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N ils Henning Hontvedt

Arbeiderorganisering
i Buskerud 1868 - 1904

F ram mot og rundt århundreskiftet ble en rekke arbeiderfore
ninger og -sam funn dannet i Buskerud. Organisasjonsbølgen
startet i de to større byene D ramm en og Kongsberg mot slutten av
1860-åra, og fortsatte på 1880-tallet m ed hovedvekta i de land
kom m uner der ny industri ble etablert. Fra starten hadde fo r 
eningene reine filantropiske preg. Etter hvert plasserte de seg tett
opp til Venstres politikk, og de kom snart inn i spenningsfeltet
mellom Venstre og Arbeiderpartiet.
I denne artikkelen viser Nils Henning Hontvedt hvordan byforeningene lenge befinner seg i Venstres nærhet, mens landforeningene fø r tilslutter seg Dna. Sjøl om byforeningene politiseres
tidligere, er denne prosessen raskere og m er radikal i landforeningene. Dette er fu n n som tildels bryter m ed den tradisjonelle
forståelsen av organisasjonsutviklinga fo r Norge som helhet. Der
imot ser Hontvedts undersøkelse ut til å støtte opp under tidligere
teser om at nyetablerte industrisam funn frem m e r protest og radi
kalism e i større grad enn allerede etablerte industrisamfunn.
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Innledning
Denne artikkelen bygger på m in hovedoppgave i historie,
«A rbeiderforeninger i Buskerud A m t 1868 - 1904». Jeg vil i a r
tikkelen gjøre de sam m e tidsmessige og geografiske begrensninger som i hovedoppgava, m ed hovedvekt på utviklingen av
Amtsarbeiderforeningen 1888 -1 9 0 4 . Buskerud A m t om fatter
fogderiene Hallingdal, N um edal og Sandsvær, Ringerike og Bu
skerud, og byene Hønefoss, Kongsberg og D ram m en. Før jeg tar
for meg den politiske organiseringen, skal jeg kort gi en oversikt
over de økonom iske forutsetninger denne organiseringen m å
sees på bakgrunn av.

Økonom iske forhold
I første halvdel av 1800-tallet er næringslivet innen Buskerud
Am t i all hovedsak basert på jordbruk, skogbruk og feavl idet
hele 70% av befolkningen fordeler seg på denne næ ringsgre
nen. ') Kun 16 % er sysselsatt i industri, en næ ring som i all ho
vedsak er forbeholdt byene D ram m en og Kongsberg. D enne næringsfordelingen m edfører at hele 80% av befolkningen bor i
landdistriktene.
Det er først etter 1870 at dette bildet endrer seg vesentlig. I
1910 er 38,7% av befolkningen sysselsatt i jo rd bruk/skogbruk,
m ens industri nå legger beslag på hele 37 %. Fordelingen av be
folkningen m ellom by og land har im idlertid ikke endret seg
særlig; den vesentligste vekst innen industrien har skjedd i land
distriktene.
Den utvikling Buskerud her gjennom lever er en del av den
generelle utvikling i landsm ålestokk; det er den industrielle revo
lusjon vi er vitne til.
B uskerud var allerede tidlig et viktig om råde n år det gjelder
den industrielle utvikling her i landet. D ram m en m ed sin store
trelasteksport fikk allerede på 1500-tallet trelastindustri, og
Kongsberg har helt fra 1600-tallet spilt en viktig rolle som sølvverksby.
M en det var først rundt 1870 vi fikk den vesentlige vekst
innen den industrielle virksom het. Tresliperiene og papirfabrik
kene tar nå til å gjøre seg gjeldende, og i siste halvdel av 1880årene begynner også cellulosefabrikkene å gjøre sitt inntog.
M ed denne industrien sam t de jernstøperier, m ekaniske verk
steder, glassverk, sem ent- og kalkfabrikker osv. som vokser
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fram , kom m er det til å vokse fram en ny sosial klasse, industriar
beiderklassen, som skal kom m e til å sette sitt preg på ulike sider
ved sam funnet langs vassdraget fra D ram m en til Hen med industrisentra som Solbergelva, Krogstadelva, M jøndalen, Vestfos
sen, Skotselven, Å m ot, Geithus, Hønefoss, Hen, og lenger vest,
langs N um edalslågen: Kongsberg, Labro og Hvittingfoss.
