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G unnvald Grundstrøm

Hans Berntsen
Opprøreren og pioneren
«Vi er i legendenes tid ennu,
du og je g kom m er ikke inn i det lovede land.
Vi som har begynt går alltid tilgrunne
fø r Jeriko faller.»*

Attetimersdagen ble her i landet fo r første gang gjennomført vå
ren 1882. Stedet var Gullfjellgruvene i Langvassbygda i Rana. I
desember sam m e året ble Nord-Norges første sosialdemokratiske
forening stiftet der i bygda.
M annen bak var agitatoren og organisatoren Hans Berntsen.
Sannsynligvis sto han bak opprettinga av flere arbeiderfore
ninger enn noen annen enkeltperson i norsk arbeiderbevegelse.
Gunnvald Grundstrøm gir oss i denne artikkelen et fengslende
bilde av Berntsens oppvekst og tidlige innsats i organisasjonsar
beidet.
H an tar oss også m ed til den store konflikten ved Bosmo g ru 
ver i 1898 der om lag 100 mann streiket i 4 m åneder fø r nederla
get var et fa ktu m . Bosmo bergarbeiderforening lå tilbake m ed
knekket rygg. Men 3 år seinere, i 1902, lykkes det å f å liv i den
igjen. Og m annen bak reorganiseringa, det var H ans Berntsen.

* H ans B erntsen i sam tale m ed O lav K ringen
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Prolog
ved avdukingen av Hans B erntsen-m onum entet i M o, 1. mai
1958.
av Kåre Odlaug

Det er et sagn fra fjerne him m elstrøk
om ham som satte guders gunst på spill,
som løp fra livets eviggrønne lund
til jordens m ørke ætt med i l d
med ild!
Og gudehevnen ble et lenket liv,
spent fast i fjell, med ansiktet vendt opp.
Olym pens helter ga det tidsfordriv
når ørnen hogg sin føde av hans kropp.
En saga m ere næ r i tid og år,
er sm åkårsgutten som bar kunnskaps brand
fra flokk til flokk på vei m ot veldig vår
i Norges daggry-svimle nybrottsland.
Av kunnskaps-m øtet sprang den første gnist
i guttesinnet. Aldri brant den ned,
m en herdet viljen, som foruten brist
bar fram i stridene han gladlynt stred.
«Stå sam m en, brødre!» lød hans djerve rop,
«se veien gjennom ødem arkens mil!
M øt hånen fra de overm ettes hop,
og m øt den rolig, m ed et seierssmil!»
Hans eget ørneblikk hogg til, hogg til
i ord-duellene han førte, fri.
Han m estret spøkens raske kårdespill
såvel som tyngre våpens strategi.
Der m enn foruten kny lot urett skje
og gikk m ed slokte blikk, på fangers vis,
og tidde, valne, i sin avm akts ve,
der steg han fram. D er bar han ild m ot is.
Hvem målte slitets sum hos denne m ann
på ferd langs fjord, på vandring under tind
i høstens drev, i vidde-vårens brann
så dypt i slekt m ed heten i hans sinn.
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H er nådde han ei brakke, gjømt i fjell,
mot natters tider, våt og ferdemo.
«Slå gnister, høvding, flam m for fullt i kveld!»
lød ropet til ham . «Tenn oss med din tro!»
M en ild fortæ rer, og han ga den alt,
og frosten om hans fot fant vei, hogg tak.
H an trosset tegn, han visste hva det gjaldt
og sto i kam pen, like raus og rak.
Til sottens lenker tvang hans fot til fred
og kjem pens byrdevante rygg lå brutt,
og sm ertens vingebrede fugl slo ned,
og soldagen ubotelig var slutt.
M en kanskje lo han usett, ennå da,
i ren og trassig lykke ved et skimt
i nattem ørket, næ r og fjernt i fra,
av vardene som ulm et, glimt i glimt.
Så skal vi se ham , seiersviss og sterk,
her hvor han sådde sin første frø,
og m å han leve i sitt m odne verk,
m å ilden som han gav oss, aldri dø!
(Rana Blad, 2 /5 1958)
Hvem var han så, denne lederskikkelsen fra fagorganisasjonens
første tid?
Hans H eitm ann Berntsen, som var hans fulle navn, ble født
en som m erdag i 1870 på gården Steinkjønnlia i Rana.
Det som særpreget Hans Berntsen helt fra guttedagene var
den enorm e kunnskapstørsten.
Om disse årene vet historien å fortelle at Berntsen allerede før
konfirm asjonsalderen abonnerte på ukeskriftet «Morgengry».
«M orgengry» ble utgitt av en østerdalsstudent, Øien, og i dette
bladet ble det ofte tatt opp artikler fra «Vort Arbeide». Disse a r
tiklene m å ha funnet gjenklang hos unggutten, for ikke lenge
etterpå fant også dette bladet veien til den fattigslige fjellgården.
