelandet». Så er det hele over. Kongen reiser seg – og 
det samme gjør naturligvis vi – så forlater han salen sammen med 
dronningen og kronprinsen. Det samme gjør høyesterettsjustitiarius, 
statsministeren, utenriksministeren, statsrådene, og en lang rekke 
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framstående representanter for forsvar, politi og øvrige embets- og 
forvaltningsområder i vårt samfunn. Alle stanser foran presidenten og 
avleverer et bukk.

Når sistemann har bukket og gått, setter vi oss, og den totale stillhet 
senker seg over salen. Minuttene går. Presidenten gjør ikke mine til å 
ville foreta seg noe som helst. «Jernteppe» tenker jeg. Hvordan skulle jeg 
på en diskret måte få gjort henne oppmerksom på at det kanskje var på 
tide å svinge litt med klubba og erklære møtet for hevet? På den annen 
side var det åpenbart andre i salen som var atskillig mer forpliktet enn 
en nybegynner som meg til å rydde opp i saken, men de så alle sammen 
like avslappet ut som presidenten selv. Det virket faktisk som om det 
bare var meg i hele salen som forstod at noe var galt fatt. Og det var 
kanskje like bra det, for etter ytterligere noen minutter kommer den 
alltid like korrekte direktøren for Stortinget inn og gjør et dypt bukk for 
presidenten. Det var det som skulle til.

Presidenten kvikner til og avslutter møtet med den stil og verdighet 
situasjonen krever. Senere har jeg lært meg at Kirsti Kolle Grøndahl, 
som vår nyvalgte president den gang het, ikke har for vane verken å få 
jernteppe eller å miste tråden i det hun holder på med. Det hadde hun 
ikke gjort denne gangen heller. Det som skjedde var helt etter normer, 
regler og retningslinjer, har jeg i ettertid forstått. Vi skulle bli sittende 
rolig og vente. Det visste alle i salen med et hederlig unntak – og som 
vanlig var dette unntaket meg. Når Stortingets direktør kommer inn i 
salen og bukker for presidenten, så er det et tegn på at kongen og hans 
følge har forlatt huset – og først da skal presidenten heve møtet.

Ja, det knytter seg mange slags skikker og ritualer i forhold til de 
kongelige – og mange kan vel mene at det å ha et monarki er noe foreldet 
og ikke helt i pakt med dagens tempo og rasjonalitet. Og i løpet av 
enhver stortingsperiode blir det fremmet et forslag til grunnlovsendring 
som skal fjerne kongehuset. Like sikkert som at forslaget blir fremmet, er 
det at forslaget når det kommer til behandling blir nedstemt med stort 
flertall. Ikke en gang de som stemmer for forslaget tror jeg gjør det med 
noen stor entusiasme. Det er kanskje en noe mer prinsipiell holdning bak 
forslaget enn en reell vilje til eller ønske om å fjerne kongehuset. Dette 
skyldes nok rett og slett at vårt kongehus har oppført seg på en slik måte 
både i krisetider, i dagliglivet og i fest at de har fått en posisjon hos folket. 
Kongehuset er rett og slett populært.
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For mange år siden kom jeg over en liten bok med små episoder fra 
kong Haakons liv. Jeg kjenner i dag verken navnet til forfatteren eller 
bokens tittel, men tror det må være en av kongens sjåfører som har 
skrevet den. En av episodene i boken beskriver turen opp til slottet i 
åpen bil da dronning Elisabeth var på besøk. Dette var lenge før TV 
var allemannseie, og et slikt besøk var noe de som hadde mulighet til 
det, ønsket å se på nært hold. Derfor var Karl Johans gate svart av folk 
som hadde tatt oppstilling god tid i forveien. Til og med oppe i et tre 
satt det en liten kar, og når bilen passerte rett under, ropte han «Heia 
Haakon, hei, hei, hei – ingen er som deg og meg». Dronning Elisabeth, 
som ikke var særlig bevandret i det norske språk, spurte hva denne gutten 
hadde ropt og kongen hadde oversatt. «Det», hadde dronningen sagt, 
«skulle aldri kunne skje i England.» «Nei», sa kong Haakon, «men du er 
dronning av Guds nåde – jeg er bare valgt av mitt folk.» Det kan ligge 
noe der.

På slottet
Noen uker etter at jeg kom inn på Stortinget, mottok jeg en konvolutt 
med kongekrone på. Det var fra hoffmarskalken, som etter befaling 
inviterte meg til middag på Det kongelige Slott. 

Fintfølende som jeg er, lurte jeg litt på dette at han gjorde det etter 
befaling. Var det slik at han egentlig ikke hadde lyst til å invitere meg, 
men så var blitt befalt å gjøre det? Et slikt resonnement førte umiddelbart 
til nok en fundering – for hvem kan være i en slik posisjon at man kan 
befale en hoffmarskalk noe som helst? Etter iherdig tankevirksomhet 
kom jeg fram til et skremmende resultat: Det måtte være kongen selv – 
eller dronningen. Jeg så situasjonen levende for meg. Kongen kommer 
gående i en av slottets mange saler, på vei til sitt kontor. På veien dit 
møter han hoffmarskalken, som bukker i det de passerer hverandre. 
Kongen går noen skritt videre, men stanser så opp og snur seg etter 
marskalken og sier – «og så inviterer du Engebretsen også – det bare sier 
jeg deg.» Så går kongen inn på sitt kontor og hoffmarskalken setter seg 
uvillig ned og skriver en invitasjon også til meg – etter befaling.

Nederst på invitasjonen sto det «selskapsantrekk». Jeg hadde for kort 
tid siden vært på det man kaller «statsrådsmiddag», og der skulle det 
være «daglig antrekk». «Daglig antrekk» skulle vise seg at betydde dress, 
og helt åpenbart måtte «selskapsantrekk» være noe finere enn «daglig 
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antrekk». Jeg måtte altså ha på meg noe som var finere enn dress om jeg 
skulle ha noen forhåpning om å slippe inn på slottet til denne middagen, 
forstod jeg. Det måtte vel bety smoking, kjole- og hvitt eller bunad. I mitt 
tidligere liv – før jeg ble stortingsrepresentant nr. 17, så bestod enhver 
form for pynting i å ta fram dressen. Entall, bestemt form. Men nå ville 
situasjonen det slik at jeg faktisk hadde en smoking. Denne var blitt 
anskaffet for en del år siden da en venn passerte en alder som han mente 
krevde slikt utstyr. Det måtte derfor bli smoking når jeg skulle avlegge 
kongen og dronningen et besøk. Lakksko derimot – det hadde jeg ikke. 
Svarte sko, hvor jeg la ned litt ekstra flid på pussingen fikk gjøre nytten. 
Jeg forhørte meg litt blant ekspertene i stortingsrestauranten om dette 
med lakksko kontra blankpussede svarte – og ble beroliget. De hevdet 
med den autoritet som bare erfaring kan gi at på denne middagen ville 
det være så mange føtter at verken kongen eller dronningen ville være 
nevneverdig opptatt av mine.

Så kom dagen – med snø, vind og holkeføre. Thorbjørn Jagland hadde 
sikkert forstått at jeg var svært så usikker før mitt første besøk på slottet, 
og tok seg litt av meg før vi dro. Vi hadde samme bil den korte stubben 
fra Stortinget og opp til slottet, og hadde fått en sjåfør som behersket 
glatt underlag bedre enn de fleste. Mens det stod mengder av biler 
og spant på den blanke isen som lå blå og vakker utover slottsplassen, 
hev han seg med en dristig manøver mot en av de urørlige gardistene. 
Dette så ikke bra ut. Men like før vi var i ferd med å passere den fremdeles 
helt urørlige gardisten, nå med kurs for skilthuset – førte han med sikker 
hånd bilen i en glideflukt på tvers fremfor alle de andre bilene og inn 
gjennom porten. Sannsynligvis ikke blant de mest elegante entreer som er 
gjort gjennom denne porten, men på den annen side sikkert blant de mest 
effektive. Gardisten på trappen inn i bygningen gjorde honnør, og en meget 
elegant antrukket herre med hvite hansker åpnet døren. Innenfor var det 
mengder av hvite hansker som hjalp oss på alle måter, blant annet med å vise 
oss veien til garderoben. Der funklet der i ordener og medaljer. Bunadssko 
med sølvspenner og skinnende lakksko trillet ut av plastposene. Jeg syntes 
jeg hadde sett ganske stram ut da jeg sjekket antrekket i speilet før vi dro, 
men her forstod jeg at man falt fullstendig gjennom. Det var bunader fra alle 
landsdeler, uniformer med gradsdistinksjoner jeg knapt kunne uttale, kjole – 
og hvitt, ridderkors, St. Olavsordener – og en med litt for trang smoking og 
svarte sko med gummisåler.
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En veldig trapp førte oss opp til en avsats hvor det var oppstilt et bord 
hvor våre plasseringer i spisesalen var oppstilt og hvor vi fikk utlevert et 
kort som skulle fungere som et «kart» for sikker kurs mot rett plass. Fra 
denne avsatsen gjorde trappen en vinkel og førte videre oppover. Der 
oppe på toppen stod hoffmarskalken – han som hadde invitert meg etter 
ordre og antagelig under tvang. Han hilste hjertelig på alle – også på meg, 
hvilket åpenbart hadde sin årsak i at han over hode ikke ante hvem jeg 
var. Hadde han visst at jeg var denne Engebretsen, han var blitt påtvunget 
å invitere, ville han ganske sikkert på en diskret måte skjøvet meg nedover 
trappen igjen. Men, nei da – han hilste like varmt og hjertelig på meg 
som på alle de andre, fikk jeg inntrykk av, og han fikk meg faktisk til å 
føle meg velkommen. Jeg tror at hans måte å ønske velkommen på fikk 
hver enkelt til å føle at nettopp de var særlig ønsket til denne middagen. 
Og det er ikke dårlig tatt i betraktning av at vi var ca. 240 gjester.

Vi trykket oss sammen i hallen på toppen av trappen, og ut gjennom de 
store glassdørene kunne jeg se nedover Karl Johans gate. Utenfor var det 
en stor balkong, og det gikk etter hvert opp for meg at det var fra denne 
kongen, dronningen og alle de andre i kongefamilien stod og vinket 
til barnetoget 17. mai.  Jeg oppdaget også noe annet – store sprekker, 
avskallinger og andre tegn på et begynnende forfall på denne ellers 
så vakre bygningen. Senere er det gjennomført en større restaurering 
og det var nok på høy tid. Etter norsk målestokk er det jo et gammelt 
hus, i og med at det da nærmet seg 160 år. Egentlig var vel deler av 
bygningen enda eldre, ettersom grunnsteinen ble nedlagt i 1825. Etter en 
mengde forandringer, stans i arbeidet og pengemangel, stod det klart til 
innflytting 23 år senere – i 1848. Når det gjelder dette med pengemangel, 
så var vel det reelt i den forstand at det å bygge et slott var et stort løft for 
vårt lille land, men det var også en del av maktkampen mellom Stortinget 
og kongen. Carl Johan – som etter at Carl den XIII døde i 1818, ble kong 
Carl XIV Johan, var personlig engasjert i denne byggesaken. Blant annet 
var han meget bestemt på at slottet skulle ligge akkurat der det nå ligger, 
selv om det forelå flere alternative plasseringer. Men den gangen som i 
dag – når det kommer til bevilgninger, så er det Stortinget som sitter i 
førersetet.      

Så stod vi der – og ventet på at dørene skulle åpne seg inn til saler og 
rom videre innover i det kongelige slott. Jeg brukte tiden til å betrakte 
folkemengden rundt meg. Det virket som om kvinnene befant seg i sitt 
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naturlige miljø. Verdensvante og elegante der de førte avslappede samtaler 
i små grupper rundt omkring. Over hode ingen tegn på usikkerhet 
eller nervøsitet var å se. Det samme så jeg hos herrene i disse strålende 
uniformene og hos de med brystet fullt av medaljer og ordner. Dette var 
folk som hadde vært på slottet før. Men når det gjaldt en del av de andre, 
kunne jeg til min store glede registrere og gjenkjenne de samme trekkene 
som hos meg selv. Sløyfer som satt skjevt, glippe mellom mavebelte og 
bukselinning, frisyrer som ikke uten videre lot seg temme og for lange 
buksebein. Eller for korte. Det lot seg lett avsløre at vi ikke befant oss 
i vårt normale miljø. Mine dypsindige betraktninger ble avbrutt av at 
dobbeltdørene ble slått opp, og vi satte oss i bevegelse innover.

I en stor og meget vakker sal stod kongen, dronningen, prinsesse 
Märtha Louise og prinsesse Astrid fru Ferner. De stod tålmodig og 
trykket hender og ønsket oss velkommen.

Når jeg senere skulle avlegge rapport i familien om denne opplevelsen, 
viste det seg at jeg ikke kunne besvare spørsmålet om hva dronningen 
og prinsessene hadde på seg. At de hadde kjoler – lange kjoler, ble ikke 
akseptert som noe i nærheten av en kvalifisert beskrivelse. Manglende 
observasjonsevne slo både min kone og min datter fast – og særlig 
sviktende evne til å få med meg det som virkelig betydde noe. Jeg merket 
meg at ingen av dem spurte hva kongen hadde på seg. Etter å ha hilst 
på de kongelige, gikk vi videre inn i salen, hvor bordene var dekket, fant 
våre plasser og beundret omgivelsene. Og hverandre. Et stykke opp på 
veggen satt et orkester og gjorde seg klar til kveldens øvelser – og det var 
et omfattende repertoar de skulle gjennom. Første nummer var en feiende 
marsj – og når den var kommet godt i gang, kom de kongelige inn i salen 
og marsjerte rutinert bort til sine plasser på midten av hovedbordet. Det 
er naturligvis et system ved bordplasseringene – og jo nærmere du sitter 
kongen, jo høyere er du plassert på rangstigen. Min plass var ved bord nr. 
åtte – og når jeg lente meg mot venstre, vridde på hodet og strakte litt på 
halsen, kunne jeg se hele dronningen og litt av kongen.

Eksamen i god bordskikk
Mens vi ventet på at maten skulle komme på bordet, studerte jeg bestikk 
og glass som var plassert ved hver enkelt plass. Det var mer av det meste 
enn jeg noen gang tidligere hadde vært utsatt for, og det var slett ikke 
sikkert at jeg kom til å beherske dette. Men – for all del – en gang hadde 
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jeg snappet opp at man starter med det bestikket som ligger ytterst og så 
arbeider man seg innover etter hvert som forretter, hovedrett og dessert 
gjøres unna. Glassene kunne bli verre, for jeg hadde aldri fått grep om 
hvilken type glass som var til den ene eller andre drikkevaren. Min smule 
ekspertise stanset ved ølseidel – som jeg hadde et klart begrep om både 
hvordan så ut og hvordan skulle brukes. Men her var ingen ølseidel – 
bare fornemme krystallglass med ulik størrelse og form. Hva man skal 
drikke til hva har jeg imidlertid i en viss grad fått med meg i og med at 
jeg var fullstendig klar over at man drikker rødvin til kjøtt og hvitvin til 
fisk – med dette noe merkelige unntak, at til torsk kan man drikke rødvin. 
Hvem som har bestemt at slik skal det være, har jeg ingen formening om, 
men det finnes vel et «norsk råd for mat, drikk og dannelse» går jeg ut 
fra, som gir forskrifter om samkvem rundt selskapsbordet. På den annen 
side ville ikke glassene være mitt problem, men servitørens, kom jeg fram 
til. Jeg kunne helt og holdent konsentrere meg om det glasset som det til 
enhver tid ble skjenket noe i. 

Så kom den første forretten – laksetartar. Dette med forretter er 
sikkert ikke noen ny skikk, men har eksistert i lang tid i visse miljøer. I 
min oppvekst – og følgelig hva som ble min matkultur – gikk vi rett på 
hovedretten. Forretter var et ukjent fenomen. Her var det ikke bare en – 
men to forretter, for når vi hadde gjort oss ferdige med laksetartaren, så 
dukket det opp en liten bit med gratinert steinbitt. En liten bit, for disse 
forrettene er ikke mye å bli mett av. Men det er vel heller ikke meningen. 
Gode er de imidlertid – og de reneste kunstverker.

Min trygghet når det gjaldt glassene, fikk seg en knekk når vi gikk over 
fra hvitvin til rødvin – og det ble servert champagne samtidig. Jeg lot meg 
naturligvis ikke merke med det. Hovedretten, tenkte jeg. I slike selskaper 
som dette drikkes både rødvin og champagne til hovedretten. Det som 
nå ble en utfordring, var å finne ut om det var et system på dette. Var det 
et mønster i rekkefølgen – eller kunne man drikke champagne og rødvin 
om hverandre? Rett overfor meg satt kongens overadjutant, og jeg var 
overbevist om at overadjutanter visste både hvordan og når man drikker 
champagne. Jeg bestemte meg for å følge med i hva han foretok seg.

Da lød det en gongong. Det var kongen som skulle tale. Han klarte 
seg bra. Talen var ikke lang, spekket med tankevekkende bisetninger – 
og krydret med denne lune humoren vi etter hvert har erfart at han har. 
Han avslørte stor kunnskap om hva vi holdt på med i Stortinget, noe 
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som ikke overrasket noen av oss. Hans innsikt og kunnskap er godt kjent 
i de politiske miljøene. Så utbrakte kongen en skål – og da forstod jeg 
hva champagnen var til. Når glasset var trygt plassert på bordet igjen hev 
jeg meg ut i en applaus – og gav meg fort med det ettersom jeg var den 
eneste som klappet. Derimot startet orkesteret opp med «Ja vi elsker», og 
middagsgjestene sang med av full hals. Så lærte jeg at man tydeligvis ikke 
klapper etter taler i en slik middag. Hovedretten ankom – reinsdyrfilet 
med morkelsaus – og dermed ble det innerste bestikket tatt i bruk. Det 
hadde klaffet hele veien.

Ny gongong, og nå var det stortingspresidenten som skulle tale. Kirsti 
Kolle Grøndahl var den første kvinne i vår historie som hadde dette 
meget høye vervet. I likhet med kongen, holdt hun en kort tale, men 
det er noe merkelig med konger og presidenter som klarer å få fram 
et budskap det er verd å tenke over uten å bruke all verdens tid på det. 
Konsentrert, klart – og ikke uten en viss humor. Noen og enhver av oss 
kunne ha noe å lære her. Denne gangen holdt jeg verdensvant glasset 
etter skålen – og sang med i kongesangen.

Dermed var vi framme ved desserten. For meg selve høydepunktet i 

Slottet i Oslo ønsker stortingsrepresentantene velkommen til middag i fullt 
flomlys.
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enhver festmiddag – og det foregikk nå en indre kamp mellom en smule 
dannelse på den ene siden og mitt egentlige ego på den andre. Nå hadde 
jeg etter egen oppfatning oppført meg særdeles bra under hele middagen, 
slik at det med en viss autoritet kunne slås fast at dannelsen hadde fått 
sitt og derfor måtte vike når det kom til noe så overordnet som dessert.

Tilbake til hverdagen
Så var middagen over og de kongelige reiste seg og gikk ut. Vi fulgte i 
rangorden etter og kom ut i en stor sal. Egentlig er det to saler, en meget 
stor og en noe mindre og som derfor bærer de forklarende navnene 
«store festsal» og «lille festsal». Vi samlet oss i større og mindre grupper 
mens folk som hadde ansvaret for at alt fungerte perfekt, så til at vi fikk 
kaffe. De kongelige vandret rundt fra gruppe til gruppe og snakket med 
sine gjester. Med spenning fulgte vi med på om kongen, dronningen 
eller kanskje noen av prinsessene var på vei mot oss. Uten å vise det, 
naturligvis. Her gjelder det å oppvise en total beherskelse i forhold til 
all stas omkring oss. Men det er ikke like lett for oss alle. Å kaste seg 
inn i samtaler med biskoper, høyesterettsjustitiarius og generaler på en 
selvfølgelig måte krever sitt når man har liten erfaring med folk i slike 
roller. 

På en sofa like ved så jeg en av mine ungdoms helter – Helge Ingstad. 
Eventyreren, vitenskapsmannen og tidligere sysselmann på Svalbard. Han 
var i denne middagen i forbindelse med at han nettopp hadde mottatt en 
orden av Kongen. Jeg forsto det var St. Olavsordenen. Han snakket med 
en av hoffdamene. Når hun reiste seg for å hente et eller annet – tok jeg 
motet til meg og gikk bort til Ingstad og hilste på han. Han var litt dårlig 
til bens, kunne han fortelle, og brukte en krykke for å støtte litt opp når 
han gikk. Jeg fikk en kort samtale med ham før jeg så at hoffdamen var 
på vei tilbake og jeg sluttet meg til gruppen igjen, og kunne registrere at 
kongen selv var på vei mot oss. Hvordan snakker man med en konge? 
Hvordan skal han tiltales? Skal man bruke den folkelige tiltaleformen 
«du» – den mer forlatte og sjeldent brukte «De» eller er det noe helt 
annet som gjelder? Og hvor skal man gjøre av hendene? Min grenseløse 
uvane å stå med hendene i bukselommene er naturligvis ikke en brukbar 
løsning. En gang for mange, mange år siden stod jeg med hendene i 
lomma når jeg snakket med en kvartermester, og måtte sy dem igjen som 
straff for dette. Hva skulle skje om jeg gjentok dette når jeg snakket med 

40  ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS



kongen? Som ikke bare er konge, men både general og admiral i tillegg.
Jeg gikk opp i en slags grunnstilling med tommelen langs sømmen 

nedover buksebena. Nå ble verken hendene eller tiltaleform noe problem 
når kongen kom bort og slo av en prat. Jeg vet ikke riktig hvordan han får 
det til, men det hele var avslappet og hyggelig.

Det ble en samtale om ting som opptok oss for tiden – blant annet 
om bildekk med eller uten pigg. Så gikk han videre til en annen gruppe. 
Når de kongelige hadde vært innom de fleste gruppene, havnet de etter 
hvert nederst i lille festsal, og vi ble med diskrete håndbevegelser og blikk 
manøvrert slik at vi som ved et under plutselig sto på linjer med en gang i 
midten. Ingen kommandorop eller oppstyr. Diskret og nesten umerkelig. 
Stortingspresidenten går fram og takker kongen og dronningen før 
de starter sin vandring opp mellom oss. Vi bukker etter hvert som de 
passerer – inntil de forsvinner gjennom en dør oppe i andre enden. 
Dermed er det hele over. Vi vandrer litt rundt før vi setter kursen mot 
garderoben. 

På et bord ligger en fyrstikkeske med det kongelige monogram som 
jeg stjeler med meg. Den legger jeg av og til på bordet hjemme når vi 
har gjester – og da kommer alltid spørsmålet om «hva dette er for noe?» 
og jeg får anledning til å legge ut om da jeg var på fest hos kongen og 
dronningen. Jeg forlater slottet sammen med en av representantene 
som er tydelig oppglødd av kveldens opplevelser. «Nå har vi jaggu vøri 
på sløttet au», sier han – og jeg stemmer i på mitt mindre spennende 
målføre. Ja, nå hadde vi vært på slottet, og det er synd at ikke flere får 
muligheten til å oppleve dette – for en opplevelse hadde det vært. Så gikk 
vi ut gjennom porten – til hverdagen og til holkeføret. 
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Trepartssamarbeidet i 
historien

Slik har LO, NHO og staten samarbeidet under tidligere kriser

Hvordan har vi brukt trepartssamarbeidet i tidligere kriser?  
Kan vi lære noe av historien? Finanskrisen for litt over ti år 

siden utløste et krakk som førte til økonomisk nedgang i hele 
verden. I Norge ble samarbeidsmodellen vesentlig for å løse 

problemene i arbeidslivet.

 ■ Av Nina Hanssen 

 
Da kronprins Haakon møtte LO- og NHO-lederne i et videomøte  
21. april 2020, lovpriste han det unike norske trepartssamarbeidet.

– Dere har mye å være stolte av. Det er veldig mange som står  
på og som jobber veldig hardt også i disse tider, sa kronprinsen.  
Til Frifagbevegelse.no uttalte kronprins Haakon nylig at «den norske 
modellen med trepartssamarbeidet er blitt bygget opp over veldig mange 
år, og selv om det er store uenigheter og man har meningsutvekslinger, 
er det likevel et element av tillit og samarbeid som gjør at man har en 
tradisjon for å finne gode løsninger». I møte med de to viktigste aktørene 
i arbeidslivet fremsnakket kronprinsen trepartssamarbeidet og mente at 
robustheten i dette systemet er ekstra viktig i krisetider.
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– Du blir testet, men kan også dra fordelen av å finne løsninger 
sammen og på den måten stake ut en vei framover som kan være bra, 
sa kronprinsen fra sitt digitale hjemmekontor. Fafo-forsker Kristine 
Nergaard er enig i at det er viktig å huske at samarbeid innebærer at 
partene ikke alltid har vært enige.

Ulike syn
Etter 2. verdenskrig spilte LO og N.A.F. (nå NHO) en viktig rolle.  
For å sikre gjenoppbyggingen var det viktig med moderat lønnsvekst og 
arbeidsfred. Det ble oppnådd ved voldgift de første årene og etter hvert 
gjennom sentraliserte forhandlinger.

– Det var for eksempel ulike syn på hvor raskt reformer skulle innføres, 
sier hun. Forskeren forteller at det på 1960-tallet vokste fram ordninger 
som Kontaktutvalget og Teknisk Beregningsutvalg (TBU), der partene 
ble tatt med på ulike utredninger og utvalg.

– Dette gjør ikke at motsetninger oppheves. Modellen bygger på sterke 
organisasjoner som alle har makt, nettopp derfor må de samarbeide.  
Vi finner en måte å løse konflikter på. Dette intensiveres når vi – som et 
lite land med åpen økonomi – er i trøbbel.

Man har klart å finne balanserte løsninger der alle må gi og ta.

 Kristine Nergaard, Fafo-forsker.

Fafo-forsker Kristine Nergaard.
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Kriselærdom
Nergaard mener samarbeidsmodellen har vært viktig i krisetider. 
– Vi har i hovedsak kommet oss gjennom disse tidligere krisene uten 
store kutt i velferdsordningene, langvarig arbeidsløshet eller mye 
større ulikhet, sier hun. Samarbeidet har gjort at man har klart å finne 
balanserte løsninger der alle må gi og ta. Krisene har krevd ulike tiltak og 
doseringer, men felles er at trepartsmodellen har fungert, og at man har 
funnet løsninger uten for mye konflikt, understreker Nergaard.

Tidligere sjef-økonom i LO Stein Reegård.

Likhetstrekk
Det kan være vanskelig å sammenligne kriser før og nå. Men det er 
en del likhetstrekk, og det er mulig å lære av historien, mener tidligere 
sjeføkonom i LO, Stein Reegård.

– Også i tidligere kriser har det vært høy arbeidsledighet og partene 
har sammen funnet løsninger. Under solidaritetsalternativet (på 90-tallet, 
journ.anm.) var det en felles forståelse av at man måtte samarbeide over 
en lengre periode, så vi laget en 5-årsplan sammen, sier Reegård. Han 
har erfaring som statssekretær og har skrevet flere bøker om hvordan den 
økonomiske politikken henger sammen. Reegård mener Norge har klart 
seg bedre gjennom kriser i verdensøkonomien på grunn av den sterke 
samarbeidsmodellen. Finanskrisen for litt over ti år siden utløste et krakk 
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som førte til økonomisk nedgang i hele verden. Dette påvirket også norsk 
arbeidsliv.

– Som svar den gang, la den rødgrønne regjeringen fram en rekke 
forslag som skulle motvirke krisen. Her var kanskje tiltakspakken for 
bankene den viktigste, sier Reegård. Men i 2009 lanserte også regjeringen 
Stoltenberg en tiltakspakke for å skape økt aktivitet i både offentlig og 
privat sektor.

– Regjeringens bruk av virkemidler for å stimulere økonomien førte 
til at Norge var raskt ute med å komme i normal gjenge etter krisen 
sammenlignet med andre land, sier han.

Generalsekretær i Samarbeidskomitéen for de nordiske sosialdemokratiske 
partiene og landsorganisasjonene (SAMAK), Jan-Erik Støstad.

Store, ansvarlige organisasjoner
Arbeidsledigheten holdt seg også lav gjennom hele krisen sammenlignet 
med USA og Europa.

– Enhver krise er både lik og ulik den forrige, det finnes ingen fasit 
og alt burde vært gjort i går. I en slik situasjon trenger vi innspill og 
dialog med ansvarlige folk vi kan stole på og som kjenner virkeligheten 
der ute, sier generalsekretær i Samarbeidskomitéen for de nordiske 
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sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene (SAMAK),  
Jan-Erik Støstad. Han mener det beste rådet er å prioritere samarbeidet 
til daglig.

– Så lenge vi har store, ansvarlige organisasjoner, vil trepartssamarbeidet 
aldri bli avleggs. Det vil heller trengs mer og mer, siden verden blir stadig 
mer kompleks, sier han. Støstad mener modellen har vært uvurderlig.