F ra 1/2 til 2 /3 av bygdenes samlede antall arbeidere og indu
stribedrifter hører til Buskerud fogderi. De større bedrifter o m 
fatter her vesentlig tresliperier, cellulose- og papirfabrikker. Fra
1890 kom m er også Ringereike fogderi sterkt m ed når det gjelder
industri. Så kom m er Num edal og Sandsvæ r fogderi hvor indu
strien stort sett innskrenker seg til Labro og Hvittingfoss.
I Hallingdal spilte industrien foreløpig en meget beskjeden
rolle.
For byenes vedkom m ende er D ram m en den ledende i industrilel henseende. I prosenter av amtets byers samlede antall be
drifter, arbeidere og dagsverk utgjør D ram m en i 1880 henholds
vis 81,1% , 80,4% og 84,2% og i 1909 70,8% , 68,1% og
6 8 ,6 %.

På g runn av sine offentlige anlegg, sølvverket, våpenfabrik
ken m ynten, innehar Kongsberg en særstilling på industriens
om råde. I forhold til sitt innbyggertall h ar Kongsberg et større
antall arbeidere og dagsverk enn noen annen by i amtet.
I Hønefoss beskjeftiget industrien 1860 bare 21 arbeidere.
1909 har dette steget til 275. Denne økningen skyldes i det ve
sentlige anleggelsen av Hønefoss Bruk 1881. Som vi forstår spil
ler industrien på denne tiden en beskjeden rolle på Hønefoss.

Arbeiderbevegelsen vokser fram.
O RGANISERING I BYEN E
Det første uttrykk for arbeiderbevegelsens organisering etter
Thranebevegelsens fall får vi i Buskerud ved dannelsen av filan
tropiske arbeiderforeninger i byene.
Dramm en
I D ram m en kan innbyggerne høsten 1868 i byens lokalaviser
lese innbydelse til m øte for dannelse av en arbeiderforening.2)
Yrkesfordelingen blant initiativtakerne og foreningens første sty
rem edlem m er sam t lovene som ble vedtatt gir oss et bilde av for
eningens karakter. Som første form ann ble valgt politimester
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Blom, m ens overlæ rer U tne ble viseform ann. Advokat Thorne
ble valgt til sekretær, og bokhandler Pedersen ble valgt til kasse
rer. Som m idlertidige lover ble vedtatt, lovene for Kristiania A r
beidersam funn. Foreningens mål var «frem hjelp av Arbeiderstandens Oplysning», og det første den sørget for var leseværelse
og bibliotek.
Foreningen synes ikke å sysle m ye m ed politikk de første
årene, sjøl om den iflg. Buskerud Am tstidende allerede 1870 er
m ed i kom m unevalget. M en, for å sitere Buskerud Amtsidende:
«A rbeiderforeningens m edlem m er var im idlertid den gang så
lett å styre at ingen synes å ha noe im ot at det ble syslet litt m ed
politikk». Hva deltakelsen kan ha gått ut på har det væ rt um ulig
å finne ut. Og da den gam le garde av ledere etterhvert forsvant,
ble den politiske aktivitet snart ytterligere begrenset. Så sent som
1882 går foreningen im ot at Bjørnstjerne Bjørnson taler i for
eningen. Den senere form ann, brannm ester A arstad går inn for
dette, m en foreningens flertall er frem deles konservativt og
Bjørnson blir m ed 6 m ot 3 stem m er aw ist.
Noe fast venstrestandpunkt får ikke foreningen før m enn som
urm aker A une, ingeniør Kasper H ansen og brannm ester A ar
stad er de ledende. U rm aker A une ble form ann i 1884. F ra
denne tid er D ram m en A rbeiderforening å betrakte som en Venstre-forening. Denne stilling forsøker Høyre ved endel anled
ninger å rokke ved, siste gang 1888, da m an i D ram m ens Blad
oppfordrer til å melde seg inn i arbeiderforeningen i tide for der
ved å stem m e V enstre ut ved valget på generalforsam lingen 16.
desem ber 1888. Kuppforsøket mislyktes, 432 stem m er til V en
stre og 240 til Høyre.