Siden kom Social-Demokraten og sosialistiske bøker og skrif
ter i tu r og orden.
Allerede som tenåring var Berntsen godt kjent m ed M arxs
«Kapitalen». Blant hans samtidige var det antagelig få som satt
inne m ed tilnærm elsesvis den viten som Berntsen hadde tilegnet
seg gjennom sitt sjølstudium.
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Med stipend til Helgelands Amtsskole
11889 fikk Berntsen et stipend som gjorde det mulig for ham å
begynne ved Am tsskolen i Mosjøen. Han var da 19 år gammel.
V enstrem annen og stortingsm annen, W ist, var dengang be
styrer ved skolen. Hver uke lot denne liberaleren det arrangere
diskusjonsm øter, og dette var naturligvis midt i blinken for unge
Berntsen. Det er fortalt at sosialismen var et stående diskusjonsem ne på disse m øtekveldene - og m an kan vel anta at Berntsen
hadde en stor del av æ ren for dette.
Neste vinter finner vi Berntsen igjen ved Amtsskolen. Initiati
vet til dette ekstra læ reåret var tatt av W ist. Han hadde m erket
seg den lærevillige eleven m ed de store ideene, og ville gjerne gi
ham de m uligheter som skolen kunne tilby.
Beklageligvis døde W ist ved juletider, og annenlæ reren ved
skolen, O. Stenbro ble ny bestyrer.
Antagelig var han sin forgjengers rake m otsetning når det
gjaldt sam funnssyn . . . I allefall sørget han for å få slutt på dis
kusjonsm øtene ved skolen.
Jakobinesalen

Elevene ga seg ikke så lett. De leide seg sin egen møtesal, og nå
begynte tingene å skje i et stadig hurtigere tempo.
Vi lar Berntsen sjøl skildre miljøet som utviklet seg om kring
det nye møtestedet: «Jeg tenker m ed vem od paa de m ange disku
sjoner nutildags, og hvor lavt de kan ligge, - naar jeg husker
hvilke høittravende problem er vi diskuterede paa «Jakobine
salen» i M osjøen dengang.
N aar m an tenker paa hvem vi var, - fatige fisker- og bonde
gutter fra avstængte egne av vort land, og saa tar i betragtning
hvilke vældige saker vi hadde paa program m et, m aa det vekke
beundring.»
Teori og praksis
Gløden var tent - m en nå dugde det ikke m ed bare m untlig agi
tasjon.
V interen 1890 satte Hans seg ned og skrev et dikt som skulle
få næ rsagt uanede konsekvenser.
Diktet kalte han «Teori og praksis». Det skal forøvrig væ re
hans første og eneste bidrag på om rådet arbeiderlyrikk.
Kanskje er det ikke hva m an i dag vil kalle stor lyrikk, m en i
sin tid - og i sitt miljø - var det intet m indre enn en brannfak
kel!
M erkverdig nok er diktet i dag praktisk talt ukjent . . .
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T eori
Nede paa gaten en graahaaret stakker
og
stræ ver og sliter saa sveden drypper,
praksis Klæderne henger i laser og lapper,
og brødet, han faar, er kun levnede stykker.
Slik har jeg set ham saalangt jeg kan mindes.
Konen og barnene ei m ere findes
her blandt de levende; feberen slog dem.
Klokkeren ringte: V orherre tog dem.
Slik som han gaar, gaar tusener andre,
slidende, lidende, nakne og magre,
sukkende, bedende, plagede, arme.
Penger og huser, grønnende akre
naar ikke dem. Nei en løn m an dem lover,
den skal de faa naar alt er staat over.
Stedbarn er de, slaver i virke,
vistnok tilovers for stat som for kirke.
Oppe i huset m ed spiret paa taket,
hvor hyklerne gjerne agerer fromm e,
en spækfet herre med kjole paa kroppen
utskriker Vorherres, de svæ re domme:
I ansiktets sved skal du æte brødet,
slit og slep bare spæger kjødet.
Pryd dig m ed taalm od og væ r forvisset,
lønnen dig venter i him len hisset.
Den m and staar paa god fot m ed V orherre
i kraft av sit hellige em beds kjole.
Saa sikker og tryg er han i sin lære
V orherre ham derfor ga pudede stole,
bonden sin laante offerskjeppe,
husm and og inderst sit offer, og dette
skjer kun for herren har lovet sin tjener
de i al evighet skal væ re venner.
Derfor han raader: Du fatige gled dig!
Slit og slæp, bæ r korset, gud gav dig.
Tro kun og bed: V orherre kled mig!
forvisst Han holder nok ogsaa av dig.