– Gjennom samarbeidskulturen finner vi de gode løsningene, lar 
ulike interesser bli hørt og sikrer oppbakkingen, som for eksempel 
under finanskrisa. Når Norden topper rankingene for gode samfunn i 
verden, er det fordi vi forventer at konfliktene skal løses sammen, ikke 
alene, sier han. Støstad mener at det er mer enn vi tror som skal til for 
at dette samarbeidet skal fungere optimalt. Men vi har utviklet måter å 
samarbeide på gjennom prøving og feiling i lang tid.

– Det viktigste er at vi prioriterer reelt samarbeid også i gode tider, og 
på alle plan i organisasjoner og hos myndighetene. Da etablerer vi den 
felles virkelighetsforståelsen og respekten for ulike roller og politiske 
ståsteder som blir avgjørende når krisa plutselig er der, sier Støstad.

Må stå sammen også lokalt
Støstad mener vi trenger å stå sammen også etter pandemien. 
Han vil gjerne slå et slag for et godt samarbeid lokalt, den norske 
«mikromodellen».

– Vi snakker ofte om den norske modellen som noe som bare 
skjer på nasjonalt plan, men mye av nøkkelen til suksess ligger ute i 
lokalsamfunnene. Vi jobber og lever lokalt, minner Støstad oss om. Han 
sier at man mange steder bør revitalisere de ansattes medbestemmelse i 
virksomhetene og tenke ambisiøst om trepartssamarbeid i kommunene. 
Også Nergaard mener man bør bruke denne modellen videre.

– Vi får håpe det skjer. Det blir nok behov for samarbeid på nasjonalt 
nivå, men ikke minst vil partssamarbeidet på bransje- og bedriftsnivå være 
viktig hvis vi skal komme ut på andre siden med et arbeidsliv som både er 
lønnsomt og produktivt og samtidig har gode arbeidsvilkår, sier hun.

Støstad oppsummerer det slik:
– Det viktigste er at trepartssamarbeidet gis reelt innhold i det løpende 

arbeidet. Her har alle et ansvar, men særlig regjeringen. Så bør vi ha 
med oss at samarbeid, særlig i krisetider, betyr konflikt, tøffe tak og hard 
jobbing, selv om kaffen alltid må stå klar, sier han.
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Nå trengs trepartssamarbeidet mer enn noen gang  
Hågensen og Glad fikk oss i samarbeid med staten ut av bankkrisa på 
1990-tallet. Nå pekes trepartssamarbeidet på som veien ut av koronakrisa. 
Men hva må til for at det skal fungere? Over 400.000 er arbeidsløse, 450 
milliarder oljekroner brukes til å holde hjulene i gang, og ingen vet når 
samfunnet er i normal gjenge igjen.

Koronakrisa har rammet samfunnet vårt historisk hardt. Snart starter 
jobben med å få Norge på beina igjen. For å løse kriser i nyere norsk 
historie, har løsninger ofte kommet når arbeidslivets organisasjoner og 
staten samarbeider gjennom det vi kaller trepartssamarbeidet, eller den 
norske modellen. Nå trengs den mer enn noen gang, mener flere.

– Den norske samarbeidsmodellen er ekstremt viktig for å 
håndtere en krise. Dette har vi sett før, når vi har opplevd sjokk eller 
konjunkturendringer i økonomien. Men vi har aldri fått det demonstrert 
så ettertrykkelig som nå under koronapandemien, sier LO-leder Hans-
Christian Gabrielsen.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Den norske samarbeidsmodellen er 85 år
I 1935 ble den første hovedavtalen mellom LO og arbeidsgiverne 
opprettet. Det var denne som la grunnlaget for den norske 
samarbeidsmodellen. Gabrielsen mener at faren er at vi i gode tider 
ikke er tilstrekkelig bevisste på hvor nødvendig det er å vedlikeholde 
og videreutvikle samarbeidsmodellen. Det hevder LO-lederen at 
høyreregjeringen tydelig har vist oss i denne og forrige stortingsperiode.
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– Det holder ikke å bare hvile seg på modellen i krevende tider som nå, 
sier han.

Gabrielsen peker på tre ting for at dette samarbeidet skal fungere. 
Makt, representativitet og tillit. Disse tre faktorene er avgjørende, 
og de henger sammen. Sentralt er en høy organisasjonsgrad og at 
organisasjonene både på arbeidsgiversiden og for de ansatte, er godt 
organisert og kan handle på vegne av medlemmene, mener Gabrielsen.

Forhandlingsfullmakt
LO-sjefen sier videre at et viktig element i modellen er at 
hovedorganisasjonene har forhandlingsfullmakter. 

– I mange europeiske land er det lav organisasjonsprosent og større 
organisatorisk oppsplitting. Det typiske er at hovedorganisasjonene 
ikke har noe ansvar for lønnsforhandlingene. Med lønnsforhandlinger 
utelukkende i enkeltbedrifter og enkeltsektorer er det svakere grunnlag 
for et bredt trepartssamarbeid. Trepartssamarbeidet er også avhengig 
av at arbeidstaker- og arbeidsgiverhensyn bringes inn i viktige politiske 
prosesser på et tidlig tidspunkt, sier han.

Regjering på feil spor
– Jeg tror vi har sett nå under koronakrisen at trepartssamarbeidet er 
uhyre viktig. Regjeringens første reaksjon var å forsøke å sikre eiernes 
interesser, blant annet ved å kutte i formuesskatten, men vi fikk dem 
raskt inn på et bedre spor, sier LO-lederen. Gabrielsen minner samtidig 
om at jobben hadde blitt tyngre uten det fagligpolitiske samarbeidet. 
Han mener samarbeidsmodellen nå må brukes aktivt for å gjenoppbygge 
Norge etter koronapandemien.

– Vi står foran en enorm oppgave med å få eksisterende bedrifter og 
næringer opp å stå igjen, og med å reise nye næringer. Samtidig viser 
både denne og tidligere kriser hvor viktig det er å ha en sterk offentlig 
sektor, enten vi snakker om helsevesenet, Nav, kommunene eller 
forskningsmiljøene, sier han.

Realitetsorientering
Gabrielsen mener at den særegne norske samarbeidsmodellen ikke kan 
tas for gitt, men må jobbes med hver eneste dag.

– Vi har ikke vært særlig imponert over høyreregjeringens forståelse 
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av den norske modellen i denne og forrige stortingsperiode. Da krisen 
inntraff nå, var det ikke regjeringen som var mest interessert i å høre LOs 
råd de første dagene. Men også de fikk en realitetsorientering og skjønte 
etter hvert at vi måtte samarbeide om å håndtere denne krisa. Og etter 
det har det fungert bra, sier han. Samtidig minner han om at den norske 
modellen har levert overbevisende resultater i mange, mange tiår. 

– Jeg tror resultatene samarbeidet resulterer i, er dens beste vern. Den 
er viktig for oss og våre medlemmer, men gir også stabile rammevilkår for 
arbeidsgiversiden. Vi har en felles interesse av å videreføre den.

Verktøy og resultater
For når vi snakker om modellen, kan det være klargjørende å skille 
mellom dens redskaper og dens resultater. Redskaper er sterke parter  
i arbeidslivet, høy organisasjonsgrad, hovedavtalen og frontfagsmodellen. 

Resultater er små inntektsforskjeller, lav arbeidsledighet, stor grad av 
likestilling og produktivitet i verdenstoppen. Gabrielsen tenker det er 
lett å forstå at «alle» identifiserer seg med de gode resultatene den norske 
modellen leverer, men at forståelsen ikke blir like klar når man snakker 
om redskapene for å få dette til.

Sterke parter
LO-lederen sier det ikke er noen tvil om at LO og NHO i størst grad 
representerer arbeidslivet i det norske partssamarbeidet. Han mener 
det ikke bare handler om størrelse – antall medlemmer – men også 
om representativitet. En fallende organisasjonsgrad på begge sider av 
arbeidslivet vil mer enn noe annet sette den norske samarbeidsmodellen 
i fare. 

– Derfor er det veldig gledelig for oss at LO nå vokser jevnt og trutt, 
og at vi vokser også i bransjer der organisasjonsgraden tradisjonelt 
har vært lav. Det gjøres et veldig godt arbeid ute i forbundene med å 
verve medlemmer, og det arbeidet må fortsette. Organisere, skolere og 
mobilisere, det er den viktigste jobben vi gjør om den norske modellen 
skal bestå, understreker han.
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NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Det er en 85 år lang tradisjon for samarbeid, som har tjent oss 

veldig godt gjennom krisene.

 Ole Erik Almlid, NHO-sjef.

85-årsjubileum
Også NHO-sjef Ole Erik Almlid mener det er grunn til å hylle 
trepartssamarbeidet og feire at det er 85 år siden den første Hovedavtalen 
ble undertegnet.

– Det er en 85 år lang tradisjon for samarbeid, som har tjent oss 
veldig godt gjennom krisene siden den gang. I kriser kan vi enten stå 
og krangle og ikke komme videre, eller vi kan sette oss ned for å finne 
løsninger sammen, sier han. Erkjennelsen på slutten av 20-tallet, etter 
en utrolig tøff periode for norske arbeidsplasser og norsk økonomi, 
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var at felles løsninger alltid er å foretrekke. Under kriser svekket man 
konkurransekraften, i stedet for å hjelpe hverandre med det motsatte. 
Hovedavtalen mellom LO og NHO er nettopp et resultat av denne 
erkjennelsen. NHO-sjefen mener samarbeidet mellom NHO og LO 
fungerer godt fordi de har tillit til hverandre, og fordi de kan snakke 
åpent med hverandre.

– Den direkte kontakten, og evnen til å snakke gjennom ting, er alfa og 
omega, legger han til.

Dialog
NHO og LO har felles utfordringer, og må sammen finne de 
løsningene som hjelper både arbeidstakere og bedrifter, mener Almlid. 
Hans opplevelse er at samarbeid og dialog har preget krisen, og at 
hovedorganisasjonene har en særlig viktig oppgave i kriser. Det handler 
om å se det store bildet og svare på det vanskelige spørsmålet: Hvilke 
utfordringer ser vi på tvers av ulike næringer og sektorer, over hele landet? 
Almlid er mer positiv enn LO-lederen til hvordan regjeringen har taklet 
krisen.

– Jeg vil gi honnør til regjeringen og partiene på Stortinget – de har 
vært på tilbudssiden, de har vært tilgjengelig, de har spilt med åpne kort 
og de har spurt arbeidslivets parter om innspill, sier han.

Tjent oss godt
Almlid er glad for at vi i Norge har tradisjon for å jobbe sammen og få til 
ordninger på rekordtid.

– Vi har et rammeverk for samarbeid som er bygget opp gjennom årtier 
– uten det hadde vi ikke taklet denne krisen like godt, sier han. I likhet 
med Gabrielsen er også Almlid av den oppfatning at modellen ikke er 
hogget i stein. Den er blant annet avhengig av høy organisasjonsgrad – av 
at folk og bedrifter ønsker å organisere seg. 

– NHO ønsker seg sterke hovedorganisasjoner, både på arbeidstaker- 
og arbeidsgiversiden. Hvis vi skal få til det, må vi som organisasjoner være 
villig til å fornye oss. Vi må være relevante og hele tiden jobbe for å løse 
de utfordringene som preger arbeidslivet. Hvis organisasjonene ikke evner 
å løse utfordringene vi har foran oss, vil modellen forvitre, advarer Ole 
Erik Almlid.
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Lovord
Skal man ta arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på 
ordet, kan det være håp om å finne en vei ut av koronakrisa gjennom et 
godt trepartssamarbeid. I en kronikk i VG 1. mai skrev han: «Prinsippene 
i det norske trepartssamarbeidet er ikke at én part alltid får gjennomslag, 
ei heller at interessekonflikter kan oppheves. Det er at fellesskapet – og 
alle partene og deres medlemmer, det være seg bedrifter eller ansatte 
– tjener på at vi snakker sammen, og at arbeidslivet har noen felles 
kjøreregler.» Han skriver at som borgerlig politiker bør han være glad i 
trepartssamarbeidet. Men legger til, for dem som ble i tvil:

– Det betyr naturligvis ikke at jeg er enig med den største 
fagforeningen, LO, i alle spørsmål.
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Ordfører Øyvind Sand i Rælingen: Romerikes Blad rapporterte 31. august 
2015 at en lokal gallup viste at Arbeiderpartiet lå an til å få 51 prosent ved 
kommunevalget i Rælingen. Partiet fikk hele 59 prosent – en enorm triumf 
både for partiet og for dets ordførerkandidat Øivind Sand. 
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Hva er det med Rælingen?
Arbeiderpartiet har hatt spesielt stor oppslutning i Rælingen,  

en Oslo-nær kommune i Akershus. I 2015 fikk partiet  
59 prosent, rekordoppslutning i Akershus, og i 2019 fikk partiet 

43 prosent, igjen best i Akershus. Hvorfor? 
Årboka har bedt lokalpolitikeren Halfdan Karlsen (Ap) fra 

Rælingen om å svare, og her følger hans beretning om de 
politiske grepene som etter hans mening har ført til så stor 

oppslutning om Arbeiderpartiet. 

 ■ Av Halfdan Karlsen

Kommunevalget i 2015 ble et brakvalg for Rælingen Ap. Partiet fikk 59 
prosent av stemmene, og vi økte antallet representanter fra 20 til 21 i 
kommunestyret (av 35 representanter). Ordfører Øivind Sand hadde stått 
i spissen for en veldig godt gjennomført valgkamp, og partiets politikk 
hadde oppnådd høy tilslutning i Rælingen.    

Sitsen i kommunestyret ble 21 Ap, 1 Sp, 1 SV, 1 MDG, 6 Høyre, 3 Frp, 
1 Venstre, 1 KrF. 

Kommunen ble i media utropt til Ap-bastion på Nedre Romerike. Romerikes 
Blad ble enda litt friskere 31. august, da avisa hadde et stort bilde av Øivind 
Sand på forsida, med tittelen «Kongen av Rælingen» i svære bokstaver.  
Ap hadde på det tidspunkt, like før valget, 51 prosent på en lokal gallup. 
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Røde Blystadlia
I røde Blystadlia der jeg bodde, fikk Ap 65,8 prosent av stemmene 
ved kommunevalget. Flere Ap-folk fra Blystadlia kom inn i det nye 
kommunestyret. Selv var jeg renominert på 3. plass på kommunevalglista, 
og jeg ble gjenvalgt som medlem av formannskapet og som Aps 
gruppeleder. Heidi Finstad ble gjenvalgt som varaordfører. 

Jeg hadde i flere år hatt et nært politisk samarbeid med ordfører Øivind 
Sand, og vi var gode venner. Han hadde en politisk fortid fra RV og 
SV, og det var ikke noe minus for meg som selv hadde vært langt ut på 
venstresida. Gode sosialdemokrater var vi blitt begge to.

Varaordfører Heidi Finstad må jeg innrømme at jeg har et mer 
ambivalent forhold til. Hun har mange sterke sider og er en dyktig 
politiker, men det har også gått en kule varmt i saker som vi har vært 
uenige om. Det skal ikke stikkes under en stol. 

Vel. Valgseieren ved kommunevalget i 2015 var overveldende. Jeg foreslo for 
Øivind – på fleip – at vi kunne lese opp en kort erklæring ved konstituering 
av det nye kommunestyret om at det nå var innført ettpartistyre og at de andre 
partiene kunne permitteres for resten av kommunestyreperioden. Så kunne 
Øivind banke med klubba. Og dett var dett.

Men slik ble det ikke. Tvert imot, Ap kjørte en åpen og inviterende 
linje i forhold til de andre partiene. Øivind Sand gikk målbevisst inn 
for å inkludere dem i alle politiske prosesser. Verv i kommunen ble 
gjennomført ved avtalevalg. Det førte til en ganske jevn fordeling. 

Høyre hadde fått seks og Frp tre representanter i kommunestyret. 
Men takket være avtalevalget fikk Frp plass i formannskapet, noe de ikke 
hadde krav på ut fra valgresultatet. På den måten kunne vi i Ap få brynt 
oss på argumenter og motforslag fra Frp, det vil si fra deres gruppeleder 
Per Kristian Solbak, tidlig i prosessene. Det var en fordel for alle parter. 
Solbak var politisk rådgiver for Frps Stortingsgruppe og hadde skikkelig 
snøring. Verdifullt å ha med seg i formannskapet. 

Kontaktmøter med de rødgrønne partiene
Selv var jeg aktiv i samme inkluderende retning ved å foreslå i Ap at  
vi skulle ha jevnlige kontaktmøter med kommunestyrerepresentanter  
fra de andre partiene (utenom Høyre og Frp). Dette ble gjennomført  
i hele fireårsperioden, rutinemessig på torsdager uka før det skulle være 
kommunestyremøte (på onsdager). Det ble min jobb som gruppeleder  
i Ap å innkalle til og lede disse møtene.
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Dermed ble jeg godt kjent med Lene Haanshus (SV), Hans Otto 
Tomter (Sp), Øystein Flesland (V) og Aage Berge (MDG). Sistnevnte 
meldte overgang til SV midt i perioden, i protest mot MDGs holdning 
til Acer-saken. (Øystein Flesland hadde også møter med Høyre).

Simon Friis-Larsen (KrF) var invitert til kontaktmøtene, men møtte 
aldri. Han holdt seg til Høyre og Frp. Simon var helt klart på den blå 
sida i KrF da striden rundt Knut Arild Hareide blåste opp. Han gikk 
også aktivt ut i Romerikes Blad i 2016 etter presidentvalget i USA med 
et stort oppslag om støtte til Donald Trump som «forsvarer av de kristne 
verdier». Noe vi nok reagerte på.

Men det var ikke verre enn at Simon og jeg sang Åge Samuelsen 
sammen på kommunestyresamling, Vi har kastet våre sorger bak vår rygg, 
og sans for humor har han. Det er sikkert. I et kommunestyremøte  
i 2019, der det var snakk om å slå sammen jordbruksnemnd og 
viltnemnd, argumenterte han imot:

– Det er feil å slå sammen nemnder der den ene har ansvar for beitedyr 
og den andre for rovdyr. Det lar seg ikke forene, mente han.

– Men det står i Skriften at løven og lammet skal gresse sammen, sa jeg 
høyt fra min plass nede i kommunestyresalen. 

Egentlig er det ikke lov å si noe nede fra salen. Du må være på 
talerstolen. Men ordføreren klubbet ikke, og Simon Friis-Larsen bare 
flirte. Han var blitt møtt med et bibelsk motargument han hadde sans 
for. Dessuten var vi enige i sak. Det ble ingen sammenslåing av de to 
nemndene.

Høyres gruppeleder Gro Langdalen, leder av Akershus Fotballkrets, har 
jeg også hatt et godt samarbeid med. En hyggelig og positiv dame. I 2016 
inngikk vi faktisk budsjettforlik med Høyre. Et felles budsjettforslag ble 
lagt fram i kommunestyret. Bare Frp stemte imot. 

Dette illustrerer hvor enig en faktisk kan være i kommunepolitikken. 
Det forteller også sitt om den sterke posisjonen Ap hadde. Men det ble 
ikke noen flere budsjettforlik med Høyre. I 2017 og 2018 ville de markere 
egne forslag. Det nærmet seg jo kommunevalg.

Kontaktmøtene med Sp-SV-MDG-V var viktig. Da fikk disse 
partiene en kanal inn til flertallspartiet Ap før vi hadde gruppemøte (på 
mandager), samtidig som vi kunne legge fram våre synspunkter til dem 
i god tid før kommunestyremøtene. Dette var også viktig med tanke på 
framtida. Det sto ikke skrevet i stjernene at «Ap-bastionen» Rælingen 
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skulle ha reint Ap-flertall for all framtid. Litt samarbeid og det å være 
lydhør for andres synspunkter, kunne være fornuftig.

Tett faglig-politisk samarbeid
En liknende samarbeidskonstellasjon hadde vi med Fagforbundet 
Rælingen. I 2015 fikk vi på plass et lokalt faglig-politisk utvalg, der 
gruppeleder og partileder fra AP møtte hovedtillitsvalgte og den 
lokale lederen av Fagforbundet. Dermed fikk de kommuneansatte i 

Viktig for de ansatte i kommunen: Rælingen Ap har jobba over lengre tid 
med å få på plass en vikarpool, for å satse på egne ansatte framfor å ta inn 
vikarer utenfra. Partiet har også jobba for å få færre deltidsstillinger og for å 
fremme heltidskultur, som er en viktig sak for de fagorganiserte i kommunen. 
Avisklippet er fra 9. september 2019, et par dager før kommunevalget.
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Fagforbundet en kanal inn til Ap, mens vi i Ap ble godt orientert om 
saker Fagforbundet er opptatt av.      

Blant annet førte dette til gjentatte politiske innspill i kommunestyret 
for å fremme utvikling av heltidskultur i kommunen. Ledervervet i faglig-
politisk utvalg går på omgang mellom Fagforbundet og Ap. Jeg var leder 
i 2015 og 2019. Partileder Hanne Fjerdingby Olsen, som jeg har hatt et 
veldig nært og godt samarbeid med, var leder i 2017. Fagforbundet styrte 
skuta i 2016 og 2018.      

Faglig-politisk samarbeid: I kamp for å unngå Solbergregjeringas nylig 
vedtatte lov om midlertidige ansettelser! Fra venstre Gunn Krogstad (leder av 
Fagforbundet Rælingen), Halfdan Karlsen (gruppeleder Ap), Trude Stavheim 
(hovedtillitsvalgt), Hanne Fjerdingby Olsen (leder Ap) og Anne Myrvold 
(Fagforbundet). Romerikes Blad 17. mars 2015.
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Nei til kommunesammenslåing
Den store saken i fireårsperioden var kommunesammenslåing. Rælingen 
Ap kjørte en partiprosess høsten 2014 som resulterte i et klart nei-
standpunkt. Som en mellomstor velfungerende kommune med 18 000 
innbyggere var det unaturlig at vi skulle presses til å gå sammen med andre.

Jeg var aktivt med i diskusjonene og framhevet som et prinsipielt 
synspunkt at kommunereformen er å anse som rein Høyrepolitikk: 

– Såkalte store og robuste kommuner er kommuner som egner seg godt 
for konkurranseutsetting og privatisering. Det er et framstøt for økte 
markedsandeler til kapitalkreftene. Det er ingen tilfeldighet at NHO 
Service støtter Jan Tore Sanners hardkjør så varmt, sa jeg på et partimøte 
i november 2014.      

Det er i NHO Service du finner de store velferdsprofitørene i pleie- og 
omsorgssektoren:

En enig partiledelse: Rælingen Ap gikk tidlig ut og flagget et klart nei-
standpunkt. På bildet fra venstre Hanne Fjerdingby Olsen (leder Ap) og Øivind 
Sand (ordfører Ap). Partiledelsen sendte ut oppropet som delvis er gjengitt her. 
Det sto på trykk i Romerikes Blad 24. januar 2015.
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– I tillegg er det hånd i hanske med høyrekreftenes 
sentraliseringspolitikk med udemokratisk undergraving av lokalt selvstyre 
og overkjøring av folkeviljen, sa jeg.

Vår populære ordfører Øivind Sand kastet fra første stund inn 
hele sin politiske tyngde på nei-sida. Det hadde stor betydning for 
det standpunktet partiet inntok. Og det påvirket en god del på det 
standpunkt som innbyggerne etter hvert inntok:

– Det er min beste overbevisning at våre innbyggere er best tjent med 
at Rælingen fortsetter som egen kommune, anbefalte han.

Det er et poeng at både ordfører, varaordfører, partileder og jeg som 
gruppeleder sto fram som en samlet og enig ledelse i kampen mot 
kommunesammenslåing. Det var lite opposisjon nedover i rekkene mot 
den linja partiet hadde slått inn på i Rælingen, selv om det nok fantes 
noen få ja-folk.

Vi var et enig og sammensveiset parti som gikk ut i valgkampen foran 
kommunevalget i 2015 med «Nei til kommunesammenslåing» som 
flaggsak. Dette sto med store bokstaver på forsida i valgavisa vår, som ble 
delt ut til alle husstander i kommunen. Jeg var redaktør for valgavisa. 

Rælingen fungerer godt som egen kommune
Det var også en sak på forsida av valgavisa om at «Rælingen fungerer 
godt som egen kommune»:

«Velferdstilbudet til innbyggerne er bra. Kommunen leverer på skole, 
barnehage, pleie og omsorg. Tekniske tjenester fungerer som de skal», sto det.

Og videre: «Det interkommunale samarbeidet med nabokommunene 
fungerer bra. Vi samarbeider om brannvesen, vannverk, avløp og 
avfallshåndtering og har blant de laveste gebyrsatsene i landet. Vi deltar i 
forpliktende plansamarbeid med Oslo og Akershus på areal og transport, 
og vi samarbeider om barnevern, krisesenter, skatteinnfordring og revisjon. 
Det meste er på stell. Hvorfor skal vi da opphøre å være egen kommune?»

Valgresultatet høsten 2015, 59 prosent til Ap, viser at dette i hvert fall 
ikke var noen dårlig sak for partiet i forhold til velgerne.

Nei, nei og atter nei
Skolering er viktig. Jeg var påmeldt som deltaker fra Rælingen kommune 
på en dagskonferanse på Gardermoen i januar 2016, arrangert av 
Lokalsamfunnsforeningen og Fagforbundet. Jeg hørte blant annet om 
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de negative erfaringene fra kommunereformen i Danmark ti år tidligere, 
der halvering av antallet kommuner har ført til utstrakt sentralisering og 
tapping av ressurser i de tidligere utkantkommunene.

På konferansen merket jeg meg spesielt et kritisk innlegg om 
kommunereformen fra professor Morten Øgård, Universitetet i 
Agder, som snakket om «Størrelse og kommunereform». Han pekte 
på dokumenterte stordriftsulemper, om byråkratisering og økte 
transaksjonskostnader ved store kommunale enheter. 

Han var også inne på at store kommuner fremmer 
konkurranseutsetting og privatisering, som fører til blant annet 
manglende koordinering, åpenhet og innsyn i kommunen.

Høyresidas glansnummer er forestillingen om at utvikling og framtidig 
velstand «krever» store, robuste kommuner. Morten Øgård tilbakeviste 
dette. Han viste til en fersk NORUT-undersøkelse som dokumenterer at 
det ikke er noen forskjell mellom store og små kommuner når det gjelder 
næringsutvikling. 

– Større er bedre? Neppe. Snarere tvert imot! var professor Øgårds 
konklusjon.

Ja-sidas juks med statistikk
Jeg hørte også statistikk-eksperten professor Ottar Hellevik, Universitetet 
i Oslo, slå i hjel metodikken bak de såkalte «innbyggerundersøkelsene» 
som ytterst upålitelig for å måle hva folk faktisk mener om 
kommunesammenslåing. 

Hans tema var «Bruken av innbyggerundersøkelser og 
folkeavstemninger i forbindelse med kommunesammenslåing». 

Det kan for det første være diskutabelt hvor representativt utvalget av 
de spurte er i undersøkelsene. For det andre kan det også være ledende 
spørsmål, spørsmål om andre ting i undersøkelsen som øker ja-prosenten 
når det gjelder kommunesammenslåing, «ja-siing» – de usikre svarer mer 
ja enn i valglokalet. Og uforpliktende synsing hjemme i sofakroken ved 
meningsmålinger kontra forpliktende og bevisst valg når du møter opp i 
stemmelokalet.

Ottar Hellevik trakk fram innbyggerundersøkelsen fra Lardal 
kommune i Vestfold som forbilledlig. Der var spørsmålet om 
kommunesammenslåing stilt helt først i undersøkelsen. 56 prosent svarte 
nei og 39 prosent svarte ja. 
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Lardal ble likevel slått sammen med Larvik. Jeg ferdes jo ofte der, 
på grunn av fritidsboligen vår i Svarstad. Det var et trist syn – etter 
kommunesammenslåingen – å komme til kommunehuset i Lardal en 
tidlig morgen i januar 2018, dit jeg hadde et ærend. Huset var mørkt og 
tomt. Det var ikke måkt vekk snø fra trappa ved inngangen.

Hellevik trakk også fram det faktum at det var høyere nei-prosent 
ved folkeavstemning enn ved innbyggerundersøkelser. En undersøkelse 
av ti kommuner som hadde folkeavstemning i 2015, og som hadde hatt 
innbyggerundersøkelse tidligere, viste dette tydelig. Ikke rart at Jan Tore 
Sanner heller ville ha innbyggerundersøkelser.

Pisk og gulrot – vil du ikke, så skal du
Nei-guru og professor Bjarne Jensen, Høgskolen i Hedmark, var også 
foredragsholder på konferansen. Hans tema var «Kommunereformen og 
forslagene til endringer i inntektssystemet for kommunene». 