Som Venstrebastion fortsetter A rbeiderforeningen helt fram
til 1903, da sosialistene kom i flertall i foreningen. Dette flertallet
mistet de etter et par år, for så å kom m e tilbake i flertallsposisjon
1907, denne gangen for godt. Da hadde D ram m en allerede i 8 år
hatt sitt arbeiderparti; dette ble stiftet 5. m ars 1899.

Kongsberg
I Kongsberg ble det, etter at m an under hånden hadde sikret seg
50 av våpenarbeiderne som m edlem m er, sam m enkalt til m øte
for å stifte et arbeidersam funn i byen. Lover for A rbeidersam 
funnet ble vedtatt, i all hovedsak etter forbilde fra Kristiania A r
beidersam funn3), og styre ble valgt 17/5 1869. Politim ester
Steen ble foreningens første form ann, sorenskriver Gjertz ble vi
seform ann og cand. Saxegård ble sekretær.
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Sam funnet var i det vesentlige skåret over sam m e lest som
resten av arbeidersam funnsbevegelsen, og ble ledet på sam m e
måte. Foreningen fikk tidlig sitt eget lokale, saken ble drøftet
allerede 1872, og først 1890 blir nye statutter vedtatt der politikk
tillates. E tter en tid under venstreledelse og senere deltagelse i
1. mai-togene 1900, 1901, 1902, 1903 og 1904, går så utvik
lingen en noe annen retning enn hva som er vanlig m ed byenes
arbeidersam funn. Disse gikk etter en tid i all hovedsak over til
det på vedkom m ende sted dannede Arbeiderparti, slik som
D ram m en Arbeiderforening i 1907. I Kongsberg beveger Sam
funnet seg i m otsatt retning. 11917 blir i møte 29.4. forslag fra 6
av 9 m edlem m er av styret om at politikk skal forbys, behandlet.
Da dette ville innebæ re en lovendring, måtte det 2 /3 flertall til
for å få det vedtatt, og det ble således forkastet m ed 272 stem m er
mot 143 stem m er. M en som vi ser var flertallet m ot politikk i
Samfunnet. Så sterk var altså Eilert Sundts ånd i Kongsberg A r
beidersam funn at det aldri ble erobret av sosialistene, som 1904
hadde dannet sin egen avdeling av DN A etter initiativ av Amtsarbeiderforeningens davæ rende form ann, Torgeir V raa4). Dette
forteller vel endel om de politiske forhold som var rådende i
Norges eldste og største gruveby.

Hønefoss
På Hønefoss slo ikke den tradisjonelle arbeidersam funnsbevegel
sen rot, og først 13. septem ber 1889 ble Hønefoss og Omegns
A rbeidersam funn dannet. Den relativt seine organiseringen
skyldes etter alt å døm m e at Hønefoss var en typisk kjøpstad, og
den seine industrialiseringen.
A rbeidersam funnet på Hønefoss hadde et annet sosialt og po
litisk utgangspunkt enn de sam m e i D ram m en og Kongsberg5).
Det var de tre ivrige A rbeiderparti- og fagforenings-agitatorene,
typograf A nders Buen, skom aker Sivert Larsen Lunde og u rm a
ker Petter Nilsen, som alle hadde havnet i Hønefoss i løpet av de
siste 10 årene, som sto i spissen for organiseringen, og det var
støttearbeidet for sagbruksstreiken i Halden høsten 1889 som
dannet opptakten til dannelsen av foreningen.
Foreningen kom straks inn i spenningsfolholdet m ellom De
forenede norske A rbeidersam funn og Arbeiderpartiet, og etter
heftige diskusjonsm øter over dette em net besluttet Sam funnet på
årsm øtet 1891 å melde seg inn i De forenede norske A rbeider
sam funn. 18 stemte for dette, 8 stemte for Arbeiderpartiet.
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Petter Nilssen. Foto: Arbeiderbevegelsens A rkiv og Bibliotek.

Minder fra Hønefoss 1888 - 90
av Per
E t p a r ungdom saar, nedskriveren herav tilbragte i byen ved B ægnaelvens m u n d in g , h a r ofte bragt m ig paa den tan k e at nedskrive nogen
m in d e r herav. Dette vil m aaske ogsaa h a en liten historisk interesse d e r
ved, at i disse aar reistes paany en bevæ gelse blandt byens talrike arbei
derklasse, som u n d e r hattem aker K nudsens ledelse tok livlig del i den
av M arcus T h ran e reiste første norske arbeiderbevæ gelse fra 1849 til
52.