H usk Lazarus du, for den rige m ands trappe,
han havde i him m elen sine skatte.
H er han visst havde det trangt om brødet;
sat derfor hos A braham hist i skjødet.
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Sin gud, en m and av den gam le skole,
ham takker for den hvitm alte stue,
en pibet krave, en fodsid kjole,
en velfyldt mave, en dogm eridt frue,
en m enighet av desperate kaniner
som ydm ygt m ed offer i næ ven frem triner.
Av bønnerne læses dog helst den fjerde,
det gjør nu forresten helst de lærde.
M en staklen? - faar from m e taler og løfter
som forskud paa lønnen og saligheden;
han skal her sulte og grave grøfter,
faa lønnen naar han er gaaet heden.
Vi er sønner av jord - og til jo rd skal vi blive,
vaar løn ser vi helst i levende live.
H vorfor stadig henvise til anden side?
H vad vi faar der knapt presterne sige.
Smukt teorien nok lader sig høre
at gud er netop de fattiges fader;
i praksis det neppe sig lader utføre;
thi H errens tjener tør ei væ re mager.
Nei da blæses det op fra den sam m e side:
den sterke bør mettes, den svagere slide.
G ud holder m ed og utdeler kroner Til den som har flest av de største kanoner.
Vi kan dig nekte - det vilde væ re
os en fornøielse at faa det prøvet,
hvorledes V orherre av presten ble æret
ifald ham m aate slite for brødet
og saa det ei fik - m aate friste nøden,
og vente med lønnen til hist efter døden.
Kanhende han tabte lysten til kronen,
tog afskjed, og søkte - om pensionen.
N u lønner det sig bæ re kjole og krave,
m an true kan m ed den alm ægtige næve
den fatige stakker at sulte og grave
som om han intet her har at kræve.
N aar bare at kirken og keiseren. Staten
faar sit, om saa den fatige ei faar m aten,
er ikke saa nøie. Den lovlige orden
gir staklene plads paa kjrkegaarden.

Det var den m untlige agitasjonsform en som var Berntsens
trum fess, m en på dette om rådet var han til gjengjeld den ube
stridte ener.
Den skriftlige uttrykksform en var ikke hans gebet, og - tatt i
betraktning hvor lite han egentlig etterlot seg av slike ting er det
dobbelt viktig å ta vare på det lille som er.
De elegante skriftlige form uleringer hadde han i det hele tatt
liten sans for.
Betegnende i så m åte er historien fra arbeiderpartiets lands
m øte i 1904. På slutten av landsm øtet ble det lagt fram et manifest-forslag som Berntsen hadde væ rt med på å utforme.
Forslaget ble vedtatt, m en fra Christian H olterm ann Knudsen
kom det følgende syrlige kom m entar: «Da det er foreslått et så
dant manifest, m å jeg stem m e for det, men jeg vil ikke tilbakeholde den bem erkning at det er YTTERST slett formet.»
Berntsen slo opp en gaplatter - et av historiens latterbrøl.
Innholdet var der . . . og det var det viktigste!
M en, - tilbake til M osjøen og Jakobinesalen.
Berntsen fikk «Teori og praksis» trykt hos en lokal boktryk
ker. Opplaget var 500 stykker, og han solgte det til folk for en
pris av 10 øre stykket.
Den lille sm åbyen kom i kok . . . Sådant socialistisk og gudløst
stoff skulle m an ha seg frabedt.
Byens brave borgere oversendte saken til sokneprest A m und
sen i Salten, som var form ann i styret for am tsskolen.
Prestem annen tilskrev prom pte skolens bestyrer . . . diktet
skulle beslaglegges og forfatteren vises ut fra skolen! Amtsskolen
skulle ikke forvandles til «nogenslags socialistisk klub.»
Etter m ange viderverdigheter og forhandlinger m ellom pres
ten og skolens bestyrer ble kravet om bortvisning fraveket. Men
resten av de 500 eksemplarene av «Teori og praksis» ble beslag
lagt.
Prestens og agitatorens spor skulle krysse hverandre enda en
gang. Da hadde både tidene og sognepresten endret seg. Etter et
agitasjonsmøte i Gressvik i Østfold kom en vel antrukket herre
fram til talerstolen, presenterte seg og takket Berntsen for talen.
M annen var ingen andre enn Am undsen. N å hadde han klart
innsett at arbeiderforeninger var både ønskelig og nødvendig.
Det siste han gjorde før de skiltes var å ønske agitatoren hell og
lykke i det videre arbeid.
Våren 1890 var Berntsen ferdig med skolegangen. Han reiste
heim til Steinkjønnlia - m en fortsatte der han hadde begynt.
Om trent samtidig m ed at han kom tilbake fra am tsskolen ble
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Hans Bentsen, ca. 1905.
Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek.