Bjarne Jensen stilte seg kritisk til det nye inntektssystemet, der 

Fra valgkampen 2017: Hans Rune Skarsbø og Halfdan Karlsen på 
kollektivaksjon i Lillestrøm fredag 8. september. Den nyeste løpeseddelen med 
Jonas gikk i bakken. Slikt skjer i kampens hete. Det bare er sånn.
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regjeringa ville gi betydelig med «oppmuntringspenger» til kommuner 
som var villige til å slå seg sammen.

– Ta fra de små, gi til de store, var hans kommentar. 
Basistilskudd var nylig blitt foreslått endret og redusert for de små 

kommunene etter en kjapp intern departementsutredning, forklarte 
Bjarne Jensen. Regjeringa hadde tydelig hastverk med å tvinge fram 
kommunesammenslåinger, også med bruk av økonomiske virkemidler. 
Pisk og gulrot.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var invitert og holdt et knakende godt 
innlegg. Dette var nok helst en opposisjonell konferanse for nei-folk i 
Kommune-Norge. Jeg følte meg velkommen og blant meningsfeller, og 
vi fikk alle bra påfyll med nyttig kunnskap for den videre kampen i våre 
hjemkommuner.

Det er ikke å ta for hardt i å si at jeg uten sammenlikning var den som 
var mest aktiv i saken om kommunereform i Ap-ledelsen i Rælingen. 
Kanskje nei, nei og atter nei var noe som lå naturlig for meg som en 
politisk refleks etter EU-kampen på 1990-tallet? Den gang var jeg aktiv 

Partileder Hanne Fjerdingby Olsen: En sentral skikkelse i Rælingen Ap, som 
stø og ryddig partileder og som dyktig komiteleder for helse og sosial. (Foto: 
Halfdan Karlsen.)
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som medlem av Nei til EU og som fylkessekretær i Sosialdemokrater mot 
EU. Og jeg hadde en politisk fortid fra AKP(m-l) fra 1970- og 80-tallet.

Uansett, jeg fikk på trykk et ganske stort antall leserinnlegg i 
Romerikes Blad om kommunereformen. Mine partifeller Terje Granerud 
og Øivind Sand hadde også innlegg i avisa, men jeg slo dem på flat mark 
med mine seksten innlegg over to og et halvt år, med titler som «Hvorfor 
sånn iver fra Høyre?» (13/11-14), «Høyrevridd markedsliberalisme» 
(20/2-15), og «Folkeavstemning avgjør» (29/3-16), om nødvendigheten 
av å respektere utfallet av folkeavstemninger om kommunesammenslåing.

Og til slutt den lett spottende tittelen «Tvangstanker om 
kommunesammenslåing» (31/1-17), om kommunalminister Jan Tore Sanner 
(H) og hans tanker om å bruke tvang for å slå sammen kommuner. Hvilket 
han faktisk gjorde, da for eksempel Skedsmo ble slått sammen med Sørum 
og Fet.     

Folkeavstemningen ga klart nei-flertall
Utover i 2015 gjennomførte vi noen halvhjertede «nabosamtaler» 
med Skedsmo og Enebakk. Lørenskog, vår nabo i vest med 40 000 

Motstand fra grasrota: Hvorfor dette hardkjøret på kollisjonskurs med det 
folkeflertallet går inn for? (Romerikes Blad 31. januar 2017).
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innbyggere, gjorde det klart fra første stund at de ikke var interessert i 
kommunesammenslåing. De ville, som oss, fortsette på egen kjøl.

Kommunen arrangerte et par folkemøter om kommunereformen, og vi 
hadde i august 2015 en innbyggerundersøkelse der 800 rælinger ble spurt. 
Viktigst var selvsagt folkeavstemningen i april 2016, der velgerne ble 
invitert til å velge ett av to:

•  Nei til kommunesammenslåing. 
Rælingen bør fortsette som egen 
kommune. 

•  Ja til sammenslåing med Skedsmo og 
eventuelt med tillegg av Fet og Sørum 
kommuner.

 
Folkeavstemningen ga 85 prosent nei til 
kommunesammenslåing. Valgdeltakelsen 
kunne vært bedre, men det var likevel fire ganger flere som stemte 
ved folkeavstemningen enn det antallet som var blitt spurt ved 
innbyggerundersøkelsen året før. 

Votumet fra velgerne var krystallklart. Jeg tror det var en stor fordel 
at de to alternativene en skulle stemme over var så klart og konkret 
formulert. Det gjorde det lett å skjønne for velgerne, og det gjorde det lett 
å ta standpunkt.

I en del andre kommuner utover i landet som hadde folkeavstemning, 
ble ja- og nei-standpunkt rotet sammen med en smørbrødliste av 
svaralternativ som gjorde folk forvirret snarere enn at det virket 
klargjørende. I Rælingen fikk politikerne klare signaler og et tydelig 
votum fra velgerne. 

Stands og kampanjeavis
Forut for folkeavstemningen vedtok kommunestyret i mars med 25 mot 
10 stemmer å anbefale at Rælingen fortsetter som egen kommune, i et 
såkalt retningsvalg som det var lagt opp til. Jeg tror Jan Tore Sanner så for 
seg retningsvalget som hvilke kommuner en skulle slå seg sammen med. 
Men vi sa nei til hele greia. Det gjorde Lørenskog også.

Rælingen Ap var aktiv med standsaksjoner og drev regulær valgkamp 
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for nei-standpunktet med løpesedler og grasrotarbeid. Vi ga også ut en 
kampanjeavis, som ble delt ut til alle husstander 6. april 2016, drøyt to 
uker før folkeavstemninga. Jeg var redaktør.

Hovedoppslaget på forsida var «Vi sier nei til kommunesammenslåing», 
med bilde av fem AUF-ere foran et skilt med Rælingen kommune. 
Partileder Hanne Fjerdingby Olsens lederartikkel hadde tittelen 
«Rælingen står godt på egne bein». Eldrerådets anbefaling, at Rælingen 
bør fortsette som egen kommune, sto også på trykk under overskriften 
«Rælingen i våre hjerter»:

– Vi eldre er gjennomgående fornøyd med kommunens tjenester i 
dag, ikke minst innen pleie og omsorg der Rælingen rangerer på topp i 
en ganske fersk undersøkelse for hele Romerike og der kommunen får 

AP-REPRESENTANTER UTAFOR KIWI I RØDE BLYSTADLIA: Sigbjørn Lia, 
primus motor for Blystadliadagen og Blystadlia Miljøforum, og Siv Rez, leder  
i Fagerlia Borettslag. Begge er aktive i nærmiljøet. Og begge sto høyt på lista  
i 2019 og ble gjenvalgt til kommunestyret for Ap, Sigbjørn som leder av utvalg 
for kultur og Siv som medlem av formannskapet. (Foto: Halfdan Karlsen).
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Kampanjeavis: Rælingen Ap ga i 2016 ut kampanjeavis mot kommunesammen-
slåing, med Halfdan Karlsen som redaktør. Avisa ble tatt godt imot av folk i 
Rælingen og bidro til at det ble 85 prosent nei ved folkeavstemningen.
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godt skussmål fra Akershus universitetssykehus for sin håndtering av 
utfordringene i samhandlingsreformen.

Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten?
Selv hadde jeg en artikkel i kampanjeavisa i april 2016 med  
tittelen «Stordriftsulemper ved å gå sammen med andre».  
Blant annet argumenterte jeg med at «forskning i forbindelse med 
kommunereformen i Danmark viser en anslått besparelse på 10 prosent 
på toppadministrasjon, som følge av at kommuner slår seg sammen.  
Når utgiftene til toppadministrasjon i snitt er ca. 1 prosent av 
kommunens samlede utgifter, blir besparelsen bare 1 promille.  
Ikke svære greier, med andre ord».

Og videre: «Det er riktig at økonomiske utgifter kan synke noe 
ved økt kommunestørrelse, men økt størrelse kan også gi kostnader. 
Stordriftsfordeler må holdes opp mot ulemper ved økt kommunestørrelse, 

Til Skedsmo? Gruppeleder Halfdan Karlsen i Aps kommunestyregruppe 
i Rælingen er ikke så sikker på det, står det i bildeteksten til dette bildet i 
Rælingen Avis, april 2016. (Foto: Jan Ole Enlid).
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som økt byråkratisering og større avstand mellom innbyggere og 
politikere/ administrasjon.  

Antall mellomledere vil også øke når den kommunale organisasjonen 
blir mer kompleks og sammensatt. Harmonisering av tjenestenivå 
mellom tidligere ulike kommuner som slår seg sammen, kan også gi 
økte utgifter. En undersøkelse fra Riise-Groven i 2014 konkluderer 
med at stordriftsulemper i kommunene inntrer allerede ved 15-20 000 
innbyggere, og tar virkelig av ved 55 000 innbyggere.»

Ingen grunn til å slå seg sammen med den nye Lillestrøm kommune, 
med andre ord.

Politisk enighet om å fortsette som egen kommune
Både Senterpartiet, KrF, Venstre, SV og MDG støttet aktivt opp om 
kampanjen vår i april 2016. Da kommunestyret i juni skulle foreta den 
endelige behandlingen av spørsmålet om kommunesammenslåing, sluttet 
Frp og en utbryter fra Høyre seg til.

Med 30 mot 5 stemmer ble det vedtatt å anbefale at Rælingen fortsetter 
som egen kommune. Alle partier unntatt Høyre stemte for dette.

– Rælingen er en velfungerende kommune med levende lokaldemokrati, 
god økonomi, godt tjenestetilbud og høy brukertilfredshet, heter det i en 
fellesuttalelse fra Ap, SV, Senterpartiet, KrF, Venstre og Miljøpartiet De 
Grønne, som ble lagt fram i kommunestyret i juni 2016.

– Veksten i Rælingen er håndterbar med den robustheten vi har 
i dagens økonomi. Tjenesteproduksjonen er godt planlagt gjennom 
langsiktige planverk. Kommunen er kort sagt godt rustet til å møte 
framtidas utfordringer, heter det videre.

I februar 2017 falt «dommen». Rælingen fikk fortsette som egen 
kommune, mens nabokommunen Skedsmo ble tvangssammenslått med 
Fet og Sørum. Den nye Lillestrøm kommune har 87 000 innbyggere. 
Vi har ikke hørt at Lillestrøm Ap er noe lei seg for det, selv om det er 
en del brumming i Fet og Sørum. Særlig i Blaker, der den lokale skolen 
antakelig blir lagt ned.

Dette peker i retning av en splittelse i Arbeiderpartiet i spørsmålet. 
Partiet på landsbasis er ikke prinsipielt imot kommunesammenslåinger, 
men Ap er imot at det skal skje med tvang. Men da blir det jo bare en 
gradsforskjell i forhold til Høyres politikk. 

– Arbeiderpartiet snakker ut av begge munnviker samtidig når det gjelder 
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kommunesammenslåing, sa den frittalende Vestby-ordføreren Tom Ludvigsen 
(Ap) på et internt partimøte jeg var på for et par år siden. Godt poeng!

Jeg tror Arbeiderpartiet ville tjent stort på å legge seg på en like tydelig 
nei-linje som det Senterpartiet har gjort. Slik vi gjorde i Rælingen. 
Mangel på tydelighet straffer seg i politikken.

Nei til profitt i velferden
Vårens vakreste eventyr for meg i valgåret 2019 var ikke 
Holmenkollstafetten (som jeg hadde deltatt i på 1990-tallet). Snarere ble 
det en avisfeide med eierne av de private barnehagene i Rælingen. Greia 
var at de private krevde å få kompensasjon for ekstra utgifter på grunn av 
innføring av økt bemanningsnorm i barnehagene.

Dette hørtes helt feil ut for meg og for de andre i Rælingen Ap. 
Det er godt kjent at de kommersielle kjedebarnehagene tjener rått 
på kommunale tilskudd. De kunne absolutt ha finansiert disse ekstra 
kostnadene selv. Men saken stiller seg annerledes for de foreldredrevne og 
ideelle barnehagene. Så her måtte en trå litt varsomt.

Saken var oppe i budsjettmøtet i kommunestyret i desember 2018, 
men den ble utsatt helt til april 2019. Da saken kom opp på nytt, valgte 
Rælingen Ap å gi ekstra tilskudd til alle de private barnehagene som følge 
av økt bemanningsnorm, også til de kommersielle kjedebarnehagene.  
Å forskjellsbehandle disse ved å nekte tilskudd og samtidig gi til de 
ideelle barnehagene, ville være vanskelig ut fra dagens lovverk.

Jeg hadde tidlig på vinteren tatt kontakt med tidligere leder Gunn 
Krogstad i Fagforbundet Rælingen, som nå var blitt organisatorisk 
nestleder i Fagforbundet Akershus, for å nøste opp litt om Fagforbundets 
synspunkter på området private barnehager. Hun rådet meg spesielt til å 
sjekke regnskapene til de kommersielle kjedebarnehagene i Rælingen på 
Proff.no. Det gjorde jeg.

Overfinansiering av pensjonsutgifter
Resultatet ble en serie artikler i Romerikes Blad, med tilsvar fra Jeanette 
Sjetne, daglig leder i Hektneråsen FUS-barnehage i Rælingen, og fra 
Kari Blomsø i Rælingen Frp. Det ble ganske heftig. Utgangspunktet var 
en påpekning jeg gjorde i artikkelen «Profitt i barnehagene» (Romerikes 
Blad 7. mai 2019):

«Det er helt kurant å gi ekstra tilskudd til de ideelle barnehagene 
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Blåbærgrenda, Tangen og Petrine. Det framstår ikke fullt så kurant uten 
videre å gi tilskudd til Espira og FUS-barnehagene.

Saksframlegget i saken (til kommunestyret) forteller oss at 
‘barnehagene med lav bemanning er også de som i hovedsak har hatt 
høye overskudd og dermed lavere personalkostnader enn kommunen’. 
Det vises her spesielt til FUS-barnehagene Østre Strøm og Hektneråsen.

En viktig del av overskuddene skyldes overfinansiering av 
pensjonsutgifter. Kommunen gir et flatt tilskudd til pensjonskostnader 
på 13 prosent, beregnet ut fra personalkostnadene i de kommunale 
barnehagene. Kommunens controller har opplyst at de private 
barnehagenes pensjonskostnader ligger på mellom 5 og 9 prosent,  
med unntak av Petrine, som drives av Rælingen Kirkelige Fellesråd,  
som ligger på 13 prosent.

De tre FUS-barnehagene i Rælingen overførte ifølge bekreftede 
regnskapstall 16 millioner kroner i såkalt konsernbidrag i 2017 til 
morselskapet Trygge Barnehager AS. En kan da argumentere med at 

Romerikes Blad 7. mai 2019.
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disse barnehagene ut fra sine egne dokumenterte gode økonomiske 
resultater selv vil være i stand til å dekke merutgiften ved økt 
bemanningsnorm. Uten problemer». 

Uoversiktlig struktur med konsern og holdingselskap
Trygge Barnehager AS tok ut til sammen 910 millioner kroner  
i konsernbidrag i 2017 fra sine 200 FUS-barnehager rundt om i hele 
landet. Dette kunne de da skattefritt reinvestere i annen virksomhet. 
Dersom investeringene mislyktes, var disse pengene tapt. Det skjedde 
i 2015-16 da Trygge Barnehager AS ifølge Aftenposten hadde et 
regnskapsført underskudd på 750 millioner kroner, etter feilslåtte 
investeringer i oljesektoren. (Aftenposten 23. april 2018).

I 2018 førte Trygge Barnehager AS tilbake de «lånte» pengene 
fra konsernbidrag som innskutt egenkapital i FUS-barnehagene. 
Reinvesteringene av ytte konsernbidrag fra 2017 hadde tydeligvis lyktes. 

Overskuddet fra disse investeringene kunne SFR Holding AS, eierne 

Ståle Grøtte og Halfdan Karlsen var flere ganger på arbeidsplassbesøk 
under valgkampen 2019. I midten ser vi Mettte Bøe, leder av Fagforbundet 
Rælingen. (Bildet: Selfie tatt av Ståle og lagt ut på partiets Facebook-side).
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av Trygge Barnehager AS, beholde. Skattefritt regner jeg med, så lenge de 
ikke tok det ut som utbytte. 

Styrking av egenkapitalen i de enkelte FUS-barnehagene høres bra ut. 
Men det blir å sammenlikne med en «sparebøsse», en verdiøkning som kan 
realiseres ved framtidig salg. Og da er det svært store penger det er snakk om 
i profitt. Milliardbeløp dersom hele barnehagekjeden selges under ett.

Dette kom tydelig fram i august 2020, da det vakte stor oppsikt at 
Adolfsen-brødrene hadde solgt de 117 barnehagene sine i Norlandia-
kjeden til et australsk investeringsfond. For 2,5 milliarder kroner.  
Det utgjør en profitt hinsides all fornuft, særlig når en vet at flere av disse 
barnehagene i sin tid ble bygd med gratis eller billig tomt stilt til rådighet 
av norske kommuner.

Styreleder for 200 barnehager
En sjekk av regnskapet (med bilag) til Hektneråsen FUS-barnehage 
for 2018 viser at styreleder Eli Sævareid tok ut 40 000 kroner i honorar 
som styreleder. Hun er oppført på Proff.no som styreleder for 200 FUS-
barnehager. Hvis styrehonoraret er på samme nivå som i Hektneråsen 
FUS i alle disse barnehagene, betyr det at hun har 8 millioner kroner  
i inntekt bare på dette. 

Og en kan jo lure på hvordan det er mulig å være styreleder for  
200 barnehager? Når en samtidig er daglig leder for Trygge Barnehager 
AS og kontaktperson i SFR Holding AS, og dessuten har sterke 
eierinteresser i begge selskaper. Og er oppført på lista over de 400 rikeste 
i Norge med 0,9 milliarder i formue ifølge Kapital (oppslag 22. oktober 
2020).

Her snakker vi om virkelig strukturelle problemer i barnehagesektoren, 
om at det er for lett å tjene store penger på privat kommersiell drift. 
Profitt som er helfinansiert av foreldrebetaling og kommunale tilskudd. 
Framfor alt er det problematisk at vi tillater slik ublu profitt,  
at private eiere skal få lov til å bruke offentlige tilskudd til spekulasjon og 
kapitalopphopning, penger som skulle gått uavkortet til beste for barna  
i barnehagene. Men lovlig er det. I dag.

Avispolemikken i Romerikes Blad omfattet også ytterligere to innlegg 
til som jeg skrev: «Ideologisk korstog?» (18. mai 2019) og «Barnas penger 
skal ikke gå til spekulanter» (23. mai 2019). Med tilbakevisning av mine 
motdebattanters misvisende påstander i avisa.
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Jeg hadde jobba ganske mye med denne saken utover vinteren og våren 
og var blant annet i kontakt både med Arbeiderpartiet sentralt og med 
Cathrine Strindin Amundsen i organisasjonen For Velferdsstaten,  
som ga meg råd og tips for videre håndtering. Jeg leste også med interesse 
boka «Velferdsprofitørene» av Linn Herning (Manifest 2015).

Høringsuttalelse om ny barnehagelov
Som gruppeleder i Ap gikk jeg også inn for å få andre partier med på 
kritikk av systemet med kommunale overføringer til de kommersielle 
kjedebarnehagene.

I juni 2019 fikk jeg gjennomslag. Vi hadde oppe en høringssak 
i kommunestyret i Rælingen om ny barnehagelov. Jeg foreslo en 
høringsuttalelse – med god støtte fra ordfører Øivind Sand – som fikk 
tilslutning fra Ap, SV, Senterpartiet og Venstre. 

Mindretallet – Høyre, Frp og KrF – stemte imot. Det var jeg som 
formulerte det opprinnelige forslaget, men Hans Otto Tomter (Sp) hadde 

Fra valgkampen 2019: Ståle Grøtte sammen med Lars Martinussen og Morten 
Sjølli. Alle tre ble valgt inn i kommunestyret ved valget i 2019.  
(Bilde lagt ut på partiets Facebook-side).
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forslag til strykninger, fordi han mente jeg gikk for langt. Han hadde også 
et tillegg om lukrative lokasjoner. (Se nedenfor).

I det omforente flertallsforslaget som ble vedtatt, gikk vi inn for klare 
innstramninger i barnehageloven. Blant annet grep vi tak i § 14a, som 
er en svært uheldig gummistrikkformulering om «rimelig årsresultat» 
for private barnehager. Når er overskuddet urimelig, kan en spørre? 
Uklarheten her åpner for store muligheter til å berike seg på fellesskapets 
bekostning. 

Vel, flertallsvedtaket fra Rælingen kommunestyre i juni 2019 om ny 
barnehagelov lyder slik:

«Punktet om at private barnehager kan ha et rimelig årsresultat i 

Romerikes Blad 26. juni 2019.
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barnehagelovens § 14a strykes. Punktet om at offentlige tilskudd og 
foreldrebetaling skal komme barna i barnehagene til gode skal være 
overordnet og retningsgivende. 

Tilskudd til private barnehager må kalkuleres ut fra reelle kostnader. Det 
innebærer blant annet at pensjonstilskudd gis til faktiske pensjonskostnader. 
Private barnehager pålegges å betale tilbake det overskytende ut fra 
bekreftede regnskapstall dersom det er gitt for høyt pensjonstilskudd.

Kommunene må få lovhjemmel til å kunne avslå søknader om 
godkjenning og driftstilskudd for nye private barnehager, og for å kunne 
prioritere barnehager drevet som ideelle stiftelser/samvirkeforetak og 
ivareta andre hensyn som for eksempel å forhindre at private barnehager 
velger de mest økonomisk lukrative lokasjonene for sine, på bekostning av 
kommunale barnehager. 

Det må ikke innføres kommunal finansieringsplikt for private 
barnehager. I dagens situasjon med tilnærmet full barnehagedekning 
vil dette frata kommunene mulighet til å planlegge og styre 
barnehagesektoren. Endringer i barnehageloven må øke kommunenes 
handlingsrom, ikke minske det. 

Det innføres forbud mot å eie eller drive annen virksomhet i samme 
rettssubjekt som driver barnehager. Kommunene gis lovhjemmel til å 
kunne vurdere å bruke forkjøpsrett ved salg av private barnehager». 

Jeg var i avisa med dette og fikk på trykk et intervju med tittelen «Vekk 
med profitten» (Romerikes Blad 26. juni 2019). «Politikerne vil ha slutt 
på at private barnehageeiere graver etter gull i Rælingens sandkasser», 
skrev journalist Rune Fjellvang. Det var de orda jeg hadde brukt. Sant å 
si føltes dette som litt av en personlig seier, ikke bare som en seier for den 
rødgrønne fornuft.

Jeg noterer med tilfredshet at både Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik 
gikk ut offensivt foran kommunevalget i 2019 og argumenterte mot ublu 
profitt i den kommersielle del av barnehagesektoren. Dette blir en viktig 
sak å få gjort noe med etter Stortingsvalget i 2021, som forhåpentligvis 
fører til rødgrønn seier med nytt Stortingsflertall og med en ny regjering 
med Jonas som statsminister.

Ståle Grøtte velges som Aps nye ordførerkandidat
Ståle Grøtte kom inn som et friskt pust i kommunepolitikken da han 
bosatte seg i Rælingen i 2016. I juni 2018 ble han forhåndsnominert 
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som Rælingen Aps ordførerkandidat. Han hadde da vært nestleder i 
kommunepartiet en stund, og sto på Arbeiderpartiets Stortingsvalgliste i 
2017. 

Øivind Sand hadde i lengre tid signalisert at han ikke ville ta gjenvalg i 
2019. Tolv år som ordfører er både spennende og utfordrende, men også 
slitsomt. Jeg vet at han telte på knappene også i 2015. 

Men Øivind sto på som ordfører til siste slutt, i september 2019, og han 
sluttet helhjertet opp om Ståle Grøtte som ny ordfører. Det gjorde jeg også.

Ståle er en meget kompetent og dyktig politiker. Han har jobba 
i flere år som politisk rådgiver for Aps Stortingsgruppe, særlig 
med fagforenings- og arbeidslivsspørsmål i nært samarbeid med 

Ståle Grøtte: Han var listekandidat for Akershus Ap ved Stortingsvalget i 2017. 
(Oppslag i Rælingen Avis september 2017). Halfdan Karlsen var redaktør for 
valgavisa, og hadde tatt bildet av Ståle på forsida.
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Stortingsrepresentant Arild Grande i arbeids- og sosialkomiteen.  
Grande var for øvrig på møte hos oss i Rælingen Ap en gang og snakket 
om Oslo-modellen og tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Jeg kjente Ståle litt fra før, fra tida da han var fylkessekretær  
i Akershus Ap. I 2017 ble det et nært samarbeid mellom han og meg om 
valgkampen det året. Vi kom godt ut av det med hverandre. Jeg var blitt 
valgt til valgkampleder og lagde valgavis, og Ståle og jeg drev en rimelig 
aktiv valgkamp sammen. Ap fikk 35,9 prosent av stemmene i Rælingen 
ved Stortingsvalget, beste resultat for Ap i Akershus. 

I november 2018 ble jeg igjen satt på jobben til å være valgkampleder, 
denne gang for den tilstundende kommunevalgkampen.

Arbeiderpartiets valgkampmaskin våkner til liv
«Rælingen Ap har ført en godt organisert og drivende valgkamp  
i Rælingen», skrev jeg som sant var i valgkamprapporten etter valget.  
Jeg kunne ha god samvittighet for den innsatsen som ble lagt ned  
i valgkampen 2019.

40 av våre medlemmer, så å si alle på den nye kommunevalglista  
pluss noen til, deltok på ulike aktiviteter i valgkampen. Vi startet med 
flere aktiviteter allerede før sommeren og gjennomførte totalt i løpet  
av valgkampen standsaksjoner på 11 datoer, husbesøk på 7 datoer,  
4 kollektivaksjoner og 3 postkasseaksjoner. Pluss at vi var til stede på en 
lang rekke arrangementer og valgkampmøter i kommunen. Ikke minst 
var ordførerkandidat Ståle Grøtte svært aktiv i valgkampen. 

Det var litt av en jobb å lede den praktiske valgkampen. Jeg var godt 
fornøyd med at jeg som 73-åring kunne være såpass aktiv og framoverlent 
og samtidig få folka med meg. Selv deltok jeg på så å si alle våre oppsatte 
aktiviteter. Jeg var på kollektivaksjon klokka 0645 på Lillestrøm stasjon. 
Jeg var på husbesøk, runde etter runde, i nesten alle deler av kommunen. 
Jeg sto på stand, mobiliserte folk, satte opp og justerte vaktlister, hentet 
roser på kjøla hos Rema 1000 i Kanalveien, var i Oslo og hentet plakater 
og løpesedler. Hektisk, men en blir jo ganske gira. Og det er for en god 
sak. Jeg var nesten like aktiv som Ståle.

Arbeiderpartiets valgkampmaskin fungerte upåklagelig. Vi møtte 
folk på stands, ringte på dører i alle valgkretsene, snakket med folk og 
delte ut roser og løpesedler. Dette er viktigere enn mange tror, fordi det 
mobiliserer «våre folk», Ap-sympatisører som kanskje ville sittet hjemme 
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på valgdagen hvis ikke vi hadde stilt opp. Bruk stemmeretten! Stem Ap! 
Det funker som bare det. Valgdeltakelsen steg med 5 prosentpoeng i 
Rælingen sammenliknet med kommunevalget i 2015. Og vi opplevde 
mye støtte og oppmuntring mens vi holdt på.

Vi lagde en flott rød plakat, flere løpesedler og valgkampavis som ble 
delt ut til alle husstander i slutten av august, et par uker før valget.  
Jeg var redaktør.  «Grønt skifte i Rælingen» og «Bærekraftig utvikling» 
var blikkfang på forsida av valgavisa, og miljøsatsingen ble markert 
ytterligere på baksida: «Frisk satsing på miljø», et intervju med Ingrid 
Krogrud Andreassen, leder i komite for klima og miljø, og Elias Beisvåg, 
leder for Rælingen AUF. De to erklærte samstemt:

– Vi støtter ungdommens klimaopprør! 

På stand: Det kunne virke som om det regna i ett sett under valgkampen 
2019. Fra venstre: Hanne Fjerdingby Olsen, Arne Selman og Jan Ole Enlid 
utafor Lund 17. august 2019.
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Trygg og stø, men også radikal politisk profil
Det var viktige politiske grunner til at vi fikk så godt resultat, 43,3 prosent 
til Ap. Budskapet vi kjørte på løpesedler, i valgavisa, i Romerikes Blad 
og på sosiale media, var saker som slo godt an: Tillit til trygg og effektiv 
styring, god kontroll på kommuneøkonomien, fortsatt satsing på gode 
velferdstjenester i kommunal regi, utbygging av skoler og idrettsanlegg, 
aktiv miljøsatsing. 

Vi skal heller ikke undervurdere den fortsatte effekten av at Rælingen 
hadde hatt en svært populær ordfører i de siste tolv åra, Øivind Sand. 