Da T h raniterbevæ gelsen brøt sam m en ved ledernes fe n g slin g og
d o m fe ld e lse var arbeiderne paa de fleste steder uten foreningsliv til
langt ut i o ttiaarene, da m an igjen paa enkelte steder tok bevæ gelsen'op
igjen, m en væ sentlig som et u n d e rb ru k av venstrepartiet.
I 1887 frem traadte saaledes igjen arbeiderne som politisk socialt parti
un d er klassekam pens fane. Paa flere steder hadde m an de liberale a rb ei
d e rforeninger og a rbeidersam fund, hv o r arbeiderne selv spillet en
m in d re og uvæ sentlig rolle. Skjønt her brøtes ogsaa fra tid til an d en den
hos arbeiderne o p dukkende trang til en egen selvstæ ndig socialistisk be
væ gelse m ed den liberale opfatning, at arbeiderne naturlig for altid
skulde væ re et tilh æ n g til venstre.
Petter N ilsen i
«Socialen». 31.12. 1924

B 1880-ÅRENE; PO LITISERING I BYEN E OG O RG ANISE
RING I BYGDENE
I løpet av 1880-årene skjer et gjennom brudd for organisasjonsli
vet i Norge. Dette henger sam m en m ed forfatningskam pene og
de behov for og den legalisering av politisk organisering dette fø
rer m ed seg. D enne ålm enne politiseringen i sam funnet fører
m ed seg politisering av de eksisterende arbeidersam funn i byene
og en bølge av organisering av arbeiderforeninger i bygdene.
Lier
Etter forutgående innbydelse var det 4.3.83 samlet endel m enne
sker i stortingsm ann Sørum s hus i Lier for å drøfte opprettelsen
av en arbeiderforening i Lier.6) Foreningen ble dannet og statut
ter vedtatt. Form ålet m ed foreningen skulle væ re utbredelse av
kunnskap og opplysning, og stortingsm ann Sørum ble valgt til
form ann. Han var forøvrig læ rer og venstrem ann. Ellers ble
Rud, gardbruker M. Øksne, læ rer Frøystad og gardbruker Justad m ed i styret. M øter skulle avholdes 1 gang i m åneden og
medlem savgift var 25 øre pr. år.
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Styret valgtes for ett år av gangen. Foreningen fikk navnet
Lier A rbeiderforening og det ble allerede på første møte innteg
net 85 m edlem m er, hvorav 7 kvinner.
Lierstranden
Høsten 1883 ble det dannet arbeiderforening på Lierstranden.
Foreningen sam let 60 deltagere på sin første fest 10.8.84, og for
uten å ha skaffet eget lokale på garden Jensvold, har foreningen
opprettet en sykekasse. Foreningen skal ha ikke få m edlem m er,
og har en m edlem skontingent på 50 øre halvåret.7)
Vestfossen
Vestfossen A rbeiderforening ble stiftet i slutten av 1883, og den
teller fra starten ca. 60 m edlem m er. Belærelse, hygge og opplys
ning skal væ re målet, og foreningen skal væ re religiøst og parti
politisk uavhengig. Den skal imidlertid kunne diskutere «tidens
brennende spørsmål». Foreningens første form ann var læ rer
Lars G ran, og foreningen hadde allerede fra starten et venstrepolitisk preg; på generalforsam lingen februar -84 var fylkets fram 
tredende venstrem ann G. D. Hotvedt innbudt til å holde tale for
fedrelandet, og foreningen var forøvrig representert på arbeidermøtet 1885.8)
Allerede 17. mai -84 arrangerte foreningen folkefest m ed 200
deltakere, og festen ble feiret i fedrelandet og enhetens nav n .9)
Foreningen har et aktivt politisk engasjem ent. Allerede 1886
tar foreningen stilling til m ålsak og norm alarbeidsdag idet den
uttaler:
- at norsk bør sidestilles m ed det nå brukte, både i tale og
skrift,
og videre:
- arbeidsdagen m å ikke overskride 10 tim er,
- arbeid søndager og helligdager forbys,
- forbud m ot helsefarlig arbeid,
- læ rlinger og barn forbudt til nattearbeid,
- barn under konfirm asjonsalder m å ikke anvendes i fa
b rik k en e.10)
H okksund
H okksund A rbeiderforening ble stiftet 28. m ars 1885 på Ødegaards sal i Hokksund. Det v ar tale av stasjonsm ester Hansen, og
lover ble vedtatt. Det inntegnet seg allerede på stiftelsesmøtet 70
m edlem m er, og ytterligere 40 kom snart til. Foreningen besluttet

å åpne et leseværelse, og til styre for foreningen ble valgt A. T or
gersen (form.), M. Fredriksen, A. M ilesten, D. Kjem perud, D.