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det satt i gang prøvedrift på endel m alm forekom ster i heim 
bygda. Her treffer vi på ham igjen i året 1892, nå er han blitt
tjueto år.
Gullfjellgruvene
Kam pen fo r 8-timersdagen
Bare de færreste som kjører nyveien gjennom Langvassgrenda
er klar over at de passerer historisk grunn.
Her - i datidens utkant-N orge - i de nå forlengst nedlagte
Gullfjellgruvene var det at 8-timersdagen ble kjem pet igjennom
for første gang her i landet.
Våren 1892 kom unggutten H ans Berntsen til gruvene.
Daglønna var satt til to og ei halv krone; m en ut på som m eren
prøvde ledelsen seg m ed et lønnsnedslag på 50 øre dagen.
N å skulle den seinere landskjente agitatoren og pioneren gjen
nom sin første ildprøve . . . Berntsen fikk gruvefolkene m ed på
m ottrekk, og her skulle kravet om 8-timers arbeidsdag stå sen
tralt.
Et av pressm idlene som arbeiderne tok i bruk var å overtale to
bønder på stedet til å si opp avtalen om leie av hus, som gruve
selskapet hadde inngått m ed dem. Bøndene gikk m ed på å gjøre
felles sak m ed gruvefolkene, m en den ene tok forbehold om at
såfrem t arbeiderne seiret så måtte han få en av plassene deres i
gruva.
A rbeiderne vant - og fikk sin 8-timersdag.
Løftet til bonden ble innfridd. Hans Berntsen overlot jobben
sin i gruva til ham , dro videre og spredte opprørstanken dit hvor
«m enn foruten kny lot urett skje, og gikk med slokte blikk, på
fangers vis - » som Kåre Odlaug uttrykte seg i prologen.
Kampen om 8-timersdagen skulle stå i fokus i enda m ange
lange og harde kam pår, m en den første delseier var vunnet.
Allerede året etter ble det brukt 8-timers dag ved borem askinene
i Olav stoll på Giken i Sulis.
Langvasgrændens læse- og diskussionsklub
Det er forlengst slått uomtvistelig fast at den første sosialdem ok
ratiske forening i N ord-N orge (daværende Trom sø stift) så da
gens lys i ei lita avstengt bygd i Rana.
Bygda er Langvassgrenda. Tidspunktet er året 1892, næ rm ere
bestemt den 27. desember.
På en av gårdene i bygda er det samlet næ r på 100 m ennesker.
Initiativtaker til sam m enkom sten er Hans Berntsen, og hensik
ten er ikke å ture jul etter tradisjonelt m ønster.
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Frem m ede og farlige tanker er begynt å finne veien også inn
til de fjerneste avkroker! Vi lar klubbens gamle møteprotokoll
fortelle:
«Arbeidet er kilden til al sam fundets rigdom og kultur, og
derfor bør hele utbyttet tilfalle den der arbeider.»
På et møte den 18. februar 1893 ga læse- og diskussionsklubben
sin enstem m ige tilslutning til «ved en ekspropriation at for
vandle arbeidsm idlene, grund, jord, fabriker, bergverker, samferdsm idler, m askiner og verktøy m .m . til hele sam fundets felleseiendom.»
Klubbens m edlem m er besto neppe bare av overbeviste sosia
lister. M en, radikale anskuelser måtte nødvendigvis finne gjen
klang siden storparten av befolkninga i Rana-distriktet dengang
besto av utarm ede leilendingsbønder som ikke engang hadde full
råderett over de skogteigene som hørte gården til.
M an kan altså langt på vei tale om et jordbruksproletariat.
Bøndene eide nok buskapen og redskapene som de brukte, men
jord og skog var godseierens eiendom.
M en ei ny tid var i em ning. Spekulantene hadde alt kastet
blikket sitt på de rike m alm forekom stene i Rana, og sam m en
med bergverksdriften kom rallarne . . .
Båsmo Bergarbeiderforening,
den første fagforening i Rana
I 1896 kom Båsmo Kisgruber i drift, og så tidlig som sam m e
høst var fagforeningen et faktum.
I spalten «Nystiftede foreninger» m elder «Social-Demokraten» for 18. septem ber 1896 at et forberedende møte var blitt
holdt den 31. august.
Allerede ei uke seinere - lørdag den 5. septem ber - ble det
konstituerende møtet holdt. M øtestedet var gården Ånes, og 32
m ann tegnet seg som m edlem m er fra starten.
I 1897 ble foreningen enstem m ig besluttet tilmeldt Det norske
sten-, jord- og bergarbeiderforbund, som seinere ble til Arbeidsm andsforbundet. Og sam m e år finner vi foreningen representert
ved Arbeiderpartiets 1 1. landsmøte.