Ap i Rælingen tjente også på vår sterke motstand mot 
kommunereformen og ved å markere oss mot profitt i velferden og med 
konkrete forslag for flere heltidsstillinger i kommunen. Vi hadde en svært 

På husbesøk i Fjerdingby: Selfie tatt av Stortingsrepresentant Sverre Myrli 
(Ap), som var med Rælingen Ap på husbesøk i øs pøs regnvær 4. september 
2019. Bak fra venstre: Jan Ole Enlid, Arne Selman, Grete Strandos Langerud, 
Magne Johnsen, Halfdan Karlsen, Morten Sjølli og Ståle Grøtte.
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Løpeseddel i valgkampen 2019: Fra venstre: varaordfører Heidi Finstad (nr. 
2 på lista), ordførerkandidat Ståle Grøtte (nr. 1), partileder Hanne Fjerdingby 
Olsen (nr. 4) og påtroppende leder av planutvalget Jan Ole Enlid (nr. 3).
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tydelig rødgrønn profil og det slo an blant velgerne som vet at vi leverer 
gode velferdstjenester og fortsatt vil gjøre det framover.  

Bygging av rødgrønn allianse
Ståle hadde et lite handikapp. Han satt ikke i kommunestyret. Men 
han deltok aktivt i partiarbeidet og han stilte på en god del møter 
og arrangementer i Rælingen, og han ble valgt inn som nestleder 
i kommunens kulturkomite ved et suppleringsvalg. Ståle ble etter 
hvert godt kjent blant folk. Det er helt nødvendig når du stiller som 
ordførerkandidat. 

Valgavis 2019: Tydelig markering av klima og miljø som viktige kampsaker for 
Rælingen Ap. Ingrid Krogrud Andreassen og Elias Beisvåg stiller opp til intervju 
på baksida av valgavisa. (Foto: Halfdan Karlsen).

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS  83



Han deltok også på alle kontaktmøtene jeg hadde med Sp-SV-Venstre 
høsten 2018 og våren 2019. Dermed ble han godt kjent med politikere 
som han ville måtte samarbeide med etter valget. Han stilte også på 
alle møtene i faglig-politisk utvalg, og han satt som tilhører under 
kommunestyremøtene.

Det er ingen tvil om at Ståle Grøtte vil videreføre Rælingen Aps 
sterke fagforeningsprofil, og at han bevisst satser på å bygge en rødgrønn 
allianse. Dette skulle også vise seg å være en dyd av nødvendighet. Ap 
tapte absolutt flertall ved kommunevalget og gikk ned fra 59 prosent av 
stemmene i 2015 til 43,3 prosent i 2019.

Dermed sto partiet nå med 16 representanter (av 35 i kommunestyret). 
Høyre fikk 7 (opp én representant), Frp beholdt sine 3 og Venstre og KrF 
kom inn med én representant hver, som ved forrige valg. 

Jokeren var de andre partiene. Det viste seg at Sp-SV-MDG-Rødt 
gjorde et smart trekk. De slo seg sammen i det vi i Ap treffende kalte 
firerbanden. Senterpartiet, SV og MDG fikk to representanter hver i det 
nye kommunestyret. Rødt kom inn med én representant, for første gang 
i Rælingen. Ved å gå sammen som én blokk med 7 representanter, var 
det umulig for Ap å drive noen slags splitt-og-hersk-taktikk overfor våre 
potensielle samarbeidspartnere.

Firerbanden var absolutt villig til å inngå i et rødgrønt samarbeid med 
Ap, men det var et ufravikelig krav at Sp skulle få varaordføreren og 
MDG utvalgslederen for klima og miljø. Vår dyktige partileder Hanne 
Fjerdingby Olsen (Ap) forhandlet fram en innholdsmessig god avtale for 
oss, som medlemsmøtet vårt i begynnelsen av oktober ble invitert til å 
votere over.

Det var over 40 medlemmer til stede. Et par-tre stykker gikk sterkt inn 
for såkalt valgteknisk samarbeid med Frp i stedet for et bredt rødgrønt 
politisk samarbeid. Frp var visstnok villig til å støtte at Ap fikk beholde 
varaordføreren for å hindre et slikt samarbeid. Med Frps 3 stemmer og 
Aps 16 stemmer ville det bli flertall i kommunestyret for en slik løsning, 
ble det argumentert.

Men tanken om samarbeid med Frp fikk massiv motbør. Under 
voteringen på medlemsmøtet ble det stort flertall for den rødgrønne 
samarbeidsavtalen. Bare fire stemte for samarbeid med Frp. Og ærlig talt, 
noe annet enn rødgrønt fellesskap ville vært helt unaturlig i Rælingen! 

På det konstituerende kommunestyremøtet 9. oktober 2019 ble Ståle 
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Oppsummering av valgkampen: Det ble utarbeidet en grundig intern 
partirapport fra valgkampen umiddelbart etter valget, med tittelen «Hva er 
det med Rælingen?» Ja, en kan saktens lure. Resultatene taler for seg selv – 
59 prosent til Ap i 2015 og 43 prosent i 2019. (Valgkamprapporten ble også 
overlevert til partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Bergseng.)
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valgt til ny ordfører og Hans Otto Tomter (Sp) ble varaordfører. Håkon 
Lindahl (MDG) ble utvalgsleder for klima og miljø. Ap fikk de øvrige 
utvalgslederne. Det rødgrønne samarbeidet med Ap i førersetet var 
dermed etablert som en fast og varig ordning i Rælingen. 

Som følge av valgresultatet og samarbeidsavtalen med Sp-SV-MDG-
Rødt mistet Heidi Finstad vervet som varaordfører. Hun ble Aps nye 
gruppeleder, mens jeg ble gjenvalgt til kommunestyret og som leder av 
utvalget for oppvekst med ansvar for skole og barnehage. Åtte år som 
gruppeleder var nå slutt.

Jeg har yrkesbakgrunn fra skoleverket gjennom 42 år som lektor ved 
Lørenskog videregående skole, så slik sett er jeg vel rett mann på rett 
plass. I det året som har gått siden kommunevalget, har jeg også kastet 
meg med liv og lyst over skole- og barnehagepolitikk. Det politiske livet 
tar ikke nødvendigvis slutt fordi om en trer tilbake fra de mest sentrale 
verv. Jeg er ikke den eneste som har opplevd det.

Jeg har gått inn i min åttende periode i kommunestyret fram til 2023. 
Det betyr 32 år som medlem av kommunestyret i Rælingen, når vi 
kommer så langt. Å være med så lenge blir langt på vei en livsstil, kan en 
trygt si.

Like etter at utfallet av kommunevalget ble klart, skrev jeg en kronikk 
som jeg sendte til Romerikes Blad. Den kom på trykk 13. september 
2019 med tittelen «Arbeiderpartiet må sette kursen mot venstre»: 
 

Arbeiderpartiet må sette kursen mot venstre

Det er ny kraft i det strategiske samarbeidet med Senterpartiet og SV som 
skal til for å gjenreise Aps sentrale rolle som det store partiet på venstresida 
fram mot 2021.

Arbeiderpartiet har gått kraftig tilbake. Det er tid for selvransakelse og 
debatt om veivalg og strategi framover. Jeg ønsker å bidra fra mitt ståsted 
som mangeårig lokal tillitsvalgt i partiet, i Rælingen i Akershus.

Vi burde være partiet som arbeidsfolk stemmer på i by og bygd, men ved 
kommunevalget nå har Senterpartiet, SV og Rødt gjort grove innhogg  
i velgermassen vår. Hvorfor?

Kamp mot reformer
Sp er partiet som konsekvent har kjempet mot de mange «reformene» 
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Romerikes Blad 13. september 2019.

Solberg-regjeringa trer ned over hodet på oss: kommunesammenslåinger, 
nedleggelse av lokalsykehus og fjerning av regionale utdanningsinstitusjoner, 
snåle regionsammenslutninger som Viken og Troms-Finnmark og, 
ikke minst, den ulykksalige fjernpolitireformen. Begrunnet ut fra 
markedsliberalistisk høyre-ideologi med klokkertro på at alt som  
er stort er godt. 

Sp surfer høyt på motstanden mot sentralisering og utarming av 
distriktene. Hva gjør Ap? I kommunereformen snakket vi ut av begge 
munnviker samtidig. For eksempel i Rælingen gikk vi sterkt imot 
og fikk støtte av 85 prosent ved folkeavstemning. I nabokommunen 
Lillestrøm derimot omfavner Ap reformen, protesterte ikke mot 
tvangssammenslåingen og er tydelig glade for at Lillestrøm  
blir større.

Ikke forlik med Høyre
I Finnmark reiste Ap i utgangspunktet bust mot sammenslåing med Troms, 
men inntrykket er at de feiga ut og motstrebende godtok regjeringas tvang 
og overlot den breie folkelige motstanden mot nytt monsterfylke til å bli 
ledet av Sp. Nedlegging av Andøya flystasjon er heller ingen gladsak for Ap 
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Med dette hadde jeg lagt inn et personlig innspill til partiledelsen i 
Arbeiderpartiet. Jeg fikk også gode tilbakemeldinger fra partikamerater i 
Rælingen for kronikken min. Det må jo være en grunn til at Ap gjør det 
så godt ved valg i Rælingen? Svaret er innlysende: Skjerpet rødgrønn profil. 

i nord, verken ut fra forsvarshensyn eller distriktspolitiske hensyn. Men vi 
var med på det.

Ikke rart Sp vinner fram. Langsomt kom Ap etter i spørsmålet om 
politireformen, da det etter hvert – og forutsigbart – ble klart alle 
de negative konsekvensene i kjølvannet. Men det er noe tregt og lite 
entusiastisk over Aps snuoperasjoner. «Vi er enige i reformene, men ikke i 
måten de blir gjennomført på», er omkvedet vi har hørt en del av.

Det er ikke måten de blir gjennomført på, men innholdet i de 
sentraliserende reformene som er feil. Ap burde aldri ha inngått 
halvhjertede forlik med Solberg-regjeringa om disse sakene. Vi burde stått 
sammen med Sp i kampen mot Høyre-reformene som sikter på å endre 
Norge grunnleggende. I markedsliberalistisk retning.

Rødt og SV har tatt store velgerandeler fra Ap ved kommunevalget. Ikke 
minst fordi de kjører kompromissløs kamp mot konkurranseutsetting og 
privatisering og vil ha slutt på profitt i velferden.

Her er Ap på god vei til å fronte de samme sakene med stadig tydeligere 
klar tale mot ublu profitt i de kommersielle kjedebarnehagene og til og med 
rekommunalisering av kommersielle private sykehjem, slik det er snakk om 
i Oslo. 

Sterkere fellesskap
Ingen grunn til å overlate disse kampsakene til Rødt og SV aleine. 
Flertallet av befolkningen er imot profitt i velferden og det er en viktig sak 
for fagorganiserte, som også støtter Aps linje for flere heltidsstillinger og 
ryddige forhold i arbeidslivet.

Det faglig-politiske samarbeidet mellom LO og Ap er bærebjelken for en 
nødvendig venstredreining i partiets politikk. Det var det som ga uttelling i 
2005, da vi fikk den rødgrønne Stoltenberg-regjeringa. Det er ny kraft i det 
strategiske samarbeidet med Senterpartiet og SV som skal til for å gjenreise 
Aps sentrale rolle som det store partiet på venstresida fram mot 2021. Jeg 
mener at vi også bør utvikle gode relasjoner til de rødgrønne i MDG og 
Rødt. Sterkere fellesskap, som vi sier i Arbeiderpartiet. 

 Halfdan Karlsen, Rælingen
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Drei politikken mot den sida der hjertet banker
I Rælingen la vi oss i «den lange valgkampen» nært opp til Senterpartiets 
agitasjon mot kommunereform og sentralisering. Rælingen Ap tok 
initiativet og var pådriver i kampen mot kommunesammenslåing lokalt 
hos oss, og vi fikk sterk støtte av andre partier. Og av folket.

Rælingen Ap kjørte en politikk som er tydelig mot profitt i velferden 
og for heltidsstillinger og ryddige forhold i arbeidslivet. I 2019 hadde 
kommunestyret etter initiativ fra Ap gjort konkrete flertallsvedtak om 
dette: 25 mot 10 stemmer for at kommersielle kjedebarnehager ikke lenger 
skal kunne ta ut profitt. Her stemte SV, Senterpartiet og Venstre sammen 
med oss og H-Frp-KrF imot.

Videre 24 mot 11 stemmer i kommunestyret for en konkret 
handlingsplan for heltidskultur i kommunen, utviklet i trepartssamarbeid 
mellom politikere, administrasjon og de ansattes organisasjoner. Her 
stemte SV og Senterpartiet sammen med oss, H-Frp-KrF-Venstre imot.

Nei til konkurranseutsetting og privatisering ble også flagget tydelig i 
valgkampen. Vi har i alle år sagt tydelig nei til private sykehjem og «fritt 
brukervalg» og annen «velferdsmiks» som Høyre og Frp har kokt i hop.

Dette er radikale markører som åpenbart appellerer til 
fagforeningsbevisste velgere og, ja, til alle i samfunnet vårt som er 
skeptiske til høyrepolitikk. Rælingen Ap har kjørt bevisst på dette i 
valgkampen, rett og slett fordi det er dette vi står for. Og vi har folk  
med oss. 

Befolkningen har også lagt merke til at Rælingen ble kåret til årets 
varmepumpekommune 2019 og at Ap foreslår at det skal utarbeides 
klimabudsjett med konkrete målsettinger for redusert avfall og redusert 
utslipp av klimagasser. Vi har kort sagt agitert kraftig på MDGs 
banehalvdel. Vi har fått tydelig fram at Rælingen Ap ønsker å gjøre en 
sterkere innsats i kampen for bedre klima og miljø.

Rælingen Ap har også fulgt opp. I mai 2020 vedtok kommunestyret 
med Ap i spissen at det skulle brukes utslippsfri teknologi, ikke diesel, på 
anleggsmaskinene ved bygging av nye Fjerdingby skole til 450 millioner. 
Selv om fossilfri byggeplass koster 4–5 millioner ekstra.

I oktober 2020 vedtok kommunestyret, med stort flertall, å si nei 
til finansiering av en ny privat familiebarnehage. Saken handlet mest 
om synkende barnetall og fare for overetablering. Men det går også en 
ideologisk snert i dette temaet. For Rælingen Ap og de andre rødgrønne 
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partiene handler dette fortsatt om å gå imot profitt i velferden, fanesaken 
vår fra 2019.

Så igjen – dette er det politiske budskapet til Arbeiderpartiet sentralt 
fra Rælingen: Skjerp den rødgrønne profilen! 

Og få med arbeidsfolk
Sørg også for å styrke arbeiderklasseprofilen i partiet! Det har oppstått en 
egen politikerklasse med svingdør mellom partiet, First House og andre 
påvirkningsbyråer. Det er viktig å komme bort fra dette og styrke grasrota 
og fagforeningsinnflytelsen over Aps politikk. Prioriter arbeidsfolk!

Med denne meldinga tror jeg det er på tide å avslutte. Det føltes godt å 
få sagt fra. 
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Brenner for frilansernes kår 
– og Bob Dylan

Hun har vært artist siden 16-årsalderen. I sommer ga hun ut 
sitt første soloalbum på 44 år. I like mange år har hun også vært 
medlem av LO. Det er ikke alle som vet at Åse Kleveland er en 

skikkelig fagforeningsveteran. Fra 1983–87 var hun leder av 
Norsk Musikerforbund, det som i dag heter Creo. På vegne av sine 

medlemmer var forbundslederen en tøff forhandlingsmotpart 
for Kulturdepartementet, et departement hun bare noen få år 

senere (1990) skulle bli sjefen for. Den tidligere kulturministeren, 
forbundslederen, Tusenfryd-direktøren og Rikskonsertene-
direktøren med mye mer, har i tillegg til jobbene alltid hatt 

lidenskap for biler og musikk og et mangfold av organisasjoner med 
mening. Nå har hun tatt opp musikklidenskapen igjen.

 ■ Av Nina Hanssen (tekst) og Jan-Erik Østlie (foto)

Frihet på hjul
Midt i pandemien har hun gitt ut albumet «På frihjul» sammen med 
Haldenbandet Salmon Smokers. På coveret sitter Åse Kleveland på 
panseret på sin Saab Sonett ’68-modell, et ikonisk varemerke som hun 
har delt livet med siden tenårene.
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Kleveland høster strålende kritikker for albumet. Stoffet betyr også mye 
personlig for henne, forstår vi. Med dongeridrakt over en hvit bluse – og 
med staselig hår, spankulerer hun rakrygget over Youngstorget.

Det er noen år siden Åse Kleveland (71) var forbundsleder i et 
LO-forbund og hadde kontor i Folkets Hus, men det går ikke mange 
minutter i møtet med henne, før vi skjønner at Åse Kleveland fortsatt 
brenner for arbeidsfolks rettigheter, frilansernes kår og ikke minst den 
nordiske modellen.

Slå ring om trepartsmodellen
– Noe av det viktigste nå, er å slå ring om trepartssamarbeidet. Et godt, 
rettferdig samfunn må bygge på en innbyrdes respekt, for samarbeidet 
mellom sektorer – og da trenger vi mange fagorganiserte, sier hun og 
bestiller dagens rødspette og litt kaffe til lunsj.

– Fordi jeg har en sterk tilknytning til Sverige, har jeg sett tydelig hva 

Mangfoldig: Åse Kleveland (71) har vært forbundsleder, kulturminister, 
direktør og musiker. Nå er hun bekymret for økende forskjeller i samfunnet.
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som skjer når fagbevegelsen blir svekket og færre organiserer seg.  
Vi skal kanskje være forsiktige med å trekke bastante konklusjoner, men 
den kommersialiseringen og privatiseringen som har funnet sted i Sverige 
de siste tiårene, har bidratt til å redusere kvaliteten på velferden. Dette 
blir ekstra synlig når Sverige sliter i koronapandemien, sier hun og skuer 
over Youngstorget.

Kleveland er overbevist om at en sterk fagbevegelse, med dyktige, 
engasjerte tillitsvalgte, er en avgjørende løsning også for at vi skal komme 
oss igjennom pandemien på en god måte.

– Det er fint å se at de nå ble enige om permitteringsreglene og andre 
ordninger som betyr mye for mange som sliter i arbeidsmarkedet nå.  
Det er viktig at LO og NHO står skulder ved skulder og har en 
konstruktiv dialog med regjeringen. I mange andre land sliter de med  
å få til dette, og da er det som regel arbeidstakerne som taper, advarer hun.

– Jeg er litt bekymret for at folk ikke vet nok om trepartssamarbeidet. 
Mon tro hva folk i gata her ville svart om vi stilte spørsmål om 
betydningen av trepartssamarbeid og den norske modellen, sier hun.

44 år i LO
Kleveland meldte seg inn i fagbevegelsen som vanlig medlem for 44 år 
siden.

– På et tidspunkt fikk jeg nok av turnélivet, flyttet tilbake til Norge og 
begynte å studere jus. Det var naturlig for meg da å melde meg inn  
i LO-forbundet Norsk Musikerforbund. Det skjedde 1. desember 1976. 
Fordi jeg studerte juss og etter hvert skaffet meg kunnskap om blant 
annet avtalerett og skatterett, var det mange av mine kunstnerkolleger 
som bad om råd.

– Jeg var særlig opptatt av frilansernes arbeidsforhold og lønn, og tok 
initiativ til å starte en frilansgruppe i forbundet – som da var ett av LOs 
minste. Og når man begynner å rekke opp hånden og kommer med 
forslag, så hoppsann – sitter man både i det ene og det andre utvalget, sier 
hun.

Da begynte ballen å rulle også for henne. Først ble jeg 
forbundssekretær i 1979, og senere forbundsleder i 1983, sier hun og 
nikker mot Folkets Hus.

Den dype, spesielle stemmen er lett å kjenne igjen fra mange TV-
opptredener, konserter og fra taler i ulike sammenheng. Hun har alltid 
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hatt et forrykende tempo, og har en imponerende CV med mange ulike 
lederstillinger. Kleveland er over gjennomsnittet bevisst på hvordan ting 
ser ut rundt seg, ikke minst på sin egen arbeidsplass, så hun malte selv 
kontoret på Youngstorget grønt og plantet eføy både høyt og lavt da hun 
jobbet der.

Kleveland har stort sett vært i ulike jobber i fire år, og hun husker tiden 
i LO-forbundet som enormt lærerikt, inspirerende og meningsfylt. Og så 
morsomt! Det startet altså med et engasjement for musikere og artister 
og utviklet seg raskt til et bredt kulturpolitisk engasjement. Samtidig var 
hun høyt profilert som programleder for en rekke større TV-sendinger.

Kulturminister i seks år
Kleveland har alltid vært samfunnsengasjert, og er med sine seks år den 
lengst sittende kulturministeren. Deretter gikk veien til Stockholm som 
administrerende direktør for Svenska Filminstitutet og så til Oslo som 
sjef for Rikskonsertene, som nå er lagt ned.

– Det er en skam, sier hun stille.

Åse Kleveland hørte Bob Dylans «A Hard Rain’s a-Gonna Fall» som 14-åring i 
1963, og har alltid drømt om å lage en norsk versjon av den.
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Kleveland innrømmer at hun ikke pleier å se seg tilbake når hun har 
forlatt lederstillinger. Da er det full fart fremover med nye oppdrag som 
ofte har handlet nettopp om fornyelse, men tatt med erfaringen videre 
og har et fast blikk inn mot fremtiden nå. Til tross for pandemi, har hun 
allerede mange oppdrag i almanakken. Og av og til synger hun også 
på arbeiderbevegelsens tilstelninger. I fjor sang Åse Kleveland under 
Thorvald Stoltenbergs begravelse.

– Det var spesielt fordi Thorvald og jeg var gode venner. Og fordi 
jeg også hadde fått den tilliten å lede Karin Stoltenbergs bisettelse 
noen år tidligere. Jeg ledet minnesamlingen etterpå. Venner og 

Fakta: 
•  Åse Kleveland (71). Svensk-norsk artist, politiker og kulturleder. Født  

i 1949, bosatt i Norge siden 1957. 

•  Vant norsk MGP med Arne Bendiksens «Intet er nytt under solen» i 1966. 
Ble nummer tre i den internasjonale Eurovision Song Contest. 

• Ga ut fire soloalbum fra 1965 til 1976. De to første kommer nå ut på nytt. 

•  Medlem av visegruppen Ballade (med henne, Birgitte Grimstad, Lars  
Klevstrand og Lillebjørn Nilsen), som ga ut to album i 1978 og 1980. 

•  Sluttet med musikk og ble blant annet forbundsleder, kulturminister og 
direktør for Rikskonsertene. Gikk av der i 2012. 

• Mottok Øyerendag-prisen på Fetsund lenser i 2013. 

•  Ble i 2015 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden «for sin djerve innsats 
for norsk kulturliv». 

• Bosatt i Oslo. 

• Gift med Oddvar Bull Tuhus. 

•  Aktuell med sitt første soloalbum på 44 år «På frihjul» som kom ut  
sommeren 2020.
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samarbeidspartnere kom fra inn- og utland i Thorvalds begravelse.  
Parti og fagbevegelse var sterkt representert.

– Jeg ble spurt om å komme til Kirkenes 1. mai, og sa ja på flekken.  
Jeg er så glad i 1. mai og første gang jeg holdt tale på denne dagen var 
som forbundsleder i Stavanger nesten 40 år tidligere, forteller hun. 
Kleveland mener Kirkenes er en fantastisk by.

– Vi hadde konsert kvelden før, jeg holdt 1. mai-tale i strålende vårsol 
mens små iskrystaller svevde gjennom den klare luften. Det var som  
OL-åpningen på Lillehammer, sier hun drømmende. Etterpå gikk de  
i tog og deretter samling i Folkets Hus i Finnmarksbyen.

– For et privilegium det er å bruke kulturen til å formidle glede, 
fellesskap og et politisk budskap, sier hun.

Bob Dylan
– Hvilken artist har inspirert deg mest?
– Det er så mange. I albumet nå er det spesielt en sang som betyr mye  
for meg. Den er opprinnelig skrevet av Bob Dylan og heter A Hard Rain’s 
a-Gonna Fall fra 1963. Det var en låt som traff meg midt i mellomgulvet 
da jeg var 14 år. Jeg har alltid drømt om å lage en norsk versjon av den, 
forteller hun ivrig. I 1965 bad 16-årige Kleveland Klaus Hagerup om 
å lage en norsk versjon. Det gjorde han, men de fikk ikke tillatelse til å 
spille den inn.

Kreftsyk
Kleveland hadde ikke sunget på flere tiår da hun for ni år siden ble 
invitert til å bli med på en Leonard Cohen-hyllest i Spektrum. Det folk i 
salen ikke visste, var at hun samtidig var midt i en cellegiftkur mot kreft.

– Da jeg ble alvorlig syk, tok jeg meg tid til å reflektere, og ble mer 
bevisst på at livet er begrenset. Jeg begynte å tenke på hva det var jeg 
hadde lyst til å gjøre framover.

– Det var litt tilfeldig at jeg og Klaus Hagerup ble rammet av kreft 
nesten samtidig og tilbrakte en del tid sammen og oversatte sanger vi var 
glade i. Da snakket vi en del om den Bob Dylan-låten, og jeg lovte han at 
hvis jeg skulle utgi et album, skulle den med, forteller hun.

I Oslo Spektrum fremførte hun en versjon av First We Take Manhattan 
med The Salmon Smokers med stor suksess. Etterpå spurte hun om de var 
interesserte i å spille inn et album med henne, og de sa ja.
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Midt under koronapandemien utgir Åse Kleveland albumet «På frihjul» 
sammen med Halden-bandet The Salmon Smokers. Det er hennes første 
soloalbum på 44 år.

– For første gang på mange år hadde jeg da ikke lagt andre planer 
enn å spille inn mitt første soloalbum på 44 år. Første dag under 
innspillingen lukket Norge på grunn av pandemien. Vi klarte å fullføre, 
og innspillingen er fra Freddy Holms Kleiva Studio i Halden og min 
egen stue, sier hun.

Stolt over album og kaldt regn
– Jeg er veldig stolt av dette albumet, og det var spesielt å jobbe med 
frilansmusikere under en så pressa situasjon. Mange frilansere sliter nå, og det 
er sterkt å se på nært hold konsekvensene for mange av dem, sier hun.

Første gang de fremførte Hardt Regn av Dylan, var på konserten «Aldri 
Mer Hiroshima» på NRK1. Det har vært en fantastisk respons, og det ble 
en sterk markering av at det var 75 år siden den djevelske atombomben 
traff Hiroshima. I tillegg til den tidløse Dylan-låten, handler det om 
de mange sidene ved menneskelivet. Kjærlighet, lek, krig og fred, 
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munter galskap og rock’n roll. Det er også en spesiell kjærlighetsvise 
som opprinnelig ble skrevet av John Lennon, ferdigstilt av Yoko Ono 
og oversatt av Mikael Wiehe til svensk. Den heter Kjærligheten vet og 
handler om drømmen om et langt liv sammen.

Svensk-norsk
Klevelands mor Eva er fra Stockholm, byen hvor hun selv er født.  
Her møtte Eva hennes far fra Setesdal som var flyktning i Sverige under 
krigen. Kleveland var bare 8 år da familien flyttet fra Sverige til Sørlandet 
i 1957.

– Vi flyttet seks ganger før jeg var 16 år. Jeg var alltid i bevegelse, og 
slik har det vært hele livet, sier hun og ler.

Møtte Jesus overalt
For Kleveland var overgangen fra storbyen Stockholm til en liten bygd på 
Sørlandet med «vill» natur stor.

– Jeg hadde aldri hørt om Jesus før, men der møtte jeg Jesus 
overalt. Hvis du vekker meg midt på natten, kan jeg fortsatt de ti bud, 
trosbekjennelsen og en del muntre kristne sanger, men det har aldri 
vært et problem, tvert imot. Det var som et eventyr. Men jeg er ikke 
konfirmert og har i hele mitt voksne liv vært organisert humanetiker,  
litt lenger enn jeg har vært LO-medlem, sier hun.

Hun tror det kan være nyttig å ha kunnskap om det som har formet 
vårt samfunn og vår vestlige verden på godt og vondt, kristendommen. 
Etter Sørlandet flyttet hun til Nedre Romerike. Med adresser både  
i Rælingen og på Strømmen. Kleveland startet musikkarrieren med  
å spille klassisk gitar og sang. Allerede som 16-åring turnerte hun  
i Skandinavia, i mange europeiske land og i Asia.

– Rektor på Lillestrøm videregående skole ga meg et ultimatum.  
Enten møter du opp, eller så må du slutte. Jeg valgte musikken og tok 
senere artium som privatist, forteller hun.

– Savner du noe i livet?
– Med det livet jeg har levd, kan jeg ikke annet enn å være dypt 

takknemlig. Men jeg har jobbet hardt for det. For meg har det viktigste 
vært å være til nytte og i beste fall glede. Det tror jeg er noe som vi 
mennesker bærer i oss. Jeg føler meg enormt privilegert som bor i vår del 
av verden. Med vår samfunnsmodell som ikke har kommet av seg selv. 
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Her er vi tilbake der hvor vår samtale startet: Samarbeid, samspill,  
alles rett til helse, kunnskap, livskvalitet og rettferdighet.