Østre, H. By, A. Jakobsen og R. Nilsen, som alle hadde væ rt
m ed på å ta initiativ til m ø tet.1')
Yrkesstatus for disse har det ikke væ rt mulig å finne, m en ofte
er utittelerte representanter arbeidere.
Mjøndalen
M jøndalen A rbeiderforening ble stiftet 3.1.1886, og den fikk
straks 100 m edlem m er. Foreningen besluttet at politikk ikke
måtte forekom m e.12)
1890 tar det konservative lederskapet slutt. Foreningen m el
der seg 9.11.90 inn i A m tsarbeiderforeningen,13) og 1891 tar
foreningen del i valgkam pen for Venstre. Foreningen starter en
sykekasse 18 9 1 .14)
Skotselven
Skotselven A rbeiderforening dannes høsten 1887, og på stiftel
sesmøtet blir sersjant Moe valgt til form ann og m urer A. Peder
sen til nestfo rm an n .I5)
U t fra representasjonen på A m tsarbeiderforeningens stiftelses
møte 1888, går det fram at det utover de ovenfor nevnte for
eninger også er dannet foreninger på Hole, Søndre M odum og
Vikersund innen denne tid .16)

Amtsarbeiderforeningen dannes
Organisatorisk samling og politisk modning.
Organiseringen av lokale arbeiderforeninger på 1800-tallet m u n 
net ut i dannelsen av en am tsarbeiderforening for B uskerud.17)
Det var den 27. mai 1888 at 7 arbeiderforeninger trådte sam m en
i Hokksund etter innbydelse fra Hokksund Arbeiderforening.
De 7 var Hole A rbeidersam funn, Vikersund, Søndre M odum s,
Skotselvens, Hokksunds, Vestfossens og Lierstrandens arbeider
foreninger m ed tilsamm en 47 utsendinger. Felles for disse for
eningene var at de alle hørte hjem m e i tradisjonelle jordbruks
bygder m ed endel nyetablert industri, ingen av bysam funnene
var representert, og den yrkesmessige fordeling blant delegatene
var ifølge Kongsberg Blad 37 arbeidere, 2 bønder, 4 læ rere og 4
kontorfolk.
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Allerede på dette første m øtet ble foreningens lover vedtatt og
målet for Buskerud A m tsarbeiderforening ble her form ulert i
følgende ordlag:
«Foreningens mål er å samle arbeidere i Buskerud til større
deltakelse ved valgene, til oppnåelse av og vern om de rettigheter
som tilkom m er arbeidere like m ed andre borgere i vårt sam 
funn, sam t at virke for større opplysning og derigjennom selvak
telse og selvfølelse blant m edlem m ene.
Dette mål søkes nådd ved:
a) Fellesmøter
b) Foredrag og skrifter
c) Ved å støtte et av arbeiderbladene, som herved også blir
foreningens blad.»
Derved var foreningens klassemessige og politiske karakter
slått fast. Foreningen var i utgangspunktet erklæ rt politisk, og
den tok mål av seg til å bli en m aktfaktor i det politiske systemet.
Den ville arbeide for arbeiderklassens politiske og økonom i
ske rettigheter.
Dette siktemål klargjøres og konkretiseres ved de politiske
program saker foreningen form ulerer, saker som i den næ rm este
fram tid bør søkes gjennom ført:
1) Alm innelig stem m erett i stat og kom m une for alle selv
hjulpne m enn, sam t kvinner i selvstendig stilling.
2) Direkte valg for stat og kom m une, inndeling i valgkret
ser og en lovfestet fridag for stortingsvalg.
3) O m ordning av den nåvæ rende urettferdige tollbeskat
ning således at tollen på livsfornødenheter oppheves og
direkte skatt i stigende skala innføres.