De bæ rende krefter bak stiftelsen av foreningen var Hans
Berntsen og M agnus Fryklund.
For Berntsens vedkom m ende skulle dette bli den første i rek
ken av de ca. 400 fagforeningene han stiftet i løpet av sitt liv.
Fryklund finner vi igjen mot slutten av 90-åra. D enne gang på
Fauske der han fikk stiftet «Fauske og om egn arbeiderforening».
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Styret som ble valgt på Ånes denne septem berdagen i 1896
besto av form annen, A nders A. Nævervei, nestform ann Olaf
A ndersen og sekretæ r Georg Sandkvist. Kassereren hette Duaas,
og som styrem edlem m er ble valgt M yraas og N ygren.
«Den var vor, denne j o r d »
.
I. m ai 1897
Båsm oforeninga arbeidet aktivt. Planene for en 1. m aidem onstrasjon m odnet raskt. Flagg og faner ble skaffet tilveie, og et for
bud fra kjøpm ann M eyer m ot å bruke hans grunn under dem on
strasjonen ser ikke ut til å ha voldt m edlem m ene altfor store be
kym ringer.
Tillatelse eller ikke tillatelse - plassen utenfor M eyers båt
byggeri ble valgt som høvelig oppm arsj-plass for dem onstra
sjonstoget, og her holdt Hans Berntsen talen m ed utgangspunkt i
Nils Collet Vogts dikt «Den var vor, denne jord».
D em onstrantene hadde sam let seg i m orgentim ene på Båsmosida. Ca. 200 m ann innskipet de seg så i sm åbåter og satte over
fjorden fra Å nesbukta til «Vika», der de fylket seg, og m arsjerte
over Vikaåsen og Lyngheim og nedover til Torvet.
Oppm arsjen var begynt - ei ny tid var i em ning . . .
Vi m å ha lov til å anta at ikke alle i sam funnet så m ed blide
øyne på Båsmo-arbeidernes tiltak. M ønstringen på Båsmo-siden
av fjorden måtte foregå utenfor Verkets om råde, og som før sagt
- kjøpm anns«aristokratiets» grunn var forbudt om råde.
De 200 karene som satte over Å nesbukta hin vårdag i det her
rens år 1897 skreiv norgeshistorie av rang . . . Dette var nemlig
den første 1,-m aidem onstrasjon som til da hadde væ rt holdt
nord for Trondheim .
Båsmo-streiken
«Arbeiderne ved Bosmo har i gaar nedlagt arbeidet totalt»
(«Social-Demokraten» 3. juni, 1898)
Som m eren 1898 brøt streiken ut.
M isnøyen hadde bygd seg opp over lengre tid. Å ret før hadde
verket skiftet eier. N å var det belgisk kapital som overtok, og
med eierskiftet kom det også ny ledelse.
Den nye verksdirektøren, M iinster, m å nesten om gående ha
kom m et i et meget sterkt m otsetningsforhold til arbeiderne. Og
da streiken kom var det nok ikke bare m isnøyen m ed lønnsfor
holdene som lå bak.
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«Leiekontrakt» mellom Båsmo gruber og Beret Jensen Jor torvhytte på
verkets eiendom.

I et brev fra streikekom iteen til verksledelsen heter det om
denne Munster:
«Hvordan skal m an kunne tenke sig at en m and, som synes
at betrakte sig selv som et høiere vesen, hvis høihet staar
saa langt over den simple arbeiders, at han ikke engang kan
nedlate sig til å tale ordentlig med saadanne, skal kunde
fungere som direktør ved et verk?»
U sunne arbeidsforhold, elendige akkordpriser, og en — selv
etter denne tida - usedvanlig arrogant ledelse, gjorde tilslutt at
tålm odigheten var oppbrukt.
Den 27. m ai 1898 ble det forlangt et tillegg i akkordprisen på
15 øre pr. borm eter.
Da var alle akkordborere blitt flyttet sam m en i en trang stoll
med ekstra dårlig luftveksling. All boring foregikk for hand, og
m ed en m eterpris på bare 55 øre var det under de rådende for
hold vanskelig å klare en dagsfortjeneste på over 2 kroner.
Lønnskravet ble avslått. Avslaget ble begrunnet m ed at en slik
økonom isk uttelling kunne ikke verket klare.
N ye henvendelser i dagene som kom ble like resultatløse, og
det ble besluttet å gå til arbeidsnedleggelse fra ettermiddagsskiftet
den 2. juni.
T rusler om nedleggelse

U nder henvisning til høye produksjonsom kostninger og alm ent
dårlige driftsresultater spilte verksledelsen ut hva den trodde
skulle være trum fkortet . . . driftsstans!