Kleveland mener økte forskjeller er den største trusselen mot vårt 
samfunn. Historien viser at den brede velorganiserte fagbevegelsen er en 
viktig del av svaret.

– Jeg savner lite, men av og til tenker jeg at jeg burde vært flinkere til å 
holde kontakten med noen av dem jeg har kjent i perioder av livet.  
Men skulle vel kanskje ønsket at jeg hadde vokst opp på et sted der jeg 
fortsatt hadde venner og dype relasjoner. Men min medisin mot anger og 
savn er: Ingen får alt. Jeg har hatt et rikt og fantastisk liv. Så hvem er jeg 
som skulle klage? spør hun.
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Akershus Arbeiderparti 

De store oppgavene 
løser vi best i 

fellesskap! 



Herman Stordalen –
jernbanetelegrafist  

og ordfører
Herman Stordalen er den eneste «ikke-borgerlige» ordføreren som 

har vært i Asker, og han hadde vervet i tre perioder, fra 1938 til 1952. 
Han kom til Heggedal som 21-åring i 1916 og engasjerte seg snart i 
Heggedal vel. Han stilte på «Askers Upolitiske liste» ved to valg før 
han endte opp som kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet 
etter valget i 1928. Stordalen var den ledende kommunalpolitikeren 

i Arbeiderpartiet fra 1932 til 1955. 

 ■ av Dag Henning Sæther

 
Slektshistorie
Nederst i Jondalen, en liten kilometer fra Numedalsveien, finner vi 
Søndre og Nordre Stordalen. Området heter Gravningsgrenda, og 
Stordalen-gårdene var opprinnelig plasser under gården Gravningen  
(gnr. 141). Søndre Stordalen kom inn i Herman Stordalens slekt i 1843, 
da den ble kjøpt av hans oldefar Steffen Kittilsen Lindbo, gift med Karen 
Svendsdatter. Steffen var stiger i sølvgruvene. Sønnen deres,  
Kittil Steffensen Stordalen, ble gift med Andrea Andreasdatter, og 
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Slektsgårdene. Øverst  gården Aasen i Svene, der Ina Marie Skaar kom fra.   
Nederst gården Søndre Stordalen. Søndre Stordalen ble solgt ut av 
slekta i 1904, men Hermans yngste bror Fridtjof kjøpte den tilbake i 1947. 
(Maleriene tilhører Stein P. Nilsen)

102  ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS



overtok gården i 1889. De fikk fire barn: Kittil, Gustav, Johan og Tolline. 
Den eldste sønnen Kittil Kittilsen Stordalen (1873–1938) giftet seg i 
1895 med Inga Marie Johansdatter Skaar (1875–1914), og de bosatte 
seg på «Åkeren» i Kongsberg, i Hyttegata 6. Inga Marie kom fra gården 
Skaar i Sandsvær. 

Kittil sto innskrevet som våpenarbeider. I perioden 1895 til 1914 fikk 
de 10 barn: Herman Eugen, Bjarne, Alf, Sigrid, Karl Ingolf, Eskild, 
Hjørdis Johanne, Thormod, Dagny og Fritjof. Mora døde i barsel da 
sistemann Fritjof ble født.

Herman Eugen ble født 23. juni 1895, og ble konfirmert 3. april 1910. 
En tidstypisk pussighet i kirkeboka: Konfirmantene fikk karakter av 
presten - og den ble (i dette tilfellet) skrevet inn i kirkeboka etter  
hver konfirmants navn. Herman Stordalen fikk «Meget godt».   
To konfirmanter fikk en kommentar etter sin karakter. Den ene:  
«Meget slet hjem». Den andre: «Meget slet moder». 

Stordalen og Stordalen … 
I Jondalen ligger det tre Stordalen-gårder. Noen kilometer oppover dalen fra 
Numedalsveien, på Bjørnholt, finner vi plassen Stordalen på gården Jondalens 
(gnr. 143) grunn. Fra denne gården kommer slekta til hotellkongen Petter 
Stordalen. Oldefaren kjøpte gården i 1879. Så hotelleier Petter Stordalen og 
ordfører Herman Stordalen er ikke i slekt, men alle har navn fra Stordalen-
gårdene i Jondalen ved Kongsberg.

 
 

Sølvverket og våpenfabrikken var byens dominerende arbeidsplasser, men 
Herman valgte en annen vei. Han tok middelskoleeksamen, og i 1910 
arbeidet han som hotellgutt på Victoria Hotel i Kongsberg. Han begynte 
som bud ved Norges Statsbaner i Kongsberg i 1911, ble «trafikkelev» ved 
Kongsberg og Hønefoss, og tok telegrafistskolen i 1914. Året etter ble 
han ansatt som telegrafist på Kongsberg, og senere ved forskjellige  
stasjoner i distriktet, blant annet Tjølling stasjon. NSB hadde et eget  
telegrafnett mellom stasjonene for interne meldingstjenester og drift av 
jernbanen (togmeldinger). Det var i bruk helt opp til 1950-tallet.
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Til Heggedal
I 1916 kom Stordalen til Heggedal som telegrafist på stasjonen. Første 
gang vi finner han i offentligheten er når Budstikka gjengir likningen for 
Asker i 1917. Der står Herman oppført med beskjedne 1550,- i inntekt, 
utliknet skatt på 94,50, og en husstand med ett medlem. I januar 1921 
annonseres det i Asker og Bærums Budstikke og i Kongsberg Dagblad 
ekteskap mellom Herman Stordalen og Ingrid Kleiveland, som da bodde 
i Kongsberg, og de gifter seg 5. mars 1921. Hun var født i Kongsvinger 
i 1899, men slekta kom fra Osterøya utenfor Bergen. De to bosetter seg 
i villaen «Solgløtt», i Gamle Heggedalsvei 40, vis a vis steinhoggeriet til 
Schaulund. Der kommer det tre barn til verden, Gudrun i 1922, Ingjerd  
i 1924 og Ørnulf i 1925.

Engasjert i Heggedal vel
Det er ikke noe som tyder på at Herman hadde med seg et politisk 
engasjement fra Kongsberg, men han så nok forskjellene mellom 

Familien samlet på «Solgløtt». På baksiden kan vi lese: «4. september 1931. 
Gudrun 9 ½ år, Ingjerd 7 år, Ørnulf 6 år, Mor 32 år, Far 36 år». (Foto utlånt av 
Stein P. Nilsen.)
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kommunens roller og oppgaver i byen Kongsberg og i bondesamfunnet 
som Asker var. I et intervju han ga etter at han sluttet som politiker, 
sa han at hvis du vil bli politiker, så begynn med å engasjere deg i en 
velforening. Det hadde Herman selv gjort. I Heggedal Vel satt han 
som sekretær fra 1922, og styreleder fra februar 1926 til februar 1927. 
Heggedal Vel var da veldig aktivt, og var engasjert i saker som bedre 
veibelysning, utvidelse av Heggedal skole, byggingen av Heggedal kapell, 
og nytt forsamlingshus.

Stordalen var skrivefør, og snart dukket det opp artikler i Budstikka 
signert «H.S.», der forskjellige ønsker og krav fra lokalområdet ble meldt 
inn. Han fortalte seinere at han på denne tida hadde et engasjement for 
Budstikka, sannsynligvis som en slags lokal korrespondent. 

Stordalen reiste spørsmålet om brannberedskapen, og fikk lokal 
støtte. Heggedal hadde opplevd store branner og det ble spørsmål om å 
anskaffe «en brandsprøite». På vellets generalforsamling i januar 1923 ble 
det en heftig debatt om eget brannvesen i Heggedal. Asker kommune 
ansatte den første kommuneingeniøren Erik Bergh i 1924, og presset fra 
Heggedal bidro sterkt til at Asker Brannvesen ble organisert samme året, 
med Bergh som brannsjef. 

På 1920- og 30-tallet spilte velforeningene en viktig rolle som 
pådriver for utvikling av de kommunale tjenestene. Vi ser ofte at saker i 
kommunestyre og formannskap er fremmet av vellene. 

Dyktig sekretær - elendig bass?
I Heggedal Mannskors første protokoll kan vi lese: «Efter innbydelse av 
herr elektriker Olaf Carlsen blev Heggedal Mandskor stiftet 27de mars 
1922 med et medlemstall av 21. Man blev enige om at vælge et styre 
bestaaende av 3 – tre – medlemmer. Som formand blev valgt elektriker 
Olaf Carlsen, som kasserer og sekretær telegrafist H. Stordalen og 
som styremedlem gårdbruker Johan Eid ...» Protokollen er signert av 
Stordalen. 

Ved en seinere anledning skal Olaf Carlsen ha uttalt at «Stordalen var 
en dyktig sekretær, men en elendig bass.»    

Kommunevalgene i 1922 og 1925
Hva slags politisk landskap møtte Stordalen i Asker? Partiene var ikke 
fast etablert. I valgene fra 1907 til 1919 stilte tre valglister: En borgerlig 
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fellesliste av liberale, Bondepartiet og uavhengige, Venstreforeningens liste 
og Arbeiderpartiets. I 1922 skjer det store endringer, og det stiller 6 lister. 

Askers Upolitiske parti
Ved kommunevalget i oktober 1922 stiller Hermann Stordalen på Asker 
Upolitiske partis liste, på en 12. plass. Dette gjentar seg ved valget i 1925, 
også da finner vi Stordalen på 12. plass på denne lista. Han blir ikke 
valgt inn. Partiet var dominert av innflyttere. Av andre kjente navn på 
lista finner vi bl.a. Johs Nore, Lars Sand, Lars Gudem, Otto Minde, Inga 
Falsen Gjerdrum og Hans Chr. Mamen. Partiet hadde en viss innflytelse, 
med tre representanter etter valget i 1922, og fire i 1925. Før valget i 1925 
blir partiets program gjengitt i Budstikka (se neste side).

Her finner vi flere av sakene som Stordalen hadde argumentert for på 
vegne av Heggedal vel, og han hadde da også en dobbeltrolle i politikken 
og velforeningen i denne perioden. Vi ser også konflikten mellom  

Heggedal Mannskor omkring 1930. Stordalen i midten bakerst.
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«urbefolkning» og innflyttere, med programfestet støtte til boligbygging. 
Fram til 1920-tallet hadde storbøndene vært maktbasen i Asker, men 
jernbane og etter hvert bilen gjør det mulig å bosette seg i Asker og 
jobbe i Oslo. Bøndene ordnet alt på egen eiendom: mat, vann, avløp og 
sosial sikkerhet. I tettbygde samfunn med folk som var ansatt i jobber var 
arbeidsledighet og sykdom en katastrofe.

Asker upolitiske organisation avholdt fredag den 11. ds. nominationsmøte  
i Asker hotel.
Formanden, herr ing. G. Aus, ønsket velkommen. 

Program for kommunevalget høsten 1925.
Asker upolitiske organisation har til formaal at vareta bygdens interesser 

uten hensyntagen til politiske synsmaater. Organisationen vil derfor arbeide 
for at løse alle spørsmaal helt faglig under hensyntagen til alles interesser. 
Ved valg paa komitéer og styrer tas væsentlig hensyn til om vedkommende 
er skikket for hvervene.

Partiet vil arbeide for;
1) Gjennemført økonomi i kommunens husholdning.
2)  I ligningsraad og nævnd skal de forskjellige erhvervsgrene søkes  

representert. Nye skattetakster avholdes efterhvert og paasees en  
retfærdig fordeling av skattebyrden.

3)  Kommunalt trykvandsanlæg ofres al mulig opmerksomhet og paabegyndes 
realisert saasnart forsvarlig økonomi tillater. Ved kommunal avhjælp av 
arbeidsledighet skal disse ekstraarbeider om mulig anvendes til anlæg av 
vandverk.

4)  Fortsat arbeide for folkeskolens utvikling, blandt andet ved nybygninger 
hvor forholdene kræver det. Øket bevilgning til utdeling av friplasser paa 
de private middelskoler.

5)  Kjøp av eiendomme foretas kun nåar det bevislig er økonomisk forsvarlig. 
Fortsat utparcellering av dertil indkjøpte arealer.

6)  Fortsat støtte av boligbygning, arbeiderbruk og smaabruk.
7)  Kommunal alderdomspension indføres i den utstrækning kommunens 

økonomi tillater.
8)  Kommunen yder størst mulig bidrag til velforeningenes veibelysning.
9)  Ikke rodelagte veier der er sterkt trafikert i den almene interesse ydes 

størst mulig bidrag til vedlikehold.
10)  Idrætssaken støttes.
11)  Kommunikationene søkes gjort bedst mulig, blandt andet ved arbeide 

for utvidet lokaltrafik til Heggedal.
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Mandatfordeling etter kommunevalgene i 1922 og 1925
Splittelsene og samlingen i Arbeiderpartiet 1918-1927
Arbeiderpartiet hadde vært gjennom en radikalisering fra 1911 til 1918, 
sterkt påvirket av den russiske revolusjonen og de store ulikhetene som 
krigen hadde avdekket, med dyrtid og boligmangel. Ved valget i 1915 
gikk partiets oppslutning fram fra 25 % til 32 %, men de tapte samtidig 
fire mandater på Stortinget. Det bidro til at mange mistet troen på det 
parlamentariske systemet. De revolusjonære kreftene fikk flertall på 
landsmøtet i 1918, og partiet meldte seg inn i «Den kommunistiske 
Internasjonalen» (Den tredje internasjonalen). 

I 1920 brøt sosialdemokratene ut og dannet Norges Socialdemokratiske 
arbeiderparti. Ved kommunevalget i 1922 finner vi derfor både et Asker 
Arbeiderparti og et Asker Socialdemokratiske arbeiderparti. Høsten 
1923 sprakk Arbeiderpartiet på nytt, og den Moskvatro fløyen brøt 
ut og dannet Norges kommunistiske parti. I Asker ser vi i 1925 at 
Arbeiderpartiet ble noe svekket, det Socialdemokratiske arbeiderpartiet 
gjorde et godt valg, mens kommunistpartiet ikke ble representert i 
kommunestyret.

Utover 1920-tallet kom arbeiderpartiene på defensiven, og fra 
1924 gjøres det forsøk på samling av de tre fløyene. Kommunistene 
vil ikke, men i 1927 går Det Socialdemokratiske Arbeiderpartiet og 
Arbeiderpartiet sammen.

Parti / liste Antall repr. 
 v/valget i 1922

Antall repr.  
v/valget i 1925

Asker Liberale forening 11 10

Asker Upolitiske parti 3 4

Asker Venstre 2 1

Asker Radikale Folkeparti 1 0

Asker Arbeiderparti 5 4

Asker Socialdemokratiske 
Arbeiderparti 2 5

Asker Kommunistiske 
parti 0

SUM 24 24
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Kommunevalgene 1928 til 1937
Ved det neste valget – i 1928 – stiller «de upolitiske» som del av 
en fellesliste på borgerlig side, sammen med de liberale (Høyre), 
Bondepartiet og Venstre. Mange av de sakene Stordalen hadde fremmet 
gjennom vellet (og de «upolitiske») forutsatte økte offentlige budsjetter. 
Til valget høsten 1928 fremmer den borgerlige felleslista et program som 
innleder med: «Fælleslistens kandidater anser det for den væsentligste 
opgave i den kommende 3-aars periode at føre en streng økonomisk 
politik for om mulig at faa skatteøret ned, dog under hensyntagen til 
bygdens sunde utvikling. Anlæg av vandverk, større nye veianlæg og 
eiendomskjøp maa ikke iverksættes.»

Med bankkrakkene i 1925 startet en nedgangstid i Norge, med 
økende arbeidsledighet. Et av Arbeiderpartiets hovedkrav var større 
anleggsbevilgninger og størst mulige avsetninger til vannverk, av hensyn 
til arbeidsledigheten i bygda. Allerede fra 1922 hadde kommunen satt  
i gang nødsarbeid, og i det neste tiåret er det heftige politiske diskusjoner 
om omfanget av nødsarbeidet, lønnsnivået og hvem som skulle få arbeid. 

Ved kommunevalget i 1928 finner vi Herman Stordalen på 
Arbeiderpartiets liste, på en beskjeden 25. plass. Han stiller da for et parti 
som har vært gjennom en turbulent periode.

Asker Arbeiderparti og Asker 
socialdemokratiske arbeiderparti går 
sammen. Budstikka 2. mars 1927.

Brannberedskapen fortsatte å være et 
politisk tema i mange år. Her refererer 
Budstikka fra en debatt i juli 1928.
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Kumulert til topps
Arbeiderpartiet gjør et «greit» valg i 1928. Framgangen fra 9 
representanter samlet for arbeiderpartiene i 1925 til 13 skyldes at 
kommunestyret har økt fra 24 til 32 representanter. Herman Stordalen 
får mange listestemmer, også fra andre partiers lister, og blir kumulert fra 
25. til 1. plass (!). I Asker Arbeiderpartis 50-årsberetning «forklares» dette 
med hans skriverier i Budstikka. Han kommer inn i kommunestyret, men 
som helt ny i partiet, blir han bare vararepresentant til formannskapet.

Arbeiderpartiet styrket sin stilling i Asker ved at det ble dannet nye 
fagorganisasjoner tidlig på 1930-tallet. I Asker Arbeiderpartis 50-års 
jubileumsberetning kan vi lese: 

«I flere av partiets avdelinger ble det også på denne tid utført et 
interessert og godt arbeid. Heggedal kretslag var særlig virksomt når det 
gjaldt å fremme forslag som kunne være til hjelp for arbeiderklassen  
i bygda. Laget gikk også i gang med kveldskurs til aktivisering og 
skolering av lagets medlemmer. Det var særlig Stordalen som i sin 
formannstid i laget tok seg av dette arbeid.» 

På denne tida bytter Stordalen arbeidsplass, og blir i 1929 
jernbaneekspeditør ved Oslo Vestbanestasjon.

 
Mandatfordeling etter kommunevalgene 1928 - 1937

Parti / liste Antall representanter i kommunestyret

1928 1931 1934 1937

Asker Liberale forening 

19(18)* 19

8

13Bondepartiet 4

Asker Venstre 3

Asker Upolitiske parti 2 2

Kristelig Folkeparti 1

Asker Arbeiderparti 13(14)* 13 15 15

Asker uavhengige Arbeiderparti 1

Asker Kommunistiske parti 0 0 0

SUM 32 32 32 32

 * En representant meldte overgang fra felleslista til Arbeiderpartiet i løpet av perioden.
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Kommunevalget i 1931
For å ha stemmerett, måtte du ha bodd to år i kommunen. I 1931 hadde 
Asker 4360 stemmeberettigede, og valgdeltakelsen var 71 %. Det var bare 
to lister ved valget. Den borgerlige felleslista (Asker Liberale Forening, 
Asker Bondeparti, Asker Upolitiske Organisasjon og Asker Venstre) 
hadde framgang, og tok et mandat fra Arbeiderpartiet. Stillingen  
i herredsstyret gikk fra 18-14 til 19-13 i borgerlig favør. Kommunevalget 
var en skuffelse for Arbeiderpartiet, i likhet med stortingsvalget året 
før. Men Herman Stordalen kom også denne gangen godt ut. Han sto 
øverst på lista og får klart flest listestemmer, også denne gangen mange 
personlige stemmer fra andre partiers lister. Han blir gruppeleder for 
partiet, velges inn i formannskapet, og blir Arbeiderpartiets ansikt utad.
 
Stemmerett og valgbarhet
Kvinner fikk stemmerett i 1913. En annen viktig utvidelse av 
stemmeretten kom i 1919, da mottakere av sosialhjelp også fikk stemme. 
Men arbeidsløse og mottakere av offentlig støtte var fremdeles ikke 
valgbare etter fattigloven – den såkalte «uhildethetsloven». I 1932 var 
loven oppe til debatt, og kommunene fikk uttale seg. Askers folkevalgte 
stemte ned forslag til endring – mot Arbeiderpartiets stemmer.
Årstallene 1932, 1933 og 1934 markerer trolig bunnen av den lange rekke 
av nedgangsår i mellomkrigstida. Dyrtid (prisstigning og lønnsnedgang) 
og arbeidsløshet slet på mange familier. Hvor tøft det sosiale klimaet var, 
viser et rundskriv som departementet i 1932 sendte til alle fattigstyrene i 
landet. I dette ble det uten omsvøp sagt at «kommunens plikt til å hjelpe 
ikke går lenger enn til å hindre at vedkommende forkommer».
 
Kommunevalget i 1934
Stortingsvalget i 1933 hadde gitt en kraftig framgang for Arbeiderpartiet, 
men ikke rent flertall. Venstres Mowinckel fortsatte som statsminister 
med sin regjering fram til 1935, da Bondepartiet og Arbeiderpartiet 
dannet regjering etter det såkalte «kriseforliket».

Før kommunevalget i 1934 hadde Hermann Stordalen og Asker 
Arbeiderparti en forhåpning om å erobre flertallet. I bygda hadde 
Budstikka en dominerende posisjon, og den «uavhengige konservative» 
avisa ga naturlig nok ikke partiet drahjelp i valgkampene. Men fra august 
1934 engasjerte Arbeiderbladet seg sterkere vest for Oslo, og lagde 
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egne Asker- og Bærumssider. Journalisten Sverre Stove var ansvarlig 
for satsingen. Ved valget får Stordalens parti en framgang, men ikke 
flertall. Stillingen i herredsstyret går fra 19-13 til 17-15 i borgerlig favør. 
Stordalen blir gjenvalgt som gruppeleder, og til formannskapet. 

Det er fortsatt dårlige tider, og kommunen må sette av store summer 
til byggeprosjekter for å holde sysselsettingen oppe. Mange arbeider blir 
forbeholdt de som har noen å forsørge. Men arbeidsledigheten er stor i 
alle grupper, spesielt blant ungdom. I et gruppemøte i Arbeiderpartiet i 
juli 1937 foreslås det: 

Asker arbeiderpartis kommunevalgprogram 1934

1. For å avhjelpe arbeidsløsheten utvides den kommunale arbeidsvirksom-
heten i størst mulig utstrekning.

2. Kommunens økonomi må planmessig styrkes. Ved budgettoppstillingen 
må det tas hensyn til at bygdens utvikling fremmes, og til at berettigede 
sosiale og kulturelle krav efter hvert imøtekommes, således at byrdene for 
de vanskelig stilte hjem lettes.

3. Fortsatt utvikling av folkeskolen. Kommunal middelskole opprettes. Sti-
pendier gis til videregående utdannelse. Arbeidsskole, fortsettelsesskole, 
fritt skolematerielle og skoletannpleie bibeholdes.

4. Støtte av småbrukerbevegelsen, binæringer og fremme av nydyrking. 
Kommunen sikrer sig for dens utviklingnødvendige grunnarealer. Kom-
munen støtter ethvert arbeid som går ut på å skaffe mindre bemidlede 
best billig boligforhold. Kommunal garanti for boliglån oprettholdes.

5. Forhøielse av det skattefri beløp. Den for de små inntekter heldigst mulig 
skattetabell benyttes. Størst mulig lettelse i skattebyrden for familie-
forsørgere med stor forsørgelsespligt. Tillegsskatt på store inntekter og 
formuer utlignes. For å få en lettelse i den trykkende fylkesskatt, støttes 
arbeiderpartiets forslag i fylkestinget om gjeldsnedskrivning for Akershus 
fylke.

6. Opprettelse av kommunalt barnehjem. Alderdoms- og invalidepensjon 
innføres snarest mulig.

7. Av hensyn til bygdens raske utvikling fremmes vannverkssaken snarest.
8. Støtte av arbeid for edruelighetens fremme, under henvisning til Det 

 norske arbeiderpartis retningslinjer.
9. Støtte av et sundt idrettsliv. Kommunen erhverver idrettsplasser.

Asker Arbeiderpartis valgprogram høsten 1934 viser hvilke saker som sto på den 
politiske dagsorden på den tida.

112  ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS



Utklipp fra møteprotokoll: «Risengen oparbeides til stevne og idrets-
plads. Arbeidet forbeholdes ugift ungdom under 27 aar!»

Ved stortingsvalget i 1936 står Stordalen på 10. plass på Akershus 
Arbeiderpartis liste.

Middelskole og/eller vannverk?
To store saker dominerer kommunens budsjetter på 1930-tallet, 
nytt vannverk og ny middelskole. Vannverkssaken dreide seg om to 
hovedspørsmål, valg av vannkilde og utbygging av ledningsnettet. 
Ledningsnettet bestemmer hvem som skal nyte godt av vannet - skal 
kommunen prioritere utbygging i retning Billingstad eller sørover mot 
Heggedal? I flere år ble deler av bevilgningene til nødsarbeid øremerket 
vannverket, og bygging av ledningsnettet.

Middelskolesaken var et spørsmål om å skaffe tomt, for å bygge en 
kommunal middelskole i stedet for de private som var i drift. Saken var 
en gjenganger i kommunestyret helt tilbake fra 1920-tallet. Da bygging 
av skole var oppe til behandling i november 1936, hadde Arbeiderpartiet 
gitt sine 15 representanter bundet mandat. Likevel gikk to av dem inn 

Arbeiderbladet engasjerte seg med egne Asker- og Bærumssider før 
kommunevalget høsten 1934. Her fra utgaven 24. august.
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for å utsette prosjektet, blant annet med den begrunnelse at middelskolen 
ikke var et tilbud til alle, bare de som var «bedre stillede». Dette var 
ikke første gangen Hartvik Pettersen brøt med partivedtak, han var 
kjent for å stemme etter eget hode. Og forholdet mellom Stordalen og 
Pettersen hadde vært spent. Utbryterne Pettersen og Steen ble kort tid 
etter ekskludert fra Arbeiderpartiet. De dannet et nytt parti, «Asker 
Uavhengige Arbeiderparti», som stilte til valg året etter. (Det hører 
med til saken at «middelskolen» først sto ferdig i 1955, da som «Asker 
realskole og gymnas».)

Formannskapet på befaring i 1935. Herman Stordalen til høyre på det nederste 
bildet. (Asker bibliotek.)

Hartvik Pettersen i 1944. 
(Foto tilhører Tor Stein 
Hella.)
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I april 1937 søkte Herman Stordalen jobb som kontorsjef i Asker 
kommune, men fikk den ikke. Ansettelsen ble gjort av kommunestyret, og 
ble behandlet som en politisk sak. 
 
Kommunevalget i 1937 – seier ved loddtrekning
Med tre års funksjonstid for kommunestyrene, var det duket for nytt 
valg høsten 1937. Arbeiderpartiet fikk (med fire stemmers overvekt) 
15 representanter i kommunestyret, og hadde sammen med Asker 
Uavhengige Arbeiderpartis ene representant like mange som de 
borgerlige partiene. Det var stor spenning før ordførervalget: Ville 
Stordalen få stemmen fra det uavhengige Arbeiderpartiet? Hartvik 
Pettersen «bøyde av», og støttet Stordalen. Det ble stemmelikhet, og 
loddtrekninger om ordfører og varaordfører. Arbeiderpartiet vant begge 
loddtrekningene. Herman Stordalen ble ordfører fra 1. januar 1938, med 
Sverre Rundgreen som varaordfører. I Asker hadde det da vært borgerlige 
ordførere fra formannskapslovens innføring i 1837.

Askers administrasjon var ikke stor på den tida, og holdt til på Alfheim. 
Sverre Løfsgård var bygdas første skolesjef (fra 1934), Bernt Drevsjø den 

Privat middelskole ble drevet på Hartmann (bildet) og på Solvang 
(«Minde»), og Asker kommune støttet elever med en andel av skolepengene.
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første administrasjonssjef, og Erik Bergh den første kommuneingeniøren. 
Herredsstyremøtene ble avholdt på Venskaben.

Hva var de store sakene? Vannverket ble åpnet i 1937, men dekket 
bare sentrale deler av bygda. Økt pendling og boligbygging fører til 
krav om bedre kommunikasjoner med bedre bussforbindelser, flere tog 
og dobbeltspor Asker-Sandvika. Omlegging av Drammensveien ble 
diskutert sammen med Bærum, med det gjenkjennelige kravet om at 
staten må bidra. Forbudstida var over, men ikke alkohol-diskusjonen.  
Da skjenkebevilgningene for 1940 ble behandlet, snudde Arbeiderpartiet 
etter formannskapsbehandlingen, og foreslo i kommunestyret at alle 
skjenkebevilgninger skulle inndras. Standpunktet hadde nok et svakt flertall 
i partigruppa, og endte med fullt tilbaketog. Saken ble ikke frontet av 
Stordalen. Bygging av kommunal middelskole var en fanesak for Stordalen 
på 1930-tallet, men i 1939 uttaler han at «man må se på middelskolesaken i 
forbindelse med spørsmål om kommunalt gymnasium». 

Hovedinntrykket er at Herman Stordalen står for en veldig moderat og 
«ansvarlig» politikk. Men det er vanskelig å se om dette er hans politiske 
overbevisning, eller den politikken han ser at det er mulig å få flertall for. 
Arbeiderpartiet hadde ikke flertall, og «det uavhengige arbeiderpartiet» 
stemte iblant med de borgerlige. I referater fra arbeiderpartiets gruppe- 
og styremøter er det ingen tegn til intern opposisjon eller konflikter rundt 
kommunestyrearbeidet.