4) Staten oppretter en tidsmessig og felles folkeskole for
alle sam funnsklasser. Statens bidrag til latin- og m iddel
skoler inndras.
A m tsarbeiderforeningens program var verken revolusjonæ rt
eller sosialistisk. M en det var radikale reform er som var kjørt i
forgrunnen, og A rbeiderpartiets hovedorgan, Sosialdemokraten,
hilste foreningen velkom m en og fant de politiske sakene både
naturlige og riktige.18)
R epresentantene på m øtet var i overveiende grad arbeidere,
m en styrevalget ble allikevel preget av andre sosiale grupper.
Følgende ble valgt: Kirketjener G unstein A nderson, form ann,
læ rer Lars G ran, læ rer Knut Tvedt, grbr. Chr. H ornsrud, E. Jo
hansen, viseform ann.
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Det er grunn til å tro at det var organisasjonstrenede m enne
sker som satte sitt preg på utarbeidelsen av lover og vedtekter i
den nye organisasjonen. Disse vitner om erfarenhet i organisa
sjonsarbeid. Både G unstein A nderson og Chr. H ornsud hadde
flere år bak seg i styret for Buskerud Venstre, som var stiftet
1880.
Som et lite bilde på de holdninger som preget en slik forsam 
ling på denne tiden, kan nevnes at møtet, som ble startet kl. 9.00,
hadde en pause fra 11.00 til 14.00 for at de som ønsket det skulle
kunne delta i gudstjenesten.
M øtet varte så til kl. 17.30, og diskusjonen ble hele tiden ført
«med liv og iver m en på en verdig og besindig måte», for å sitere
Kongsberg Blads referat fra møtet.
Milepel nådd
Ved at am tsarbeiderforeningen var stiftet var en milepel i arbei
derbevegelsens utvikling i Buskerud nådd. Syv foreninger var
samlet om kring arbeidernes sak, og selv om det skal vise seg å
kom m e vanskeligere tider m ed splittelse og frafall, går det en di
rekte linje fra denne organisasjonen og fram til dagens arbei
derorganisasjoner i Buskerud.
Medlemstallet i organisasjonen til enhver tid er vanskelig å
fastslå, da det ikke foreligger noen sikre m edlemsfortegnelser.
Men i sitt referat fra årsm øtet i Vestfossen 18 8 9 19) anslår organi
sasjonen selv sitt medlemstall til å ligge et sted m ellom 4 og 5
hundre.
Av referatet fra dette m øtet fram går det at Søndre M odum har
meldt seg ut av foreningen og at et forsøk på å få M jøndalen inn
er mislykket.
Aktiviteten i organisasjonen har ikke væ rt overveldende, men
forholdene tatt i betraktning har den ikke væ rt dårlig. F or
eningen har vedtatt lover for utarbeidelsen av en sykekasse og
dessuten har form annen avholdt en foredragsrekke over em net
«arbeiderbevegelsen». Vi skal huske at organisasjonsarbeide på
denne tiden måtte sette langt andre krav til innsatsvilje enn hva
som er tilfelle i dag, både p.g.a. m anglende kom m unikasjons
midler, dårlig økonom i, liten fritid og lite erfaring i lignende a r
beid.
For å fornem m e de holdninger foreningen etterhvert utvikler,
vil vi sitere siste del av bestyreisens beretning til årsm øtet.20)
«De arbeidende m å selv kreve sin rett. Selv arbeide for sine
krav. De har ingen andre å stole på enn seg selv. En alene for
m år intet. Sam m en form år de alt. I sin m oralske rett og i sam91

m enslutningens m akt har de sin styrke. Derfor slutter de seg
også sam m en i by og bygd og land im ellom verden over; Politisk
m akt, avskaffelse av fattigdom, større økonom isk trygghet for
dem som vil gjøre noe. M en m otstanden er også den sam m e hos
dem som har m akten; de arbeidendes undertrykkelse og utbyt
ting. Så er det kam p fra begge sider. Den tenkende, klassebevisste, ærlige arbeider kjem per for sin og sine kam eraters rett til
større aktelse, velstand og lykke.
Vi ønsker de enkelte foreninger hell i arbeidet for større frihet,
rett og økonom isk trygghet.»