For å underbygge sine påstander viste ledelsen til et brev fra
hovedkontoret i A ntw erpen. Av brevet gikk det fram at m an
flere ganger i løpet av vinteren hadde vurdert å gå til total stopp i
gruvedriften på Båsmo.
I et svarbrev til ledelsen redegjorde streikekom iteen for den
virkelige årsak til de høye om kostningene. Å rsaken var ikke å
finne i et for høyt lønnsnivå, m en i en rekke feilinvesteringer,
som ikke bare hadde slukt kapital, men til og med hadde ført til
at arbeidet måtte innstilles på endel steder.
Samtidig som arbeiderne sendte sin redegjørelse ankom ho
vedkontorets svar . . . lønnskravene kunne ikke etterkommes!
Hvis arbeiderne opprettholdt kravene ville det bety driftsstans!
A rbeiderne på sin side gikk nå til en revisjon av det første
lønnskravet. Bare i den vanskeligste av stollene ble 15-øreskravet opprettholdt. For annen akkordboring ble kravet redusert til
5 øre i tillegg på den gjeldende akkordprisen. Dessuten ble det
19

stilt krav om m instelønn. På denne m instelønnsskalaen skulle
stolldrivere og sm eder ligge høyest med henholdsvis 3,00 - og
3,25 kroner for dag. For de øvrige arbeiderne varierte kravene
m ellom 2,25 - og 2,80 kr.
Disse kravene gjaldt en daglig arbeidstid på ti tim er, bortsett
fra lørdager - da var det slutt klokka tre på ettermiddagen.
M en heller ikke dette reviderte lønnskravet kunne godtas, og
streiken gikk sin gang.
R undt om kring i landet hadde det nok tidligere forekom m et
m er eller m indre spontane arbeidsnedleggelser blandt gruvear
beidere. M en - dette var første gang at de streikende var fagor
ganiserte folk, med et forbund i ryggen.
«Båsmo-streikens stilling uforandret.»
«Arbeiderne kastes ut av verkets huse i de næ rm este dage.»
(Telegram fra Berntsen til
«Social-Dem okraten» den 5. juli 1898)
Folk som hørte heim e i bygdelagene rundt Verket dro heim, de
andre ble. Noe annet kunne de heller ikke gjøre . . . svartelistingen av opprørske elem enter var effektiv, og Båsmo-arbeiderne var allerede registrert.
Ledelsen satte sitt håp til at de økonom iske forholdene til slutt
skulle tvinge folkene til å forlate stedet, for så å bem anne gru
vene m ed nye «arbeidsvillige», som forhåpentligvis ville bli let
tere å hanskes med. M en, foreløpig gikk det ikke etter planen.
Folk klorte seg fast i boligene, og ledelsen prøvde seg nå m ed utkastelser. Syke m ennesker kunne ikke med loven i hånd kastes
ut av sine boliger, derm ed ble det å legge seg sjuk en utvei til å
holde det gående . .
Solidaritet m ed Bdsmo-arbeiderne
Streikestøtteaksjonene var allerede i gang. Så tidlig som den 7.
ju n i kom det første oppropet om støtte fra Det norske sten - ,
jord- og bergarbeiderforbund. Den 16. juni gjentok Forbundet
oppropet, og bidragene begynte å strøm m e inn - først i form av
beløp bevilget direkte fra Forbundets avdelinger, og litt seinere
også fra andre arbeiderorganisasjoner - arbeidsplasser og en 
keltpersoner.
Blant bidragsyterne finner vi arbeiderne ved N yland og ved
Bjølsen skole.
Kristiania A rbeidersam fund, Arbeiderpartiets kvinnefore
ning, Social-Dem okratens redaksjon og Christian H olterm ann
Knudsen er også å finne blant dem som ga sitt bidrag.
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Hanskem akernes forening i Kristiania bidro med sitt. Fra Fre
drikstad kom det streikestøttebidrag både fra gråsteinm urernes
forening og m urernes fagforening, og sjølsagt også fra Fauske
Arbeiderforening.
Pressestøtten Fikk Båsmo-arbeiderne først og frem st gjennom
arbeiderbevegelsens hovedorgan, «Social-Demokraten». Men
også venstreavisen på Røros, «Fjeld-Ljom», ga de streikende sin
fulle støtte, og brakte videre både støtteopprop og annet stoff a n 
gående streiken.
Vi m å ha lov å anta at bergverksfolkene på Røros fulgte nøye
med i hvordan sakene utviklet seg på Båsmo. Tidlig på nyåret
1897 var Røros Bergarbeiderforening blitt stiftet, og året etter
finner vi Hans Berntsen som 1. maitaler i Bergstaden.
Dessverre er Røros-foreningas eldste arkiv gått tapt, m en med
de næ re forbindelsene som tydeligvis har væ rt tilstede har sik
kert bidrag også fra Bergstaden funnet veien til Båsmoen.