I protokollene fra møter i Asker arbeiderparti går det fram at Stordalen 
ved noen anledninger går inn for å ikke binde kommunestyregruppa til 
en bestemt stemmegivning, selv om partiets standpunkt er klart. «La 
oss se hvordan forhandlingene går», er hans forslag. I stedet for å stå 
på sitt og bli nedstemt, prøver han å bevege motparten litt. Han står da 
selvfølgelig i fare for å bli en utydelig politiker. 

I 1938 flyttet familien Stordalen fra Heggedal til Hvalstad, til det som i 
dag er Hvalstadåsen 14.

Asker kommune i krig
Etter okkupasjonen i 1940 ble kommunestyret oppløst, men 
formannskapet fortsatte arbeidet. 25. september ble alle politiske partier 
forbudt, bortsett fra Nasjonal Samling. Paal Bergs administrasjonsråd ble 
da avsatt og erstattet av Quislings regjering.

Formannskapet gjorde i denne perioden blant annet vedtak om 
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Fra Budstikkas referat fra skolestyret 24. mars 1938.

Asker herredsstyre 1934–37.
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konsesjoner, oppnevning av representanter til styrer og tildeling av 
skjenkerettigheter. Høsten 1940 ble en del av utbyggingen av vannverket 
debattert i formannskapet, og traséen for ny Drammensvei gjennom eller 
forbi Asker ble vedtatt. Dette var saker som allerede lå i budsjettet. 4. 
januar 1941 finner vi siste referat fra et formannskapsmøte i Budstikka.  
I dette møtet vedtar også formannskapet hvilke av sakene som burde vært 
lagt fram for et kommunestyre.

Nazifiseringen av samfunnet fortsatte, og 21. desember 1940 kom en 

Hermann Stordalen i 1950. Avisutklipp: Til Askers befolkning.

St. Hansaften 1940 arrangerte lærerpersonalet i Asker en fotballkamp, 
til inntekt for krigsherjede områder i Norge. De utfordret skolestyret 
til kamp, og skolestyret vedtok mot ordfører Stordalens stemme å ta 
utfordringen. I Budstikkas omtale heter det: «Når ordføreren stemte mot, 
var det av budsjettmessig grunn idet han regnet med adskillig skader og 
sykdom. Han vilde spare trygdekassen og kommunekassen for unødige 
utgifter i disse tider, argumenterte han.»

118  ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS



forordning som endret kommuneloven. Kommunen skulle styres etter 
«førerprinsippet». Ordføreren skulle ha all makt, og herredstinget skulle 
oppnevnes, ikke velges. 

Det foregikk forhandlinger i kulissene, mellom NS og representanter 
for noen av partiene, med sikte på å få en ordfører som ikke kom 
fra NS. Sett fra NS’ side kunne dette gjøre det lettere å få aksept for 
«nyordningen». Det er vanskelig å vite hva som var private diskusjoner 
og hvilke standpunkter og utspill som hadde ryggdekning i de politiske 
miljøene. Et av forslagene skal ha vært at både Herman Stordalen og 
Holger Kofoed, som ledere for de to fløyene, skulle trekke seg tilbake, 
sannsynligvis for å gjøre formannskapet svakere og «spiselig» for NS. Et 
annet var at Stordalen skulle fortsette som ordfører. Dette siste motsatte 
han seg, og «nyordningen» ble gjennomført. Stordalen fortsatte noen 
måneder til NS hadde funnet sin mann, som ble Ingolf Eie. Han satt kort 
tid, og ble avløst av John Snildal. Kort tid etter kom Gunnar Øxeth, som 
igjen ble avløst av Reidar Neegård – som satt ut krigen.

Stordalen er nå ute av politikken for en periode. I 1942 blir han 
fullmektig og «sjef for innkommende gods» ved Oslo V. Seinere blir han 
bestyrer ved bilavdelingen ved stasjonen.

1945 – gjeninnsatt som ordfører
I mai 1945 har kommunestyret sitt første møte etter krigen. Flere av 
formannskapets vedtak fra 1940/45 måtte da stadfestes. Alle vedtak fattet 
etter at formannskap og ordfører var avsatt, var i prinsippet ugyldige. 
I 1945/46 får kommunestyret søknader om godkjenning av kjøp av 
eiendommer som var foretatt under krigen.    

Nytt Storting ble valgt i oktober 1945, og første kommunevalg etter 
krigen ble avholdt i desember samme år. Det nye kommunestyret 
skulle ha en funksjonstid på to år fra 1. jan 1946. Stordalen sto nok 
en gang på toppen av sitt partis liste. Arbeiderpartiet gikk tilbake 
fra 15 til 12 representanter, mens kommunistene fikk fem og Asker 
Uavhengige Arbeiderparti to. «Arbeiderpartiene» fikk til sammen 19 av 
32 representanter, og Stordalen var sikret gjenvalg. Men overraskende 
nok ble han valgt med 2/3 flertall i første valgomgang, da han også fikk 
stemmene fra Kristelig folkeparti. Motkandidat var Høyres Per Fossum.

Stordalen blir i mai 1945 valgt inn som vara til landsstyret i 
Arbeiderpartiet.

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS  119



Mandatfordeling etter kommunevalgene 1945–1951

Parti / liste Antall representanter i kommunestyret

1945 1947 1951

Høyre 7 12 11

Bondepartiet 1 1 1

Asker Venstre 1 1 2

Kristelig Folkeparti 4 3 2

Asker Arbeiderparti 12 11 14

Asker Uavhengige Arbeiderparti 2

Asker Kommunistiske parti 5 4 2

SUM 32 32 32

Valgene i 1945 og 1947 – samling
Da det nye kommunestyret møttes i januar 1946, fikk Stordalen ros 
og anerkjennelse for sin håndtering av ordførervervet under krigen. 
«Deres rake holdning og korrekte opptreden gjorde det lett for 

Avduking av minnestøtta over de falne i Asker, 15. mai 1947. Foran fra venstre: 
Kronprinsesse Märtha, komiteleder Egil Wettre-Johnsen, NN, ordfører Stordalen.
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Deres medarbeidere», uttalte hans politiske motstander Per Fossum. 
Kommunen fikk et «samlingsbudsjett», og det var fred og harmoni 
mellom partiene. En viktig sak var boligmangelen. Alle ledige husrom 
skulle tas i bruk, og kommunen hadde en egen «rekvireringsnemd». 
Boligbyggingen skyter fart, og det er uenighet mellom Arbeiderpartiet 
og de borgerlige om kommunen skal kjøpe eiendommer og utparsellere 
selv, eller overlate dette til private utbyggere. Men et enstemmig 
kommunestyre vedtar i 1951 å kjøpe 142 mål byggegrunn på Gullhella. 
Og det var full enighet om å organisere et boligbyggelag for bygging av 
rekkehus på Gjellum.      

I 1947 kjøpte kommunen eiendommen Heggedal Bruk, som ble 
beslaglagt etter krigen. Samme år kommer det i stand en ordning med 
kommunale husmorvikarer, og det opprettes etter hvert kommunale 
lekeplasser og barneparker.

Høsten 1947 avholdes nytt kommunevalg. Høyre kommer da for første 
gang ut som største parti, med 12 representanter, mot Arbeiderpartiets 
11. «Asker Uavhengige Arbeiderparti» er avviklet, og Hartvik Pettersen 
stiller for Kommunistpartiet, som får 4 mandater. Stillingen er 16-16 
mellom de borgerlige og «arbeiderpartiene», men Stordalen gjenvelges som 
ordfører - tilsynelatende uten diskusjon. Nå er valgperioden økt til 4 år. 
 
Slutt på «borgerfreden»
Det blir snart slutt på harmoni og samling, og storpolitikken 
innhenter kommunen. Konflikten mellom Arbeiderpartiet og Norges 
Kommunistiske parti (NKP) skjerpes når Arbeiderpartiet støtter 
innmelding i NATO og Gerhardsen stempler kommunistene som en 
sikkerhetsrisiko i Kråkerøytalen i 1948. Fra borgerlig side kritiseres 
Stordalen for å ha ført en utydelig og svak politikk, sammenliknet med 
hans uttalelser og forslag da han var i opposisjon. Stordalen svarer med en 
lengre artikkel om «Hva Arbeiderpartiet har utrettet i Asker». 

Kommunevalget 1951 
Før valget i 1951 overtales Herman Stordalen til å stille for en ny periode. 
Arbeiderpartiet «vinner» valget og blir det største partiet, mens NKP går 
tilbake fra fire til to representanter. Det er igjen 16-16 i kommunestyret 
foran valget av ordfører og varaordfører, og stor spenning, fordi Venstre 
og Kristelig Folkeparti støttet Stordalen ved forrige valg. De borgerlige 
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Hva Arbeiderpartiet har utrettet i Asker.

Asker kommunestyre 1948–1951. Bildet er tatt i 1948.
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holder sammen, men en representant fra kommunistene stemmer blankt  
i ordførervalget, og Høyres Halvard Torgersen blir bygdas ordfører. 

Utfallet av ordførervalget var en skuffelse for partiet og for Stordalen 
personlig, som denne gang mye mot sin vilje hadde latt seg stille som 
ordførerkandidat. 

I 1952 skiller Herman og kona Ingrid lag. Bruddet er vanskelig for 

Else Christie Kiellands maleri av ordfører Stordalen henger i formanns-
skapssalen på Venskaben. Maleriet var en gave fra Oslo Stanniol & 
Metalkapselfabrik A/S til Asker kommune.
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familien, og de har lite kontakt etter dette. Seinere gifter han seg på nytt, 
med Magdalena («Massa») Nordstrøm, som eide og drev Sjøengen Café 
på Slependen. Hun eide også ei øy i Slepend-renna, der hun hadde et 
feriested. Herman måtte ha bosted i Asker så lenge han satt  
i kommunestyret, og det er mulig han bodde i en leilighet over Sjøengen 
Café.

Stordalen sitter som gruppeleder i hele perioden til 1955. Før 
valget i 1955 trekker han seg fra kommunepolitikken, etter 23 år som 
gruppeleder for Arbeiderpartiet, og 33 år etter at han første gang stilte til 
valg på «Askers Upolitiske Liste».

De siste åra var Herman Stordalen mye syk, med vonde bein. Han og 
«Massa» bodde på Skillebekk i Oslo, og hun ga han mye støtte. I 1961 
døde Stordalen, 65 år gammel.

«Massa» var farmor til Aksel Steinar Nordstrøm, som i dag kan fortelle 
at han husker Herman Stordalen som en «sindig» person, som røkte pipe. 
«Han var høytidelig, og litt taus. Han uttrykte strukturerte meninger, og 
tenkte seg alltid om før han sa noe. Han hadde veldig respekt for andre 

Stordalens skrivebord, med ordførerklubba. Bordet tilhører hans barnebarn 
Stein P. Nilsen. 
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mennesker. Herman hadde en gammel, men velholdt snekke, og likte å 
tøffe rundt med den.»

Kilder:
Asker og Bærums budstikke («Budstikka-arkivet»).
Arbeiderbladets arkiv (Nationalbiblioteket).
Asker Arbeiderpartis protokoller i ABARK - Arbeiderbevegelsens arkiv.
Søk i folketellinger og kirkebøker v/Arne Sæther.
B. Nygårdshaug: «Asker Arbeiderparti gjennom femti år 1903-1953».
Stein Pauli Nilsen (H. Stordalens barnebarn).
Aksel Steinar Nordstrøm (Magdalena Stordalens barnebarn).
Kongsberg og Sandsvær historielag v/Kjell Dalviken og Willy Stordalen.
Tov Flatin: «Flesberg: Fraa dei eldre tider til no».
Lars Thue: «Asker 1840–1980», Universitetsforlaget.
Heggedal Mannskors arkiver.
Wikipedia.

Herman med hele søskenflokken på 10. Det er usikkert når bildet er tatt, det 
kan være en gang på 40-tallet. Bak fra venstre: Bjarne, Tormod, Fritjof, Ingolf, 
Alf, Eskil, Herman. Foran fra venstre: Hjørdis, Sigrid, Dagny. (Foto fra Willy 
Stordalen/Kongsberg og Sandsvær historielag.)
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Fortellinger fra  
et langt valgkampliv

Vinteren 1974 meldte jeg meg inn i Arbeiderpartiet og havnet  
på kommunevalglista i Bærum året etter. Dermed ble det valgkamp 
og deretter igjen flere perioder i kommunestyret. Med et par unntak 
knyttet til utenlandsopphold, har jeg vært med på alle valgkamper 

i Bærum siden 1975, det vil si om lag 20. Det har vært husbesøk 
med partikamerater, å stå på stand, tidlig morgen-aksjoner med 

brosjyre- og roseutdeling ved store trafikknutepunkter, stille 
gatevandringer med valgmateriell i postkassene og politiske 

samtaler på trappa eller over hagegjerdet. I denne lange  
perioden på 45 år har jeg hatt noen opplevelser  

i valgkampen som jeg gjerne vil dele. 

 ■ av Halle Jørn Hanssen

 

Valgvinden
Første gangen jeg sto på stand på kjøpesenteret på Høvik i 1975, kjente 
jeg ikke vinden, men så hvor den blåste. Du ser det i ansiktene på 
folk når du står der og de kommer mot deg. Når det er god valgvind 
for Arbeiderpartiet, er folk blide og noen ganger smilende selv i 
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Høyredominerte Bærum, og relativt mange tar imot valgmateriellet. Slik 
var det i Bærum ved kommunevalget i 1975 og stortingsvalget i 1977.

Når valgvinden er dårlig, er ansiktene lukkete og uten smil, og de 
fleste bare går forbi som om du ikke fantes på standen. Slik var det for 
eksempel sommeren 1981 da Høyre var sikker på seier. I tillegg hadde 
de store klistremerker på bilene sine med teksten: «Bli kvitt’A». Det var 
Norges og Arbeiderpartiets første kvinnelige statsminister, Gro Harlem 
Brundtland, de bokstavelig talt mobbet.

I 2001 var vinden iskald selv om en ikke kjente den. Folk hadde 
lukkede ansikter og gikk bare forbi. De fleste ville ikke ha hverken 
materiell eller rose. Valget ble en katastrofe for Arbeiderpartiet.

Fire år seinere hadde vinden snudd. Ikke på den måten at du kjente 
tropevind i ansiktet, men folk var blide og hyggelige, og de slo gjerne 
av en prat. Alliansen av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet slo godt 
an. Jeg opplevde noe av det samme i 2009. Mange var fornøyd med 
hva regjeringen hadde utrettet og ville at alliansen skulle fortsette. 
Rosebukettene forsvant som dugg for sol.

Som mange andre i partiet, trodde jeg våren 2017 at vi ville vinne 
valget samme høst og at det ville bli regjeringsskifte med Jonas Gahr 
Støre som statsminister. Men vinden var laber, og i slutten av juni ble jeg 
usikker på om det var god eller dårlig valgvind. I løpet av august ble jeg 
ganske sikker, vinden var mot oss. Hva var det som påvirket vinden? Jeg 
er ganske sikker, valgkampen var ikke godt nok planlagt og gjennomført. 
Det var tidlig noen utspill og budskap som ikke var korrelerte, og som sto 
i motsetning til hverandre. 

Når det gjelder høsten 2021, tror jeg på god valgvind, men er ikke 
helt sikker. Ettervirkningene av Korona-epidemien vil være store både 
nasjonalt og internasjonalt med store politiske, økonomiske og sosiale 
konsekvenser. Mange vil mene at statsministeren fortsatt vil være vår 
nye landsmor, og vi vet ennå lite om hvordan alt dette vil slå ut. Når det 
gjelder internasjonal politikk, kan vi forvente store endringer. Spørsmålet 
er om Arbeiderpartiet vil makte å gi gode politiske svar på disse nye 
utfordringene.

Møter med innvandrere
Om lag 15 prosent av befolkningen i Bærum er innvandrere. De kommer 
fra et stort antall land og av ulike grunner. De fra Polen, Sverige og 
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Filippinene har kommet som arbeidsinnvandrere mens de fleste andre 
har flyktet fra krig, undertrykkelse og håpløshet. Bærum har ord på 
seg for å være en god kommune for innvandrere. Sysselsettingen blant 
innvandrerne er høy, og mange jobber i sosial- og omsorgssektoren. Uten 
innvandrerne som hadde utdanning da de kom eller som har skaffet seg 
utdanning etterpå, ville kommunen ha hatt store problemer med å skaffe 
nok arbeidstakere til institusjoner i helse- og omsorgssektoren.

Arbeiderpartiet i Bærum henter en langt større andel av sine stemmer 
fra innvandrerne enn fra velgere generelt.

Jeg har bodd i Sandviksveien i mer enn 52 år, og det er her jeg oftest 
har vandret under valgkamper og lagt valgkampmateriell i postkassene og 
snakket med folk over hagegjerdet. Da jeg gikk her første gangen i 1975, 
var mer enn 90 prosent av naboene langs veien etnisk norske. Men dette 
har gradvis endret seg. I dag finner en navnene til innvandrerfamilier på 
de fleste postkassene. Hvorfor denne endringen? Jeg tror mye har å gjøre 
med støyen fra trafikken på Drammensveien. De etnisk norske har etter 
hvert gått trøtt og valgt å selge. Prisen på boliger i de deler av veien som 
er mest utsatt for støy, har nok vært lavere enn andre steder. Prisnivået har 
gjort det mulig for innvandrere å kjøpe. Støyen er antakelig også mindre 
problematisk for dem fordi de kommer fra byer i land der støynivået er 
mye høyere.

Skjolden på Høvik. Her har kinesere de siste 10–15 årene kjøpt mange 
eiendommer. (Foto: Halle Jørn Hanssen)
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De nye beboerne i Sandviksveien har etter hvert tatt godt vare 
på eiendommene. Boligene er blitt utvidet og ofte blitt boliger for 
storfamilier. Nesten uten unntak har de investert mye penger i bolig, hage 
og uteareal. De har vakre hjem.

På åsen mellom Drammensveien og Sandviksveien ligger Skjolden. 
Der var det for 45 år siden store villaer med sol fra tidlig morgen til sene 
kveld. Jeg har gått veien mange ganger med valgmateriell uten å ha hatt 
de store forventningene til at en hilsen fra Arbeiderpartiet ville gi mange 
nye stemmer. Men trafikken på Drammensveien har gradvis ødelagt 
idyllen. Folk har solgt og flyttet ut. Det er mange kinesiske og andre øst-
asiatiske familier som har kjøpt eiendommer i Skjolden. Flere familier er 
unge og triller rundt med barnevogn i nabolaget. Noen jobber i restaurant 
og kafé-næringen mens andre antakelig har jobber på Veritas. Forut for 
de siste valgene har alle fått Arbeiderpartiets valgmateriell i postkassene, 
men om de stemmer eller hva de stemmer på, aner jeg ikke.

«Her stemmer alle Arbeidsparti!»
Under en valgkamp for 10–15 år siden gikk jeg sammen med en hyggelig 
AUF-jente på husbesøk i et område med boligblokker. Inngangsdørene 
til blokkene er jo alltid låst. Derfor måtte vi teste ut hvilke familier i 
oppgangene som ville slippe oss inn. Vi prøvde oss, og en vennlig stemme 
med innvandrer-tonefall svarte. Vi sa at vi var fra Arbeiderpartiet og 
gjerne ville besøke familiene i oppgangen. De slapp oss inn. På veien opp 
trappene ringte vi på, og som regel ble døra åpnet, og folk var vennlige og 
tok imot materiell. En gang eller to, takket de høflig nei og fortalte at der 
var det Høyre eller Venstre eller et annet parti som gjaldt. Andre ganger 
åpnet de ikke, og vi la materiell på dørmatta.

Da vi kom til øverste etasje og ringte på, ble døra åpnet av to smilende 
yngre medlemmer av en pakistansk innvandrerfamilie. Stua og leiligheten 
var stor og vel utstyrt, en storfamilieleilighet. Vi ble invitert inn, og 
de yngre medlemmene lyttet og spurte. En eldre mann i tradisjonell 
muslimsk klesdrakt satt på et slags høysete inne i stua. Han måtte være 
storfamiliens gamle og leder. Plutselig reiste han seg, og så kom det med 
malmrøst: «Her i huset stemmer alle Arbeidsparti!». Vi bukket og takket. 
Ønsket alle alt godt og gikk. 

På veien ned trappa åpnet plutselig en rasende mann døra. Han hadde 
sett at vi hadde lagt valgmateriell fra Arbeiderpartiet på dørmatta. Det 
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skulle han ha seg frabedt. Han hisset seg stadig mer opp, bante og svor, 
og han ble truende. Det var åpenbart at han tilhørte Frps ytterste høyre 
fløy.  Jeg tok til motmæle i en skarp tone, men han ga seg ikke. Jeg ble 
sint, men behersket meg og sa bestemt: «Gir du deg ikke nå, ringer jeg 
politiet.» Da roet han seg, og vi gikk ut. 

Unge innvandrere
Bærum har fra tid til annen benyttet ledige eldreboliger som kommunen 
disponerer som overgangsbolig for flyktningfamilier. Jeg besøkte 
også disse. En ettermiddag kom en ung og vakker kvinne fra Somalia 
i døra. Hun snakket godt norsk, og da hun fikk høre at jeg var fra 
Arbeiderpartiet, ville hun vite om AUF. Jeg kjente hennes gamle 
hjemland Somalia fra tidligere reportasjereiser. Det ble til at vi diskuterte 
somalisk politikk samtidig som vi streifet innom AUF. Hun forsikret om 
at hun var interessert, og skulle sjekke opp om medlemskap. Hun sa også 
at hun nettopp hadde fått statsborgerskap og at hun i sitt første valg i 
Norge ville stemme på Arbeiderpartiet.

Noen dager seinere var jeg i boligstrøket på Ramstadsletta der det bor 
mange innvandrere særlig fra Sør-Asia. Da skjedde noe av det samme. En 
ung kvinne fra tamilene på Sri Lanka sto i døra. Med en gang hun hørte 

Eldreboliger på Høvik. De er av eldre årgang og med beboere som er alene. 
Inngangspartiet viser ikke akkurat arkitektonisk fantasi. (Foto: Halle Jørn 
Hanssen)
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at jeg kom fra Arbeiderpartiet ble hun veldig interessert. Igjen ble det 
en lang diskusjon. Hun også var engasjert og ville vurdere medlemskap i 
AUF.

De ensomme
Siden jeg er en eldre person, har jeg ofte valgt å gå på husbesøk på 
eldrehjem og sykehjem i Bærum. Mange beboere er politisk interessert, 
og det har hendt flere ganger at jeg har fått mild refs for å komme seint i 
valgkampen. «Vi har ventet på partiet vårt», har noen sagt.

Men et annet hovedinntrykk er viktig å formidle. Mange av beboerne 
er veldig ensomme. Noen har slektninger som mer og mindre har glemt 
dem, andre er alene i verden.

En gang jeg ringte på, kom en eldre mann ut. Han var velvillig og føyde 
raskt til: «Du har vel tid til en liten prat?» Jeg nølte litt, for jeg hadde 
ennå ca. 30 roser som skulle fordeles. Han føyde til: «Jeg er født her på 
Høvik og har vokst opp her». 

Jeg er innflytter og historisk interessert og kunne ikke la muligheten 
gå fra meg til å høre om gamle dager.  Det var august-sommer, og vi 
satte oss på terrassen. Mannen var født på slutten av 1920-tallet og 
hadde vokst opp i trange kår. Derfor måtte han som liten gutt ut og 
tjene penger. Den gangen var det bønder som eide Høvik-jordene, og 

Langs Sandviksveien på Høvik er det innvandrere fra Øst- og Sentral-Europa 
som har kjøpt eiendommer. (Foto: Halle Jørn Hanssen)
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de drev med grønnsaker som var salgbare på torget i Oslo allerede i juli/
august. Da var det ut i åkeren tidlig på morgenen og plukke grønnsakene 
og legge dem i bunter. De fikk 10 øre for salatbunten og 15 øre for 
gulrøttene. På en god dag kunne de tjene rundt fem kroner. Han fortalte 
også at det den gang som nå var mange som ville ha tomt til hus på 
Høvik. Kommunestyret hadde da fastsatt som norm at tomtene skulle ha 
et areal på fire mål.

Etter en times tid takket jeg for praten. Mannen så på meg og sa. «Jeg 
er veldig alene, ser du. Det er lenge siden sist jeg hadde en prat. Det blir 
nok Arbeiderpartiet i år også.» 

Jeg gikk videre og ringte på hos en av naboene. En litt yngre kvinnelig 
pensjonist kom i døra og ønsket meg og Arbeiderpartiet hjertelig 
velkommen. Hun insisterte med en gang på at jeg måtte sette meg ned 
på terrassen for en prat. Hun var enslig og ensom. Hele hennes slekt var 
nordpå. Hun hadde jobbet i sosial- og omsorgsetaten i Bærum kommune 
hele sitt liv og var nettopp blitt pensjonist og fått eldrebolig. Hun var 
veldig engasjert politisk og fortalte at hun hadde stemt SF og seinere SV 
hele sitt liv, men nå var det slutt. SVs folk i kommunestyret hadde gjort 
så mye rart i den siste perioden at nå ville hun for første gang stemme 
Arbeiderpartiet. Vi snakket kommune- og rikspolitikk. Hun hadde mye 
på hjertet, og jeg lyttet. Men jeg måtte også se på og høre om hennes 
blomster og fruktvekster på terrassen, og det var det verdt å lytte til, for 
sjelden hadde jeg sett slik blomsterprakt og slike tomatbusker.

En time gikk før jeg kom meg videre. Det var fortsatt nesten 30 roser 
igjen i buketten, men nå måtte jeg hjem. De andre rosene fikk jeg gi bort 
kvelden etterpå.

De som faller utenfor
Ikke langt fra Sandvika sentrum har kommunen for flere år siden bygget 
et boligkompleks for folk som av ulike årsaker ikke har fått skikk på 
livene sine. En kveld for noen valg siden besluttet valgkampledelsen at vi 
skulle avlegge husbesøk der. Tre-fire av oss gikk av gårde og delte etasjene 
mellom oss. Noen av beboerne bodde alene, andre steder var det par, 
andre steder igjen også barn. Men da de oppdaget at vi i Arbeiderpartiet 
var på husbesøk, var det flere som med en gang trakk ned gardinen 
mens andre bare avslo å åpne døra. Det var en nedslående erfaring. Det 
var ingen spesiell negativitet mot Arbeiderpartiet vi opplevde, men en 
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avvisning av oss fordi vi representerte institusjoner i samfunnet som de 
opplevde hadde slått hånden av dem.

Voldsofferet
En kveld for et par valg siden hadde Arbeiderpartiet i Bærum storutrykk 
med husbesøk i et av de områdene i kommunen der Arbeiderpartiet står 
ganske sterkt. Vi var minst 10-15 personer i aksjon, og jeg fikk noen 
gater og veier som var mine. Etter å ha gjort unna et par gater kom jeg til 
enden av en stikkvei der det var noen rekkehus. Jeg ringte på i den siste 
leiligheten i rekka. En ung høyreist og kraftig kar kom i døra. Jeg hilste 
og fortalte at jeg kom fra Arbeiderpartiet.

Han feide det bort, pekte på den ene av to stoler som sto utenfor, og 
så sa han bydende: «Sett deg slik at vi kan snakke. Jeg satte meg i den 
ene stolen, han i den andre. Han så på meg en stund og så sa han: «Du 
er det første vanlige mennesket som kommer på besøk til meg siden det 
hendte.»

«Hva hendte?» spurte jeg. Han fortalte da at han var rørlegger og at 
han hadde vært ute på byen med noen kamerater en kveld i juni. Han var 
alene på veien hjem da han ble overfalt av en gjeng fulle ungdommer. De 
hadde overmannet ham og banket han opp så ettertrykkelig at han hadde 
svimt av. Han ble funnet og våknet til bevissthet på Bærum Sykehus. 
Han hadde fått en kraftig hjernerystelse og flere benbrudd, og hadde 
ligget på sykehuset i noen uker. Nå var han hjemme i leiligheten igjen og 
helt alene. Han hadde mistet kontakten med kameratene, og de eneste 
som kom innom var hjemmehjelpen og en psykolog fra den kommunale 
helsetjenesten som kom en gang i uka.

Politiet hadde så langt ikke klart å finne gjerningsmennene, og han var 
usikker på om han noen gang ble så frisk igjen at han kunne ta opp yrket 
som rørlegger.