Den politiske språkbruk skjerpes, den politiske strategi er rik 
tignok uklar, m en et uttalt ønske om politisk m akt peker klart i
retning av strid om plassering i det politiske system i Norge. Her
gjør to partier krav på arbeiderklassens gunst; Det N orske A rbei
derparti og Venstre.
K am p om det politiske lederskap
Allerede før neste årsm øte ble dette spørsm ålet aktualisert idet
foreningen avholdt et fellesmøte med V enstre21) om sam arbeide
m ellom de to foreninger, særlig hva stem m erett og skattespørs
mål angår. N oen konkrete resultater førte dette m øtet så vidt
vites ikke til, problem atikken kom opp igjen på årsm øtet
22.6.90.
I løpet av året hadde både Kongsberg og Hønefoss arbeider
sam funn sluttet seg til A m tsarbeiderforeningen, og D ram m en
A rbeiderforening hadde sluttet seg til foreløpig. Idet Lierstran
den måtte anses som oppløst telte nå am tsorganisasjonen 8 for
eninger og etter egne beregninger ca. 1800 m edlemm er.
Det er spesielt D ram m en Arbeiderforenings m edlem sskap
som tvinger fram en avgjørelse i spørsm ålet om am tsforeningen
skal slutte seg til en landsorganisasjon og i tilfelle hvilken.22)
D ram m en A rbeiderforening hadde lovet å bli fast m edlem av
am tsforeningen dersom samtlige i denne stående foreninger
m eldte seg inn i De forenede norske A rbeidersam funn. D a så
skom aker Lunde fra Hønefoss klandret denne organisasjonen og
sa at den ikke hadde gjort noe for arbeidersakens frem m e, var
det duket for strid.
Det var skom aker Lunde som innledet til diskusjon om orga
nisasjonsspørsm ålet, og diskusjonen avslørte tre forskjellige
holdninger til dette spørsmålet;
Boktrykker Chr. H. Knudsen, Arbeiderpartiets representant
og redaktør av partiets hovedorgan, Socialdem okraten, hevdet
som rimelig er nødvendigheten av fullt brudd m ed V enstre og
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oppbygging av et eget parti. Den motsatte holdningen var repre
sentert ved D ram m ensrepresentanten og gikk ut på m edlem skap
i De forenede Norske A rbeidersam funn. En m ellom løsning ble
form ulert av A nders Buen fra Hønefoss og hadde nok flest til
hengere på møtet. Denne løsning innebar organisatorisk u av 
hengighet med betinget støtte til Venstre ved valgene. Der V en
stre ikke ville godta arbeiderforeningens krav, fikk m an så
trekke seg tilbake og opptre selvstendig. Ingenting ble imidlertid
vedtatt om forholdet til andre organisasjoner annet enn et forslag
fram satt av A nders Buen som understreket nødvendigheten av
at arbeiderne slutter seg sam m en for å oppnå sine rettigheter og
alm innelig stemmerett.
Det ble vedtatt å legge organisasjonsspørsm ålet fram for lokal
foreningene og ta saken opp på neste årsmøte.
På Am tsarbeiderforeningens neste årsm øte 1891 foreligger
forslag fra D ram m en Arbeiderforening om et klart standpunkt i
organisasjonsspørsm ålet og at atm sorganisasjonen m elder seg
inn i De forende Norske A rbeidersam funn.23) Å rsm øtet velger
im idlertid å se saken an til etter A rbeiderm øtet i D ram m en
sam m e år. Til dette m øtet velger foreningen 5 representanter:
H ornsrud, G ran, Lund, Torgersen og Andresen.
Denne m anglende klargjøring m edfører at D ram m en A rbei
derforening forlater årsm øtet og m elder seg ut av A m tsarbeider
foreningen.
Det fram går imidlertid av uttalelser under m øtet at foreningen
vil støtte Venstre ved stortingsvalget sam m e år.
1892 tar så A m tsarbeiderforeningen et klart standpunkt i sitt
forhold til de politiske landsorganisasjonene idet den på sitt års
møte i Hønefoss vedtar å melde seg inn i De forenede Norske
A rbeidersam funn. Dette vedtak blir fattet med 17 m ot 13 stem 
m er24), m en som vi skal se blir dette m edlem skapet et kortvarig
forhold.