Streikebidragene ble allikevel for knappe. Som en nødutvei
utstedte streikekom iteen og foreningstyret i fellesskap ut matsedler, d.v.s. anvisninger på m atvarer hos landhandlerne. E tter
hvert som streikebidragene løp inn ble så disse anvisningene
dekket så langt råd var . . . M en, ennå i novem ber 1899 hadde
ikke landhandlerne fått dekket alle anvisningene, og en av dem
henvendte seg til Forbundsform annen, Olaf Strøm i Kristiania,
m ed et udekket krav på 75 kroner. I brevet til Strøm spør land
handleren om . . . «vi skal lades os nøies bare m æ d løfter fra
Dem som var Form æ nder for Streken og udskrev Sædlerne til
arbaiderne at dem skulde faa Proviant . . . og saafrem t at der
ikke nu bliver mig tilsendt kr. 75. Skrevet syttifem Kroner an 
m elder jeg Strekens form æ nd som har udskrevet Sædlerne for
bedrager.» Så følger en opplisting av «Form ændene», og blant
dem også den ikke ukjente «Hans Bærentsen Stenkjønli».

Forhandlinger avslått.
- «thi 2 og 2 vedbliver at væ re 4»
En henvendelse fra Forbundet til verksledelsen på Båsmo om
nye forhandlinger ble avfeiet m ed den arroganse som var typisk
for direktør M iinster.
M tinsterske holdninger er dessverre et ikke helt ukjent feno
m en selv i vår tid, m en nå i et litt annet språk enn det 1890-årenes arbeidskjøpere kunne tillate seg.
Vi lar Chr. A. M tinsters svarbrev til forbundsform annen,
Olav Strøm, tale for seg selv:
21

BOSSMO AKTIESELSKABS G R U V ER
Telegrafadresse: Bossmo, Mo.
Mo i Helgeland den 18. juli 1898.
Hr. Jernbanearbeider Olav Strøm ,
Østre Lunner, Hadeland.
Efter i nogen tid at have væ ret bortreist modtog jeg fornylig Deres brev af 13de f. md.
Driftens financielle resultater tillader absolutt ikke nogensom helst lønsforhøielser.
Der er følgelig intet at forhandle om , thi 2 og 2 vedbliver at
væ re 4, hvorm eget m an end forhandler derom . Æ rbødigst
Chr. A. M iinster
Selv en direkte henvendelse fr a Forbundsstyret kunne altså igno
reres. I sannhet en drøm m esituasjon for nåtidas små-gillesener

Verving av streikebrytere
N år det gjaldt å knekke de streikende ser det ut for at intet m id
del har væ rt for lavt for verksdirektøren og hans kum paner.
Påstanden om driftsnedleggelse hadde væ rt tom m e trusler. Og
i stedet for å møte arbeiderne ved forhandlingsbordet ble det nå
satt i gang en storstilet kam panje for å skaffe tilveie streikebry
tere.
Første fram støt ble gjort på ekserserplassen på Bolstadøra.
M ed offiserene som agenter for ledelsen på Båsmo bet førti av
rekruttene på agnet.
M en, ryktet om vervingskam panjen spredte seg fort, . . . et te
legram fra Båsm o-arbeiderne nådde fram tidsnok, og de førti
ungdom m ene trakk seg straks de fikk rede på den riktige sam 
m enhengen.
U tenom forsøket på Bolstadøra ble det avertert etter
«arbeidsvillige» i alle blad og organer som kunne tenke seg å ta
inn denslags annonser, og dem var det m ange av på den tid.
Da heller ikke dette fram støtet ga de forventede resultater,
fikk direksjonen to av sine lakeier til å dra ut på vervings-reise
ru n d t om på Helgeland. At den ene av karene var m edlem av
«Mo liberale kom m unestyrelse» lot ikke arbeiderne gå seg ube
m erket forbi . . .
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Situasjonen tilspisser seg ytterligere
Etter m øter m ellom de streikende og verksledelsen den 23. og
25. juli skulle ledelsen sende streikekom iteen sitt forslag til ny
lønnsavtale allerede dagen etter.
En m å kunne anta at dette bare har væ rt uthalingstaktikk fra
direksjonens side. Dagen opprant, men ingen henvendelse kom.
I stedet viste det seg at åtte streikebrytere var m øtt fram og hadde
tatt opp arbeidet.
Først dagen etter fant direksjonen det for godt å legge fram sitt
syn på spørsm ålet om ny lønnsavtale.
N å som de første streikebryterne var på plass, kunne direksjo
nen gni seg i hendene og holde fast ved sitt gamle standpunkt:
«ingen lønnsøkning» - basta!
Sam m e dag ble en av arbeidernes familier kastet ut av Verkets
hus i halvnaken tilstand.