Elly og møtet med en Frp-er
En gang ble Elly Helene Frogner og jeg partnere under en 
husbesøksrunde. Elly har jobbet i Statsbygg siden en gang på 1980-tallet, 
og hun har i mange år hatt lederoppgaver innenfor NTL. Hun har 
vært medlem av Arbeiderpartiet mesteparten av sitt voksne liv og hatt 
en rekke tillitsverv. Nå er hun pensjonist og sekretær i styret i Bærum 
Arbeiderparti.
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Før vi satte i gang, inviterte hun meg inn på en kopp kaffe. Hun hadde 
en vakker leilighet med mange bøker og vakker kunst. Mannen var død, 
og barna var for lengst voksne og i gode jobber. Vi hadde en hyggelig prat 
over kaffen der Elly fortalte litt om sitt liv. Hun er en dame med store 
kunnskaper om litteratur, samfunn og politikk.

Vi begynte vår vandring med husbesøk i et rekkehusområde. Etter en 
stund så jeg at Elly stanset opp og ble stående og prate med en kar over 
hagegjerdet. Jeg ble nysgjerrig og gikk tilbake for å finne ut. Mannen var 
medlem av Frp og tok til å begynne med aktivt til motmæle mot Ellys 
budskap om Arbeiderpartiets politikk. Jeg kunne høre at temaet var 
helse- og sosialpolitikk. Elly lyttet, men etter en stund svarte hun. Hun 
kan politikk ned til detalj-nivå. Hun snakket lavt, men bestemt. Mannen 
på den andre siden av gjerdet ble stadig mer lavmælt og usikker. Så hørte 
jeg uttrykkene, «nei, sier du det, er det virkelig slik, er du sikker på det?». 
Elly var overbevisende sikker. Samtalen varte en 20 minutters tid. Da 
hørte jeg mannen si: «Dette må jeg sjekke, men har du rett, bytter jeg 
parti og stemmer Arbeiderpartiet.» 

Artikkelforfatteren på Youngstorget i august 2019. (Foto: Privat)
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Elly og jeg møtes fra tid til annen i parti sammenheng, og da minnes vi 
historien med stor munterhet og glede.

Elly står på 13. plass på Arbeiderpartiet i Akershus liste til 
stortingsvalget i 2021. Arbeiderpartiet får ikke 13 representanter fra 
Akershus, men det ville være fint om Elly får møte noen ganger som 
vararepresentant på Stortinget i perioden som kommer. Hun er en 
fremragende dame som har stått på barrikadene for Arbeiderbevegelsen 
hele sitt liv.
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Forkjemper for likestilling og fred:

Berit Ås (92) får  
Folkets fredspris 2020

Det er få i verden som kan mer om samfunnsutviklingen på 
likestillingsspørsmål og fredsspørsmål enn feministen, politikeren 
og forskeren Berit Ås i Asker. Nå får hun Folkets fredspris – en pris 

som tidligere er tildelt Mahatma Gandhi og Johan Galtung. 

 ■ Av Nina Hanssen (tekst) Jan-Erik Østlie (foto) 

 

Forskeren, kvinnesakskvinnen og fredsforkjemperen Berit Ås er tildelt 
Folkets fredspris for sitt langvarige arbeid for fred.

Dette er en norsk pris som ofte har blitt gitt som en motreaksjon til 
utdelingen av Nobels fredspris. Pengene er innsamlet av forskjellige 
organisasjoner og blant folket, derav navnet.

Folkets fredspris deles ut av fredsbevegelsen på Orust i Sverige og går  
i år til tre kvinner. De blir beskrevet slik:
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•  Gudrun Schyman, antimilitarist, feminist og openionsbildare.
•  Maj Wechselmann, antimilitarist og dokumentarfilmäre om bl.a.  

Jas 39 Gripen, U-båtarna, Kärnkraft-kärnvapen.
•  Berit Ås, antimilitarist, avslöjare av de fem härskarteknikkerna och 

opinionsbildare.

Mye oppmerksomhet
Mange vil ha en bit av fredsaktivisten og kvinnesaksforkjemperen Berit 
Ås, og hun har den siste tiden hatt mange mediehenvendelser. Prisen 
skulle deles ut 5. desember i år, men på grunn av koronapandemien er 
utdelingen utsatt til 6. mars 2021.

– Det er klart det er stas. Men aller mest stas er det at prisen har fått 
så mye oppmerksomhet i mediene. Jeg har fått over 7000 hilsener fra 
nordmenn på Facebook, og venner fra hele verden har gratulert meg, sier 
hun da vi møter henne på hjemmebane.

Tidligere på dagen har NRK sendt et program om Berit Ås liv og virke, 

Mange gratulasjoner: Jeg har fått over 7000 hilsener fra nordmenn på 
Facebook, og venner fra hele verden har gratulert meg, forteller Berit Ås.
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så det er en engasjert og opplagt 92-åring som tar imot oss. Hun sitter på 
PCn og skriver forordet til en svensk bok som snart kommer ut.

Fra kvinnekupp i Asker til partileder i SV
Mest kjent i Norge er kanskje Ås fra tiden da hun som lokalpolitiker i 
Asker koordinerte det som senere ble kjent som kvinnekuppet i 1971, der 
kvinner fra ulike politiske partier hadde et unikt samarbeid som førte til 
at mange ble valgt inn.

Selv skrev hun historie, da hun som første kvinne ble valgt som 
partileder for SV i 1975 og deretter ble stortingsrepresentant.

Kvinneuniversitetet
Hun startet kvinneuniversitetet på Løten og en fredsorganisasjon for 
kvinner noen år etter – og har skrevet mange bøker og artikler som ble 
lagt merke til langt utenfor landegrensene. Og fortsatt i dag er det langt 
igjen før man har likestilling og likelønn i verden.

Fakta om Berit Ås: 

Født 10. april 1928.
Bor på Nesbru utenfor Asker.
Enke. Tre sønner og en datter.
Aktiv lokalpolitiker i AP, og deretter SV
Ble første kvinnelige partileder i SV i 1975
Aktuell med: Mottar i 2020 Folkets fredspris for sitt mangeårige engasjement for 
fred og for likestilling.

Noen tidligere vinnere:
• 1974 – Hélder Câmara, Brasil
• 1976 – Mairead Corrigan og Betty Williams, Nord-Irland
• 1982 – Alva Myrdal, Sverige
• 1984 – Marianella García Villas, El Salvador
• 1991 – Vytautas Landsbergis, Litauen
• 2005 – Mordechai Van
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I 1983 sto Berit Ås for etableringen av Kvinneuniversitet på Løten, 
for å styrke kvinners utdanningsmuligheter. Etter at tilbudet ble nedlagt, 
gjenreiste hun i 2011 Kvinneuniversitetet i Norden med administrasjon 
tilknyttet Høgskolen på Nesna.

Berit Ås har alltid vært opptatt av kvinnesolidaritet og fredsarbeidet, og 
hun har skrevet boka «Kvinner i alle land foren dere».

Pandemien
Ås er i god form nå, men har selv vært i karantene flere uker i sommer.

– Jeg har brukt tiden godt på å reflektere over mitt eget liv og alt jeg 
har vært med på. Og har også fulgt det amerikanske valget tett, sier 
hun. Hun er svært overrasket over at man ikke var mer forberedt på 
pandemien. Selv har hun lest Obama-rådgiver Charles Perrows bok 
The Next Catastrophe, som kartlegger sårbarhetene i det amerikanske 
samfunnet og synes det er rart ikke politikerne var forberedt.

– Perrows råd er at vi må desentralisere, desentralisere og desentralisere, 
mens vi her i Norge har gått i motsatt retning.

Ifølge Perrow må vi sørge for en god og nær ledelse slik at man kan 
håndtere katastrofer raskt slik at den rammer færrest mulig. Men vi var 
ikke forberedt i det hele tatt, sier hun.

Kvinner for fred
Selv mener hun folk nå må bruke tiden til å mobilisere. Det har hun selv 
gjort mange ganger. Inspirert av Women’s International Strike for Peace 
(WISP) i USA, etablerte Berit Ås en norsk internasjonal fredsaksjon som 
opprettet Det norske nedrustningsutvalget. Hun var med på å organisere 
Kvinner for fred i Norge – med grupper i Sverige og Danmark. For dette 
arbeidet får hun nå fredspris i Sverige, sammen med Maj Wechselmann 
og Gudrun Schyman.

Kvinnekultur
Berit Ås lanserte begrepet kvinnekultur for å vise kvinners usynliggjorte 
rolle i familie- og samfunnslivet. Da hun holdt et foredrag om dette i 

LO-medlem: Berit Ås meldte seg inn i Norsk Tjenestemannslag (NTL) mens hun 
var yrkesaktiv. Hun er fortsatt medlem.
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New York kom John Lennon og Yoko Ono bort til henne og inviterte 
Ås hjem til seg. Hun bodde flere døgn i deres leilighet i New York. Hun 
er også kjent for de fem hersketeknikkene som utøves av menn overfor 
kvinner, for å holde dem utenfor maktposisjoner i politikk og arbeidsliv.

Hersketeknikkenes mor
De fem hersketeknikkene er oversatt til flere språk, ansett som et 
internasjonalt problem i undertrykkelsen av kvinner som det annet kjønn.

Dette er Berit Ås sin definisjon av de fem hersketeknikkene:

1. Usynliggjøring
 Usynliggjøring foregår når individer blir bortglemt, forbigått eller 

«overkjørt».
2. Latterliggjøring
 Latterliggjøring foregår når individers innsats blir hånet, ledd av eller 

sammenlignet med dyreatferd.

Forkjemper: Professor Berit Ås, verdensberømt for å ha satt navn på de 5 
klassiske hersketeknikkene, er også kjent som en fredsforkjemper.
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3. Tilbakeholdelse av informasjon
 Tilbakeholdelse av informasjon foregår når individ av gruppe A, som 

en selvfølgelighet, henvender seg til andre individer av gruppe A, og 
individer av gruppe B ikke gis informasjon

4. Fordømmelse, uansett hva du gjør
 Enten er du for passiv, eller så er du for pågående. Også kalt 

dobbeltstraffing.
5. Påføring av skyld og skam
 Påføring av skyld og skam skjer gjennom latterliggjøring, ydmykelser, 

blottstillelse og ærekrenking.
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Glimrende  
arbeiderteater

Hva er arbeiderteater? Det er teater som tar arbeiderklassens 
standpunkt, teater som ser samfunnsutviklinga fra arbeiderklassens 

synsvinkel. Og med venstreorientert politisk snert. 

 ■ Av Halfdan Karlsen 

Lillestrøm Folketeaters oppsetting av «Frihetens pris – kampen om 
Norrøna» er et slikt stykke arbeiderteater. 34 AHA-medlemmer pluss 
noen gjester til var og så stykket på Lillestrøm kultursenter tirsdag 3. 
mars 2020.

– Dette er glimrende arbeiderteater satt i scene av Liv Hege Nylund, 
lillestrømlingen som har lang fartstid når det gjelder teater som tar 
arbeiderklassens standpunkt, sto det i en anmeldelse av AHAs leder i 
Romerikes Blad 10. mars 2020, i en fullsatt sal. 

Statspoliti i Lillestrøms gater
«Frihetens pris» handler om Norrønakonflikten som hadde et toppunkt i 
1935 da Statspolitiet ryddet gatene i Lillestrøm. Folk var rasende. De var 
sinte på en fagforeningsfiendtlig arbeidsgiver.

Hele byen var på beina. Forbitrede arbeidere demonstrerte daglig 
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mot fabrikkeier Andersen, som nekta å ta inn fagorganiserte men kjørte 
enkeltmannnskontrakter for sine ansatte. Tariffavtale var det overhodet 
ikke snakk om.

«Frihetens pris» gjenspeiler konflikten mellom den hardnakkede 
fabrikkeieren og arbeiderne som er ute i streik, med boikott og blokade 
i kjølvannet. Amatørskuespilleren Mattis Woxen gjorde en svært god 
framstilling av direktør Andersen, med høy troverdighet og levende 
spill.

Magne Harviken Bangen gjorde en tilsvarende god scenefigur som 
Arvid Jacobsen, motpolen til direktør Andersen som arbeidernes 
talsmann. Stykket skildrer hvordan konflikten slår inn over familielivet, 
hvordan kone og barn opplever rivningene mellom de to kamphanene.

Lyssetting og lyd var gjennomtenkt og god, scenografien med 

Fagforeningsaktivist: Den seinere fabrikkeier Andersen (skuespiller Mattis 
Woxen i midten) var svært så aktiv på fagforeningsmøte i klubben ved Kjeller 
flyfabrikk, der han arbeidet og var tillitsvalgt. Men gikk til motsatt side etter at 
han hadde startet opp egen fabrikk. (Scenebilde: Anne Merete Rodem)
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publikum i to amfier med skuespillerne i midten var et originalt grep. 
Men det funker. Det funker som bare det! Og sceneskiftene glir sømløst 
fra «nåtid» (1954) til for eksempel 1922, da Norrønafabrikken startet opp. 
Full fart hele veien.

Første akt var best. Der fikk vi en særdeles god skildring av 
Andersens utvikling fra fagforeningsaktivist på Kjeller flyfabrikk og til 
fagforeningsfiendtlig arbeidsgiver få år seinere. Og vi fikk Jon Haalands 
taktfaste musikk med rød sang dertil, framført av et entusiastisk ensemble 
med tonefølge av dyktige musikere.

Arbeiderfiendtlige lover
I andre akt etter pausen falt det litt. Dramatikken rundt Statspolitiets 
framferd i 1935 kunne vært utnyttet bedre. Politikken ble litt borte. Det 

Familien Andersen: Kona Agnete, lille Alf, fabrikkeier Alfred Andersen og den 
voksne sønnen Gunvald. Stykket viser også hvordan arbeidskonflikten virket 
inn på familien, med isolasjon og utestengning fra befolkningen i Lillestrøm. 
(Scenebilde: Anne Mette Rodem)
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ligger mye dramastoff som ikke er utnyttet, for eksempel i talene som ble 
holdt på et stort folkemøte under streiken i 1935.

Ikke minst Trygve Lie, daværende LO-advokat og leder av 
Akershus Arbeiderparti, som talte på det store møtet i Folkets Hus 
16. januar med over tusen mennesker til stede. Etter å ha omtalt 
enkeltmannskontraktene som han kalte slavekontrakter, kom Lie med 
denne kraftsalven retta mot fabrikkeier Andersen som ikke ville ha 
organiserte arbeidere til å jobbe for seg:

– Men så viselig hadde borgersamfunnet innrettet det, at en slik faktisk 
blokade og boikott overfor de organiserte arbeidere ikke rammes av 
loven, mens loven derimot beskyttet antisosiale elementer av Andersens 
type. Dernest beskytter loven dem som vi er enige om står lavest av alle 
– streikebryterne. Men hederlige arbeidere får ingen beskyttelse. Det er 
friheten anno 1935!

Trygve Lie fikk stormende bifall. Etter han talte Jens Tangen, leder 
av Bygningsarbeiderforbundet, som sa at han hadde «hatt med mange 

Lillestrøm folketeater: Scenebilde fra «Frihetens pris – kampen om Norrøna» - 
mars 2020. Hele teatergruppa samlet på ett brett! (Foto: Anne Merete Rodem)
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vrangvillige arbeidsgivere å gjøre, men ingen maken til Alfred Andersen, han 
var den verste».

Det som ble slynget ut fra talerstolen i Folkets Hus, var så alt for sant. 
Det borgerlige flertallet på Stortinget hadde i flere år kjørt gjennom 
arbeiderfiendtlige lover, med Tukthusloven 1927 og Boikottloven 1933 som 
høydepunkter – lover som gjorde det forbudt å motarbeide streikebryteri og 
som gjorde det vanskelig å gjennomføre boikottaksjoner mot gjenstridige og 
fagforeningsfiendtlige arbeidsgivere. 

NS-støtte til fabrikkeier Andersen
Ungdommer fra Nasjonal Samlings Ungdomsfylking meldte seg etter hvert 
som streikebrytere ved Norrøna-fabrikken. Fabrikkeier Andersen stilte på 
et stort NS-møte i Oslo i slutten av januar 1935, med 700 til stede og med 
Vidkun Quisling i spissen. Andersen holdt appell, og avisa Nasjonal Samling 
skrev at Andersen «har tatt sin plass i NS’ rekker», og at han ble «hilst med 
endeløst bifall».

Plakaten til forestillingen «Frihetens pris – kampen om Norrøna» med 
urpremiere i Lillestrøm 3. mars 2020.
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Det var tydelig at Andersens kamp mot fagforeningene gjorde ham 
til en helt for NS og den reaksjonære borgerligheten. Andersen ble på 
en måte en spydspiss i kampen mot fagforeningsrettigheter, og det på 
et tidspunkt da disse rettighetene stort sett begynte å bli respektert i 
arbeidslivet. Jfr. Hovedavtalen som kom i 1935, og kriseforliket samme år 
som brakte Nygaardsvolds Arbeiderpartiregjering til makta i Norge.

Disse perspektivene kunne det vært gjort mer ut av, for å spisse det 
politiske budskapet i «Frihetens pris». Det handler jo tross alt om en hard 
arbeidskonflikt, en kamp mot forsøk på fagforeningsknusing tilbake i 
1935, en kamp som har kommet tilbake og som fortsatt pågår. Tenk bare 
på Uber og Wizz Air!

Retten til å danne fagforening og opprette tariffavtale er en sentral del 
av velferdsstaten. Men den må tydeligvis utkjempes og vinnes på ny og 
på ny. De fagforeningsfiendtlige kreftene er der fortsatt i samfunnet vårt. 
Disse perspektivene kunne vært mer tydeliggjort i «Frihetens pris».

– Men dette er småpirk, sto det i anmeldelsen av stykket i Romerikes 
Blad 10. mars 2020: – «Frihetens pris» er grunnleggende godt teater! Og 
det handler om røttene våre. Om viktig lokalhistorie som det er vesentlig 
å få fram i lyset. Det er med på å gi oss som bor i Lillestrøm og distriktet 
rundt styrket identitet og fellesskapsfølelse.

Anmeldelsen på RB nett (4. mars 2020) slutter slik:
– Dette er terningkast fem. Gå mann av huse! Stykket går på 

Lillestrøm kultursenter hver dag fram til og med lørdag. 

Kilder:

Halfdan Karlsen: «Glimrende amatørteater», Romerikes Blad, nettutgave 4. mars 2020 
og papirutgave 10. mars 2012.

Sitatene fra Trygve Lie og Jens Tangen (Akershus Arbeiderblad 18/1-1935) er hentet 
fra Aksel Nærstad: «Norrøna-konflikten», Duplotrykk 1986, s.60–61.
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Teaterstykke om Yngve
– fra barnehjemmet til 

LO-toppen
Yngve Hågensen er en ruvende skikkelse i norsk  

fagbevegelse. Han var LO-leder 1989-2001. Han var en markant  
og sterk LO-leder, som hadde en selvstendig og ofte kritisk 

holdning til ledelsen i Arbeiderpartiet. 

 ■ Av Halfdan Karlsen 

Det er godt kjent at han sto solid plantet på venstresida i partiet. Blant 
annet var han en aktiv støttespiller for Reiulf Steen og kritisk overfor Gro 
Harlem Brundtland på 1970- og 80-tallet, slik det kommer fram i boka 
om Reiulf skrevet av Hans Lahlum (2019).

Da Arbeiderpartiregjeringa i siste del av 1980-åra åpnet for 
privatisering (av blant annet barnehagesektoren) og deregulering av 
markedet (innafor blant annet banksektoren, tele- og postvesenet), var 
han som LO-sekretær en høyrøstet kritiker. 

Han la seg som LO-leder inn store fortjenester ved å bidra til at 
solidaritetsalternativet ble en realitet, med «arbeid til alle er jobb nummer 

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS  151



én» og moderate lønnsoppgjør for å sikre at de mange arbeidsledige den 
gang skulle komme ut i jobb.

Sleivkjefta, åpen og direkte som han var, ble han raskt en yndling i 
media. Han var selvsagt et takknemlig bytte for underholdningsbransjen. 
Hvem kan glemme Trond Kirkvaags fantastiske parodi på Yngve i NRK-
TV på 1990-tallet!

Ikke alle kjenner til at han startet livet i trange kår i Vardø, i 1938. 
Allerede som liten gutt havnet Yngve på barnehjem. Under krigen måtte 
han flykte fra tyskernes bomber. 

Han hadde det tøft. Som 15-åring slo han seg ned i Halden, der 
han fikk jobb som papirarbeider i Saugbruksforeningen. Han ble raskt 
tillitsvalgt.

I 1969 ble han distriktssekretær, først i Møre og Romsdal og siden i 

I klassisk Yngve-positur: Dennis Storhøi i rollen som LO-leder Yngve 
Hågensen, med Yngve selv i bakgrunnen. (Foto: Yngveteater)
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Akershus. I 1977 ble han valgt inn i LO-sekretariatet og tolv år etter, i 
1989, ble han valgt som LO-leder.

Tillitsvalgt ved Saugbruksen i Halden
Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus traff Yngve i Halden for tre 
år sia. Det var i forbindelse med medlemsturen vår til Østfold 7.–8. juni 
2017. 

Yngve holdt foredrag for oss om tida som tillitsvalgt ved Saugbruksen, 
der han jobba fra 1955 til 1969. Etter at han kom høyere opp i 
LO-systemet, holdt han allikevel kontakten med sine tidligere 
arbeidskamerater.

– Spesielt i 1989 var det problemer på Saugbruksen. Økonomien var 
skral og konkurs truet, fortalte Yngve som engasjerte seg en del i saken. 

Et betydelig antall arbeidsplasser sto i fare dersom bedriften ble 
nedlagt, og det ville vært trist for norsk papirindustri.

– Fagforeninga og bedriftsledelsen jobba godt sammen for å få til en 
løsning, sa Yngve. 

Han vektla særlig verdien av tålmodig sosialdemokratisk arbeid som 
nøkkelen for å oppnå gode resultater.

Yngve går til scenen: Fra venstre manusforfatter Jens O. Simensen, Yngve i 
midten og hovedrollehaveren Dennis Storhøi til høyre. (Foto: Yngveteater)
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– Det ble til at Norske Skog kjøpte opp bedriften. Det hadde vi ikke 
fått til hvis vi ikke hadde hatt et godt tillitsforhold mellom arbeidere og 
ledelse, opparbeida gjennom mange år.

I dag er Saugbruksforeningen fortsatt en hjørnesteinsbedrift i Halden, 
selv om det også er kommet til en del moderne elektroteknisk og kjemisk 
industri.

Yngve Hågensen Teater
Det er ikke rart at initiativet til et teaterstykke om Yngves liv kommer 
fra Østfold. Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i fylket satte seg i sving 
tidlig i 2020, i spissen for Prosjektgruppa Yngve Hågensen Teater. 
Stykket har et budsjett på 1,6 millioner kroner og skal spilles åtte steder i 
februar 2021, blant annet i Lillestrøm. Premiere blir i Halden 12. februar.

Skuespilleren Dennis Storhøi har hovedrollen som Yngve, og 
teatergruppa teller rundt 20 personer. Jens O. Simensen er manusforfatter 
og Hans-Petter Thøgersen prosjektleder:

– I denne forestillingen opplever du viktig Norgeshistorie, sier 
Thøgersen. 

– Her får du innblikk bak kulissene i prosesser og resultater som ligger 
til grunn for det velferdssamfunn vi har i dagens Norge.

Dette blir en veldig viktig kulturbegivenhet for oss i arbeiderbevegelsen, 
også i Akershus. Historien om fagforeningskjempen Yngve Hågensen og 
den betydningen han har hatt for fagbevegelsens styrke, knytta opp mot 
de fagorganisertes sentrale andel i velferdsstatens framvekst.

Bak prosjektet står åtte organisasjoner: Fellesforbundet avd. 436 
Saugbruks, LO Halden, AOF Østfold, LO Indre Østfold, Østfold 
Arbeiderparti, LO Viken Oslo og Arbeiderbevegelsens kulturnettverk 
i Østfold (som for to år sia satte opp et teaterstykke om Oscar Torp i 
Østfold).

AHA er også med, som deltaker i prosjektgruppa. AHA er i samarbeid 
med LO Nedre Romerike lokal medarrangør i Lillestrøm, der stykket 
skal spilles søndag 14. februar. Hvis koronarestriksjonene tillater det. 
Forsalget har for lengst startet, og arrangøren har opplegg for hvordan 
det skal håndteres med kjøpte billetter dersom forestillingen ikke kan 
gjennomføres (eller må utsettes).

Gå mann av huse, folkens! 

 

 

 

 

Teaterstykket om Yngve Hågensen spilles i 
februar 2021 i Oslo, Drammen, Lillestrøm 

og flere steder i Østfold  
 

Kommer til Folkets Hus 
Lillestrøm 14.februar 

 
Billetter:  kontakt ahahistorie@gmail.com  
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Bertolt Brecht på  
Lillestrøm kultursenter
Det er ikke tilfeldig at Liv Hege Nylund griper tak i Bertolt Brecht 
og den øst-tyske arbeiderkulturtradisjonen. Vi har mye å lære her, 

og Liv Hege er en utrolig dyktig formidler.  

 ■ Av Halfdan Karlsen 

Torsdag 21. november 2019 hadde Liv Hege Nylund kulturkafe på 
Lillestrøm kultursenter, en times Bertholt Brecht-program med tonefølge 
av Arnhild Vik på piano: Et musikalsk kåseri med stemmer fra Berlin, 
som det står på programarket.

De drøyt 80 frammøtte kunne storkose seg med Arnhilds gode 
framføring av musikken til Kurt Weill og Liv Heges fine tolkninger av 
Brechts tekster. Dama kan jo faktisk synge! Dette var intimteater på sitt 
beste for kulturhungrige lillestrømlinger. Pluss noen fra Rælingen.

Mutter Courage
Vi fikk høre sangen om Mutter Courage, en av Brechts sentrale 
rollefigurer i teaterstykket om trettiårskrigen på 1600-tallet. Mutter 
Courage, som dreiv marketenteri for soldatene eller, som vi ville sagt i 
dag, pølsebu. For bare soldatene får fylt sine mager med pølse og andre 



Liv Hege Nylund med sitt Brecht-program på Lillestrøm kultursenter 21. 
november 2019.
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godsaker, går de gjerne ut i krigen. Til helvete, som Brecht sier det ganske 
så mørkt. Mannen var gjennomført anti-militarist.

Inntrykk gjorde også sangen om soldatens kone. Nå er vi i andre 
verdenskrig, og den tyske Wehrmacht-soldaten sender hjem en fjong 
hollandsk hatt fra Rotterdam til kona si. Fra Oslo i nord sender han pels, 
som kona kan ha ute til kvelds. Fra Warszawa sender den tyske soldaten 
en vakker linbluse. Men hva får hun fra Russland? Svaret kommer kort 
og bittert: Et svart enkesjal. 

Liv Hege synger om poplene på Karlsplatz. Berlinerne trengte desperat 
ved i den strenge kulda vinteren 1946, etter krigen, og hogde poplene 
ned. Men én fikk stå igjen. Vi hører om den prostituerte Nana og litt 
#metoo er det også, i balladen om den seksuelle avhengigheten, om menn 
som utnytter kvinner. Hele registeret av Brecht-Weill-universet er med, i 
konsentrert form.

Tyskerne i Lillestrøm
Men også med linjer til Norge, om familien Nylund i Lillestrøm som 
leide ut første etasje i boligen sin til teaterkafe. Det var strek i regningen 
at tyske offiserer vanket der etter at krigen hadde kommet til Norge. Liv 
Hege fortalte også om sin far som ble arrestert og sendt til Kirkenes fordi 
han som lærer nektet å følge NS-myndighetenes krav om underkastelse. 
Alt fortalt med effektiv og interessevekkende fortellerstemme.

Det er ikke tilfeldig at Liv Hege Nylund griper tak i Bertolt Brecht 
og den øst-tyske arbeiderkulturtradisjonen. Vi har mye å lære her, og 
Liv Hege er en utrolig dyktig formidler. Men ikke bare av Brecht. Få 
teatermennesker i Norge har som Liv Hege vært en så sterk drivkraft i å 
fremme norsk arbeiderkultur og arbeiderhistorie på scenen.
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Landslaget for  
lokalhistorie 100 år
Landslaget for lokalhistorie, som Arbeiderbevegelsens  
historielag i Akershus er medlem av, markerer i år sitt 

hundreårsjubileum. Som de fleste av oss må laget i disse 
koronatider avstå fra de rent fysiske festligheter der lokalhistorikere 

fra hele landet kan møtes. Men et jubileumsnummer av 
Lokalhistorisk magasin er det blitt. Her finner vi hilsninger til 
jubilanten fra Norsk lokalhistorisk institutt, Riksantikvaren, 

Riksarkivaren, Kulturvernforbundet og kulturministeren. 

 ■ Av Svein Sandnes 

 
Selve etableringen for hundre år siden blir vi presentert for gjennom tre 
avisutklipp fra 1920. Stort enklere kan det ikke gjøres. Vi får imidlertid 
også vite at det var de akademiske faghistorikerne som tok initiativet til 
etableringen allerede så tidlig som i 1906 ved å organisere et samarbeid 
mellom profesjonelle forskere og lokale amatører. I 1914 ble så Komiteen 
for lokalhistorisk forskning oppretta, en rådgivende komite med 
historikeren Oscar Albert Johnsen som leder. Han ble i 1920 også leder 
for Landslaget for bygde- og byhistorie, som foreningen i starten het, og 

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS  159



satt som formann helt til 1945. Da overtok historikeren Lars Reinton, og 
han satt som leder i foreningen til 1970. Snakk om kontinuitet!