Forbitrelsen økte. Tiden var nå m oden for en næ rm ere
«samtale» med streikebryterne, og sytti streikende arbeidere tok
turen opp til gruva der nykom m erne var i full sving under politi
beskyttelse.
Resultatet ble at streikebryterne forlot gruva i løpet av de to ti
mene aksjonen varte, med løfte om ikke å søke seg til Båsmo så
lenge folkene der var i streik.
Litt seinere prøvde direksjonen seg m ed rettslig forfølgelse av
de som var m ed på aksjonen m ot streikebryterne, eller skruebrekkerne, som slike folk ble kalt dengang. M en, ryktene om
voldsbruk ble avlivet - selv om tradisjonen forteller at enkelte
av skruebrekkerne hadde det usedvanlig travelt da de forlot a r
beidsplassen - - - .
Kampen ebber ut
I lengden kunne ikke Båsm o-arbeiderne holde stillingen. Strei
ken hadde vart lenge, og selv om bidragene kom ble det allikevel
for lite til å holde det gående stort lenger. I gjennom snitt ut
gjorde det som var kom m et inn ca. 17 kroner på hver.
I august ble det derfor prøvd en ny taktikk. V erket skulle blokeres, og de streikende forlate Båsmoen for å få seg arbeide
andre steder.
U tover høsten brakte «Social-Demokraten» jevnlig advarsler
m ot å reise til Båsmo.
M en, i lengden var ikke dette nok, og såkalte arbeidsvillige
fant veien til Båsmo for å ta over etter de streikende.
E tterhvert som det lot seg gjøre å skaffe reisepenger forlot de
som hadde væ rt m ed på streiken stedet.
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Ferden gikk - ikke til Sulitjelma som hadde væ rt det mest
naturlige. Svartelistinga var effektiv og ledelsen i «Sulis» var for
lengst gjort kjent med hvem opprørerne fra Båsmoen var.
Ofotbanen ble utveien for de fleste, og til denne nye utposten
brakte karene fra Båsmo-lia m ed seg både organisasjonstanken
og ferske erfaringer fra klassekampen.
Inn i et nytt århundre
Sakte, m en sikkert kom driften i gang igjen ved gruvene, men
Bosmo bergarbeiderforening lå tilbake m ed knekket rygg. Først i
1902 lyktes det å få liv i den igjen, og m annen bak denne reorga
niseringen er . . . selvfølgelig . . . Hans Berntsen.
Da hadde han allerede i flere år væ rt på reisefot som fast agita
tor, og turen innom M o var bare en av mange. M en, allerede i
1901 var det klart at helsa var begynt å svikte. Allikvel maktet
han å holdet det gående i enda m ange år. I 1916 var det im idler
tid slutt, 46 år gammel var han en helsemessig knekket m ann.
«M en kanskje lo han usett, ennå da,
i ren og trassig lykke ved et skimt
i nattem ørket, n æ r og fjernt i fra,
av vardene som ulm et, glimt i glimt.»
I 1939 døde H ans Berntsen etter et årelangt sykeleie. Da hadde
han væ rt arbeidsufør helt siden 1916, og fra sam m e tid bevilget
A rbeidsm andsforbundet ham en årlig pensjon.
En slik pensjon er Berntsen alene om å ha oppebåret. Dette
forteller kanskje m er enn noe annet hvilken betydning hans a r
beid hadde for spesielt A rbeidsm andsforbundets m edlem m er.
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NORSK ARBEIDSMANDS FORBUNDS HISTORIE av Kåre Odlaug.
HANS BERNTSEN - AGITATORVETERANEN av Joh. B. Mikalson,
DNAs forlag, Oslo 1937
ARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV, OSLO: Protokoller og korrespondanse
fra Bosmo Bergarbeiderforening.
AVISINNLEGG OG NOTATER av fagforeningsveteranen Ole Jamtli, Mo i
Rana.
Av kildene har særlig Ole Jamtlis opptegnelser hatt stor verdi.
Ole var en av dem som fullt ut innså betydningen av å ta vare på vår egen
historie.
Sjøl begynte han ved Båsmo-verket i 1909, m ens erfaringene fra streiken
ennå var ferske. Siden falt «vegane vide» - fra gruve til anlegg, og til gruve
igjen.
I flere år på svarteliste hos arbeidskjøperne - og etterpå femti-årenes kalde
krig, med heksejakten på kom m unistene innenfor de fagorganisertes egne rek
ker . . .
Faglig sett kunne bare de aller sterkeste overleve under slike forhold. Ole
Jamtli ikke bare overlevde, men hadde også overskudd nok til å ta vare på og å
bære videre vesentlige deler av vår felles kulturarv.
ALL HISTORIE ER HISTORIEN OM KLASSEKAMP!
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