Lokalhistorisk magasin nr. 2 2020.
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Allerede på sitt første landsmøte i 1921 vedtok landslaget å starte 
et tidsskrift for lokalhistorie. Også denne begivenheten blir vi i 
Lokalhistorisk magasin orientert om gjennom et avisutklipp – denne 
gang fra 1921. Et bilde av dagens redaksjon ved fontenen på Sehesteds 
plass viser oss at tidsskriftet «Heimen» er en høyst levende publikasjon.

Landslaget for lokalhistorie har i jubileumsåret gjennomført et større 
kartleggingsprosjekt for å finne ut hva de 400 historielagene som er 
medlem i foreningen driver med. (Det finnes nærmere dobbelt så mange 
historie- og sogelag i Norge.) I en artikkel i jubileumsnummeret av 
«Lokalhistorisk magasin» presenteres resultatet av denne undersøkelsen. 
Den viser at temakvelder med lokalhistorisk relevant innhold og turer 
eller vandringer til nærliggende steder av historisk interesse er de 
vanligste aktivitetene. I tillegg til møter og turer er det årbokarbeidet som 
oftest nevnes som lagenes hovedaktivitet.

Prosjektlederen for kartleggingsprosjektet konkluderer med at de trolig 
gjennom prosjektet har utfordret historielagene til å se tilbake på sin egen 
historie som et ledd i å bevare denne. Det er kanskje en utfordring også 
Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus bør ta imot.

Av andre artikler i dette jubileumsbladet vil jeg gjerne trekke fram 
presentasjonen av noe som heter «Lokalhistoriewiki». Dette er et nettsted 
Norsk lokalhistorisk institutt har drevet i tretten år. Wikien hadde 
per 22. juni 2020 57 853 artikler og 179 033 bilder og nærmere 4000 
registrerte brukere. Og artikkelforfatter Marianne Wiig inviterer: «I 
tråd med lokalhistoriens slagord de siste tiårene, vil vi at alt og alle skal 
med. Ingenting er for smått, sært, hverdagslig eller ubetydelig til å få en 
artikkel i wikien, så lenge prosjektet er lokalt og historisk, og så lenge det 
finnes kilder til temaet.»
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AHAs  
kulturpris  

til Liv Hege Nylund
Nå 73 år gamle Liv Hege Nylund har gjennom mange år arbeidet 

aktivt med teaterprosjekter som handler om emner med tilknytning 
til arbeiderhistorie og arbeiderkultur. 

 ■ Av Halfdan Karlsen 

 

På årsmøtet 5. mars 2019 for Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus, 
ble AHAs kulturpris for 2019 delt ut til Liv Hege Nylund. 22 AHA-
medlemmer var til stede. 

På tidspunktet for prisutdelingen, i 2019, var hun i full gang med et 
nytt stykke om Norrøna-konflikten i Lillestrøm i 1930-åra, omtalt på 
annet sted i årboka. Stykket hadde premiere på Lillestrøm kultursenter 
i mars 2020, og dyktige amatørskuespillere i Lillestrøm Folketeater fylte 
rollene i stykket, som ble godt mottatt av presse og publikum.

Fra før har Liv Hege Nylund jobbet mye med historiske spel. Blant 
annet deltok hun i «Plankekjørera» i Lillestrøm allerede i 1979. Stykket 
handlet om vinteren 1795 da tre tusen plankekjørere på Romerike la ned 
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arbeidet langs «Byvegen» 
i protest mot lav betaling 
– kanskje den første 
skikkelige streiken i vårt 
område.

Hun tok teatervitenskap 
mellomfag i 1975 og 
er organisert i Norsk 
Sceneinstruktørforbund 
og i Norsk 
Skuespillerforbund.

Liv Hege har vært 
med på utrolig mye i sin teaterkarriere. Blant annet hadde hun regien 
i «Gruvslusken fortæle» (1992) og «Løkkenbusen» (1995) da hun var 
knyttet til Nord-Trøndelag Teater.

Framfor alt var hun en drivende kraft i «Ild og vann» som 
Lenseteateret satte opp på Fetsund Lenser for noen år tilbake (2005). 
Stykket handlet om da lensearbeiderne i to måneder streiket for bedre 
lønn og arbeidsvilkår. Dette var i 1908, en konflikt som medførte kamp 
mot både streikebrytere og vrangvillige arbeidsgivere.

Videre var hun regissør for «Spelet om Randsfjordkonflikten» (2013), 
den dramatiske historien om sju års kamp på 1930-tallet for retten til å 
få tariffavtale og ordnede arbeidsforhold i skogen og i tømmerfløtinga. 
Statspolitiet ble sendt til Jevnaker på skogeiernes side i 1932 for å stanse 
konflikten, men uten hell.

Sterke kvinneskikkelser har hun også formidlet på scenen. Aleine har 
hun framført teatermonologene «Sabina» og «Skam deg May-Liss», 
begge med sterk relevans for 8. mars og det kvinnedagen står for. Hun er 
også kjent for sine tolkninger av Bertolt Brecht-tekster. 

Hun fikk LOs kulturpris i 1999 og Nord-Trøndelags likestillingspris i 
2000.

Prisvinneren til venstre, 
Halfdan Karlsen i midten og 
Kari Amundsen til høyre.
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Eivind Lappegård  
til minne

Eivind Lappegård døde 15. juni 2020, 90 år gammel. Han var aktivt med 
i arbeiderbevegelsen siden han meldte seg inn i AUF i Nittedal like etter 
krigen. Som jernbaneansatt flyttet han til Kardemommeby i Rælingen, og 
han ble aktiv i Arbeiderpartiet.

Han var med i kommunestyret og satt i en årrekke som representant 

Eivind Lappegård som 70-åring i 1999. (Foto: 
Nils Waag)
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i fylkestinget. Han var også med på å stifte Arbeiderbevegelsens 
Historielag i Akershus i 1987, og han hadde verv i laget.

Eivind var humørfylt og aktiv. Han hadde sine meningers mot og 
sendte ofte innlegg til Romerikes Blad om politiske forhold som han 
var opptatt av. Kortfattet og poengtert. Ikke sjelden med brodd mot 
kapitalkreftene.

Han var aktivt med i Øyerendag-komiteen, komiteen som i snart tretti 
år nå har arrangert den årlige arbeiderbevegelsens kulturdag ved Fetsund 
lenser. 

Jeg husker godt det året da han heiste opp tre røde Arbeiderpartifaner 
i flaggstengene ved Fetsund lenser. Bondekvinnelaget som hadde stands 
på stedet, protesterte heftig. Men Eivind bare flirte. Det var ikke annet 
enn rett og rimelig at det skulle være røde faner på arbeidernes kulturdag, 
mente han.

Det var slik Eivind Lappegård var. Aldri redd for å ta en fight. 
Alltid opptatt av å verne om velferdsstaten og de verdiene som 
arbeiderbevegelsen hadde kjempet fram.

Eivind ble utnevnt til æresmedlem i partiet. På sine eldre dager deltok 
han ivrig i veterangruppa i Akershus Arbeiderparti. Og hvem andre sto 
på partikontoret inne i Oslo og pakket valgkampmateriell som 80-åring? 
Jo, det var Eivind.

Helsa skrantet etter hvert. Og nå er han borte. Men minnet om Eivind 
vil leve videre.

Halfdan Karlsen
Leder, Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus
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Å bygge en ny kultur
Arbeidernes Historielag i Rogaland (AHR) ga i fjor ut  

boka «Å bygge en ny kultur, arbeiderkulturen i Rogaland  
1880–1940». Innbundet 240 sider. AHA fikk i juni tilsendt  

et eksemplar til gjennomsyn.  

 ■ Av Halfdan Karlsen 

Forfatter er Gunnar Roalkvam, som har en omfattende produksjon bak 
seg med blant annet lokalhistoriske emner. Han er opptatt av å skrive 
om hvordan hverdagskulturen til arbeidere og småkårsfolk i Rogaland 
utvikla seg i perioden fra århundreskiftet og fram til 1940. Det oppsto 
arbeidermusikkorps, røde kor og arbeiderteater i Stavanger. Tramgjenger 
tro til og bidro på 1.mai og i valgkamp, særlig på 1930-tallet.

Arbeideridretten sto sterkt med mange organiserte arbeideridrettslag. 
Vi finner Arbeidernes Turn- og Idrettslag (ATIL), Idrettslaget Staal, 
Formernes Idrettslag og flere andre. Boksing var en populær grein. 
Arbeiderungdommer fra Rogaland deltok både på AIFs landslag 
i friidrett og på AIFs fotballandslag som spilte i finalen under 
Arbeiderolympiaden i Antwerpen i 1937. 

Roalkvam skriver om AOF i Rogaland, om arbeideravholdslagene, om 
arbeiderpressen og ikke minst om den kraftige Folkets Hus-bevegelsen 
i fylket. Mye av dette er utviklingstrekk som vi også kjenner igjen fra 
Akershus og andre steder i landet.
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Men når det gjelder forbrukersamvirket, skiller Rogaland seg ut.  
En omfattende kooperativ virksomhet startet opp tidlig på 1900-tallet 
i arbeiderbevegelsens regi, med egne utsalg og etter hvert mange 
medlemmer. 

Sosialisert produksjon
«Sosialisert produksjon» heter et kapittel i boka. Interessant tittel!  
Flere av samvirkelagene i Rogaland oppretta egne bakerier, de hadde 
felles smørfabrikk, kjøtt- og pølsemakeri, fiskematfabrikk, kaffebrenneri. 
såpefabrikk og hermetikkfabrikk. Slik at medlemmene kunne kjøpe 
billigere enn hos konkurrentene, de private kjøpmennene. Noe de ble 
ganske sure for.

«Å bygge en ny kultur» er lettlest og rikt illustrert med gode bilder. 
Format 23 x 23 cm, et format som gir store muligheter for effektiv 
utnytting av det rikholdige fotomaterialet og god innpassing av tekst.

Tramgjeng i aksjon i Rogaland.
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Anbefales. Kan skaffes gjennom ARK netthandel, 306 kroner,  
fri frakt. Eller ta kontakt med Arbeidernes Historielag i Rogaland,  
ahr@fh-stavanger.no. 

Å bygge en ny kultur. Arbeiderkulturen i Rogaland 1880–1940.
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AHA under  
koronaens tegn 2020
2020 har vært et unntaksår, for oss i Arbeiderbevegelsens 
Historielag i Akershus som for alle andre organisasjoner.  
Det har vært vanskelig å opprettholde normal virksomhet  

slik vi pleier å ha det.

 ■ Av Halfdan Karlsen

Noe har vi da fått gjort. 3. mars var flere av AHAs medlemmer og så 
«Frihetens pris – kampen om Norrøna» på Lillestrøm kultursenter. Før 
teaterforestillingen hadde vi en felles middag på Scene 5. Der fikk vi en 
gjennomgang av den historiske bakgrunnen for stykket, den langvarige 
arbeidskonflikten ved Norrøna-fabrikken i Lillestrøm i 1930-åra. Og vi 
møtte Liv Hege Nylund, regissør for stykket som ble satt opp av flinke 
amatører i Lillestrøm Folketeater.

32 deltok på middag pluss teater, og to fra LOs kulturutvalg var 
invitert som våre gjester. Seks ville bare se teaterforestillingen. AHA 
formidlet 40 billetter til sammen. Fellesforbundet Avd.1 Oslo og 
Akershus, som har kontorer i Folkets Hus i Lillestrøm, formidlet i 
samarbeid med AHA et tilsvarende antall billetter til sine medlemmer. 
Stykket fikk god kritikk.



Digitalt årsmøte
12. mars kom nedstengning og koronarestriksjoner. Det fikk som 
øyeblikkelig konsekvens at årsmøtet 24. mars måtte flyttes. I første 
omgang til 28. april, uten at det lot seg gjøre å gjennomføre da heller. 

Styret møttes fysisk på denne datoen, og det ble sendt ut 
årsmøtepapirer på e-post, slik at vi kunne gjennomføre «digitalt årsmøte». 
22 medlemmer svarte innen fristen 12. mai, slik at vi fikk enstemmig 
godkjenning av årsberetning, regnskap, budsjett og suppleringsvalg til 
årbokkomiteen. Valg ble utsatt til ordinært årsmøte, som ble berammet til 
8. desember.

Styret rådførte seg med Landslaget for lokalhistorie, og på styremøte 
16. juni ble det enstemmig vedtatt å avlyse årsmøtet i desember og satse 
på ordinært årsmøte i mars 2021. 

En planlagt medlemstur til Odalen, Kongsvinger og Funnefoss 
industrimuseum 26. mai ble avlyst. Synd, vi skulle blant annet møte 
Aksel Eliassen, tatertrubaduren fra Odalen, se på Odalstunet og besøke 
Kongsvinger festning. Men det ble ikke noe av.

Arbeiderbevegelsens kulturdag avlyst
Styret hadde to samarbeidsmøter med Fetsund Lensemuseum, med 
tanke på å få til et større Øyerendag-arrangement 30. august. Tanken 
var å integrere arbeiderbevegelsens kulturdag på Fetsund Lenser i en 
større ramme, med tre dagers sammenhengende feiring av museets 
30-årsdag. 

Det var Reiulf Steen som åpnet Stiftelsen Fetsund Lenser i august 
1990, i egenskap av den gang å være leder av Akershus Arbeiderparti. 
Det er viktig at arbeiderbevegelsen er til stede på Fetsund Lenser og at 
vi holder kulturdagen vår i hevd. Den har vært arrangert hvert år siden 
1993, som en fast tradisjon.

AHA overtok ansvaret for dagen da Øyerendag-komiteen ble lagt 
ned. Det ble utført en del planleggingsarbeid utover våren. Blant annet 
sa tidligere LO-leder Yngve Hågensen ja til å være hovedtaler, og 
veterangruppa Elvenøkk ble satt i gang med å forberede kulturinnslag.

Men i juni kom beskjeden om at Lensemuseet måtte ta det tunge 
valget å avlyse det planlagte jubileumsarrangementet. 30-årsjubileet vil bli 
markert i 2021. Da vil også Øyerendagen komme sterkere tilbake. Får vi 
håpe.

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS  171



Yngve Hågensen Teater
I mai ble AHA invitert til å være med i Arbeiderbevegelsens 
kulturnettverk i Østfold, ved å stille en observatør i prosjektgruppa Yngve 
Hågensen Teater. AHAs leder stilte. Det er et spenstig kultursamarbeid 
basert på flere LO-organisasjoner i Østfold, for å lage teater om Yngve 
Hågensens vei fra barnehjemsbarn til LO-leder. Med historien om 
fagbevegelsens styrke og velferdssamfunnets framvekst attåt.

Stykket har et budsjett på 1,6 millioner, og den kjente skuespilleren 
Dennis Storhøi er engasjert til å spille hovedrollen som Yngve. Det skal 
settes opp i februar 2021 på åtte forskjellige steder i Viken, blant annet på 
Folkets Hus i Lillestrøm (14. februar).

Det er her AHA kommer inn i bildet, som lokal medarrangør i 
Lillestrøm, i samarbeid med LOs regionkontor for Oslo Viken. AHA har 
også bevilget 5.000 kroner til prosjektgruppas arbeid, og samarbeidet har 
medført en del møtevirksomhet og praktisk arbeid.

Årboka 2020
Årbokarbeidet går sin gang, i 2020 som tidligere. Beviset finner du i den 
boka du nå holder mellom henda! I år har Svein Sandnes overtatt som 
årbokredaktør. Han er medlem av AHA, driver eget forlag og er bosatt på 
Rånåsfoss.

Vi har også fått inn et nytt medlem i årbokkomiteen fra Asker, Dag 
Henning Sæther. Nina Hanssen og den tidligere årbokredaktøren Jan-
Erik Østlie fortsetter som medlemmer av komiteen. AHAs leder er etter 
styrevedtak tiltredende i årbokkomiteens arbeid.

Årbok i avisa: Det kom et oppslag i Romerikes Blad om AHAs årbok 2019, der 
det blant annet var mye stoff fra Lørenskog og Aurskog-Høland.
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Valgkomiteen og styrets arbeid
Tidligere ordfører Øivind Sand fra Rælingen (ny) ble valgt til leder 
av AHAs valgkomite på årsmøtet i 2019. Da kom også leder Kjell 
Maartmann-Moe fra Bærum Arbeiderparti inn (ny). Fra den gamle 
valgkomiteen fortsatte Siri Rutledal Iversen fra Svartskog.

Komiteen har jobbet en del på nyåret og la fram en ferdig innstilling til 
AHA-styret i mars. Da årsmøte ikke blir avviklet i henhold til vedtektene 
i 2020, innstiller styret på at valgkomiteen må ta en ny runde og legge 
fram innstilling på årsmøtet i mars 2021.

Det har vært en bevisst politikk fra styret å sørge for at både Romerike, 
Vestregionen og Follo er representert i valgkomiteen. Det har også vært 
diskusjoner i styret om hvordan vi kan få AHA til å framstå som mindre 
«Romerikstung» med Lillestrøm som senter i virksomheten.

Dette er bakgrunnen for at styret valgte å legge julemøtet i 
desember 2019 til Drøbak, der 17 medlemmer hadde felles middag på 
Kumlegården før selve julemøtet på Follo museum. På den måten viser vi 
at vi ikke har glemt Follo! Kanskje Asker eller Bærum står for tur i 2021?

Det har vært fem styremøter i AHA i løpet av 2020: 14. januar, 28. 
april, 16. juni, 8. september og 3. november. (Styremøte 24. mars ble 
avlyst.) Alle møtene har vært fysiske, og de har funnet sted på Lillestrøm 
rådhus. Det er dessuten berammet ytterligere et styremøte til før jul, da 
det blant annet blir dugnad for utsending av årboka. 

Styret anser at dette har vært tilstrekkelig, da det har vært utført 
nødvendig arbeid mellom møtene.

Åpent møte i Lillestrøm
8. desember var det planlagt julemøte i AHA. Det vil si, styret vedtok 
på møte 8. september å gjøre om arrangementet til åpent møte på 
Folkets Hus i Lillestrøm. Vi hadde hyrt på historikeren Lars Borgersrud 
til å snakke om den dramatiske jernbanesabotasjen i Mjøndalen i 
oktober 1943, da kommunistene i Osvald-gruppa slo til mot en tysk 
troppetransport. Krigshistorie med relevans for arbeiderbevegelsen, med 
andre ord.

AHAs kulturpris skulle også vært delt ut på møtet. Etter styremøtet 
vårt 3. november ble det imidlertid innført ytterligere koronarestriksjoner 
i Lillestrøm kommune, som andre steder, på grunn av økende 
koronasmitte i befolkningen. Nå, i skrivende stund, er samfunnet 
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nærmest stengt ned. Det åpne møtet ble dermed avlyst. Igjen gjør 
pandemien livet vanskelig for oss som sysler med organisasjonsarbeid.

På styremøtet 3. november ble tirsdag 16. mars berammet som dato 
for årsmøte 2021. Om nødvendig blir årsmøtet avviklet som fjernmøte 
(teams), som flere av oss etter hvert har fått god erfaring med. Men fysisk 
møte er jo langt å foretrekke! (Møtet med Lars Borgersrud, som ble 
avlyst, er utsatt til i mai.)

Det gjenstår å håpe på bedre tider i 2021. Men spanskesyken 1918–20 
varte i tre år før den forsvant. Blir det langvarig med koronapandemien 
også? En kan jo begynne å lure.
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«Digitalt årsmøte»  
28. april 2020

Styrets beretning 2019
I tråd med tidligere vedtak er beretningen avgrenset til kalenderåret.

Tillitsvalgte:

Styret har bestått av:
Leder   Halfdan Karlsen  2019
Nestleder:  Kari Lund Bråthen 2019–2021
Sekretær:  Eva Marie Gran  2018–2020
Kasserer:  Kjersti Jørstad  2019–2021
Årbokansvarlig:  Jan-Erik Østlie  2018–2020
Styremedlem:  Kari Amundsen  2018–2020
Styremedlem:  Kjell Engebretsen  2019–2021
Varamedlem:  Arvid Ruus  2019
Varamedlem:  Jan Balstad  2019
Varamedlem:  Siri Rutledal Iversen 2019
 
Revisorer:
Berit Hvidsten     2019–2021
Sverre Olav Jenssen    2019–2021
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Årbok-komite:
Jan-Erik Østlie     2019–2021  
Nina Hanssen     2018–2020
Halfdan Karlsen     2018–2020
Svein Sandnes     2019–2021

Kulturpris-komite:
Kari Amundsen, leder    2019
Kjell Engebretsen, ny    2019
Harald Jørstad.     2019

Representanter til Akershus Kulturvernråd:
Halfdan Karlsen     2019
Arvid Ruus     2019
Vara: Kjersti Jørstad    2019

Representanter til Øyerendag-komiteen:
Harald Jørstad     2019
Vara: Eva Marie Gran    2019

Representant til Lenseteatret, Fetsund Lenser:
Halfdan Karlsen     2019
Vara: Kari Lund Bråthen    2019

Valgkomite:
Øivind Sand, ny som leder (Romerike)  2019
Siri Rutledal Iversen (Follo)   2019
Kjell Maartmann-Moe (Vestregionen)  2019

Styrets arbeid i perioden:
2019 har vært et nytt aktivt år for Arbeiderbevegelsens Historielag i 
Akershus. I løpet av kalenderåret er det avholdt til sammen 7 styremøter 
og 51 saker er behandlet. Styret har avviklet sine møter i Lillestrøm 
Arbeiderpartis gruppekontor i rådhuset, Lillestrøm.

I tillegg er det avholdt et arbeidsmøte med Øyerendagkomiteen om 
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2019-arrangementet. I tillegg har representanter for Øyerendagkomiteen 
møtt på flere styremøter for å diskutere Øyerendag-arrangement 2020 og 
sammenslåing av AHAs kulturpris og Øyerenprisen.

Styret har jobbet en del med å hjelpe Norrøna Teaterlag v/ Liv Hege 
Nylund til å få satt opp teaterforestilling om Norrøna-konflikten i 
Lillestrøm i 1935. Blant annet har vi formidlet søknad om økonomisk 
støtte fra LOs kulturutvalg som bevilget 100 000 kr.

Det er også gjort initiativ til å ta opp samarbeidet med andre 
arbeiderhistorielag i landet, spesielt Trøndelag og Rogaland.

Andre møter:
Julemøte ble avviklet i Drøbak 3. desember. For de som ønsket det var 
det oppmøte i Kumlegården til felles middag – 17 personer var påmeldt. 
Etter et kort styremøte var det arbeidsdugnad med pakking av årboka. Kl 
1900 var det så julemøte i Follo museum og det var 20 personer til stede. 
Varaordfører i Frogn kommune, Rita Hyssum Lystad ønsket velkommen 
og Kjell Engebretsen orienterte om Drøbaks historie. Kveldens 
overraskelse var Ole Bele fra Rælingen som møtte som innhyrt julenisse, 
til Drøbak som er julenissens hjemby. Servering av kaffe og kringle, samt 
åresalg og gevinster.

Tur: 
Årets tur gikk til Grenland i Telemark 4.-6. juni. Det var 24 påmeldte. 
Turen startet med besøk i Eidsborg stavkirke og Vest-Telemark museum. 
Så var det båttur med veteranbåten MS Fram på Nisser og Vråvatn. Etter 
middagen på Norsjø hotell var det foredrag av historiker Harald Berntsen 
om Herøyakonflikten og Menstadslaget. 

Neste dag startet med besøk på Skotfoss sluse der en av veteranene 
fra Herøya arbeiderforening Dag Wilhelm Holmer fortalte om de 
dramatiske hendingene under Herøya-konflikten i 1931. Så gikk turen 
videre til Ibsen-museet i Skien. Så var det Menstad og mer om historien 
om storlockouten i 1931. Besøk på Herøya med Norsk Hydros anlegg og 
vi møtte representanter for LO Grenland. Om ettermiddagen ble det tid 
til shopping og rusletur i Porsgrunn. Om kvelden var det busstransport til 
Sjøfartsmuseet der Grenland Friteater hadde oppsetning av «Meirislaget 
1933». Dagen etter møtte vi regissør Tor Arne Ursin som er forfatter av 
stykket og vi fikk høre om bakgrunnen for oppsetningen.
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Tredje dagen var det oppstart i Porselensmuseet i Porsgrunds 
Porselænsfabriks lokaler og så retur hjem.

Årboka: 
Årboka for 2019 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, men det er en del 
som ikke har betalt kontingent ennå. Noen nye medlemmer kommer 
til, mens enkelte også blir borte. I løpet av 2019 er det 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 til eget regnskap og forslag til budsjett for 2020. 

  Lillestrøm, den 28. april 2020

 Halfdan Karlsen Kari Lund Bråthen  Eva Marie Gran
 Leder Nestleder Sekretær

 Kjersti Jørstad  Jan-Erik Østlie Kari Amundsen
 Kasserer  Årbok-ansvarlig  Styremedlem

 Kjell Engebretsen
 styremedlem

 Arvid Ruus Jan Balstad Sissel Marit Bue
 varamedlem varamedlem varamedlem/   
   hjemmesideansvarlig 

MERKNAD: Etter vedtak på styremøte 28. april 2020 ble årsberetning, 
regnskap og budsjett sendt til alle medlemmer pr e-post, for midlertidig 
godkjenning. Endelig godkjenning ble forutsatt å finne sted på ordinært 
årsmøte, som ble utsatt til desember. På styremøte 16.juni 2020 vedtok 
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styret følgende: «Årsmøte i desember droppes, og vi har ordinært 
årsmøte i mars 2021». Begrunnet med den korte tida mellom årsmøter 
i desember og mars, og med det faktum at de viktigste årsmøtesakene 
2020 ble midlertidig godkjent av medlemmene (se nedenfor). Valgene 
fra årsmøtet 2019 prolongeres fram til mars 2021, med nødvendig 
suppleringsvalg som medlemmene har godkjent (se nedenfor).

Sak 4: Styrets forslag til vedtektsendring (orientering):

Endringsforslag §7 Årsmøtet. Valg.
Valg av en representant samt vararepresentant til Øyerndagkomiteen for 
et år. Strykes og erstattes med:

Valg av Øyerendagkomite på fire medlemmer for to år, med en 
valgordning som gjør at to av medlemmene er på valg ved hvert årsmøte.

Overrekking av kulturprisen. Strykes og erstattes med:

Overrekking av Øyerenprisen, arbeiderbevegelsens kulturpris for 
Akershus.

Valg av kulturpriskomite på tre medlemmer.*
* Falt ut ved tidligere vedtektsendring, men har blitt praktisert helt fram til nå 
(i tråd med opprinnelige vedtekter).

«Digitalt årsmøte» 28. april – tilbakemelding fra våre 
medlemmer, e-post sendt til medlemmene 13. mai
Vi har mottatt 22 svar på henvendelsen vår fra 28. april med svarfrist 12. 
mai. Samtlige som har svart gir sin foreløpige godkjenning av beretning, 
regnskap og budsjett. Dessuten fikk styret enstemmig fullmakt til å 
supplere årbokkomiteen i tråd med valgkomiteens innstilling som er:

Svein Sandnes (ny leder), Nina Hanssen, Jan-Erik Østlie, Dag 
Henning Sæther (ny). Leder AHA tiltrer etter avtale årbokkomiteen. Vi 
takker alle dere som har svart, og for mange oppmuntrende meldinger i 
tillegg! Disse har svart på e-post:

Sissel Tjernshaugen, Kjell Maartmann-Moe, Erling Diesen, Thor 
Ivar Kristiansen, Sverre Bugge, Ragnar Haugnes, Lars-Erik Hvidsten, 
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Oddvar Kolstad, Inger Heggen Olsen, Øivind Sand, Solfrid Stensbye, 
Eva Gullichsen, Halvdan Skard, Yngve Halvorsen, Gunnar Bråthen, 
Berit Hvidsten, Kurt Mosbakk, Ragnhild Lervik Johansen, Tone 
Rønoldtangen, Sonja Berit Hauger, Tove Lissner, Arill Bråthen.

Yngve Hågensen stiller som hovedtaler på Øyerendagen 30. august. 
AHA arrangerer dagen i samarbeid med medlemmene av den tidligere 
Øyerendagkomiteen, i påvente av formell godkjenning av vedtektsendring 
og valg av ny Øyerendagkomite på årsmøtet vårt i desember.

Med hilsen
Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus (AHA),
Halfdan Karlsen
Leder
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Å
rbok 2020 – A

rbeiderbevegelsens H
istorielag i A

kershus

AHA mottar grasrot midler fra 
Norsk Tipping. Hvis du vil at 
din andel av tippingen skal 
tilfalle AHA, må du oppgi vårt 
organisasjonsnummer når du 
spiller. Dette nummeret 
er 986 364 811.