Allerede referatene fra A rbeidersam funnenes representantmøte i D ram m en sam m e som m er, viser tegn til uoverenstem melser m ellom Buskerudrepresentantene og flertallet på møtet.
Dette kom m er f.eks. til uttrykk ved at redaktør Try fra Kongs
berg, en m oderat representant fra en m oderat forening i Buske
rud, forgjeves stiller forslag om «Forstaaelse a f og sam arbeide
m ed den sosialistiske Bevægelse i U dland og Indland», et forslag
som blir forkastet m ed 37 m ot 15 stem m er.25)
Redaktør Try er på dette tidspunkt form ann i A m tsarbeiderfo
reningen, og på foreningens neste årsm øte 30.7.1893 skal han
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kom m e til å stille forslag om at A m tsarbeiderforeningen m elder
seg ut av De forenede N orske A rbeidersam funn.26)
Inn i Arbeiderpartiet
Det var på sitt årsm øte på V ikersund på M odum den 30.7.93 at
A m tsarbeiderforeningen med 16 mot 13 beslutter å melde seg ut
av De forenede N orske A rbeidersam funn. Etter forslag fra A r
nesen fra Vikersund m elder foreningen seg inn i Det norske A r
beiderpartiet m ed 15 m ot 13 stem m er.27) Dette er den første for
ening på am tsplan som m elder seg inn i A rbeiderpartiet, og det
er m ed atskillig entusiasm e at Socialdem okraten m elder om
«Nederlag for Venstre, Seier for Socialdem okratiet» i Buske
ru d .28) Dette meget radikale skritt fra A m tsarbeiderforeningens
side skaper imidlertid harm e i venstrekretser i Buskerud, og ikke
m inst Buskerud Am tstidende tar kraftig avstand fra denne ven
stredreining.
Det var et splittet årsm øte som gikk til innm eldelse i A rbeider
partiet. For det første utspant det seg en skarp diskusjon om ut
m eldelsen av De forenede N orske A rbeidersam funn, der læ rer
G ran og gårdbrukerne Redtvet og N æ ss talte sterkt mot utm el
delse m ens skom aker Torgersen og Chr. H ornsrud var talsm enn
for utmeldelse. Deretter utspant det seg en ikke m indre skarp
diskusjon om innm eldelsen i A rbeiderpartiet, og de sam m e ta
lerne gjør seg gjeldende på hver sin side, i tillegg taler både læ rer
Torgeir Vraa, Vikersund, og B. Jensen for innmeldelsesforslaget. Det fram går av de videre forhandlingene at A m tsarbeiderfo
reningen til tross for innm eldelsen i A rbeiderpartiet vil støtte
V enstre ved stortingsvalget neste høst. Dette er im idlertid på be
tingelse av at Venstre, om det ikke får grunnlovsilertall og der
ved kan gjennom føre alm innelig stem m erett, vil gjennom føre al
m innelig kom m unal stem m erett, og det forutsettes at V enstre vil
sette alm innelig stem m erett først på sitt program .
Etter vedtaket om innm eldelse i Arbeiderpartiet, foretas valg
av representanter til A rbeiderpartiets landsm øte 1893 sam t valg
av styre for am tsorganisasjonen. Disse valg viser en pussig naivi
tet som dog kan skyldes et bevisst ønske om å forsøke å holde
organisasjonen sam men: både G ran og Redtvedt, som begge
talte sterkt im ot innm eldelse i Arbeiderpartiet, blir valgt som
representanter til Arbeiderpartiets landsm øte sam m en m ed C h r.
H ornsrud, A nton Arnesen, B. Jensen, A. Jensen, A. Torgersen
og redaktør Try. Sistnevnte er redaktør av venstreorganet
Kongsberg Blad, og både han og læ rer G ran blir til alt overm ål
valgt inn i bestyrelsen sam m en med Jensen, Torgersen og
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H ornsrud, sistnevnte som form ann. Naivitet eller taktikk - val
get m edfører at det ved neste årsm øte m å supplerende styrevalg
til på grunn av disse to V enstrem ennenes utgang av
A m tsarbeiderforeningen sam m en med sine respektive lokalfore
ninger, Kongsberg og Vestfossen.
Det skal vise seg at det radikale skritt som A m tsarbeiderfore
ningen tar i og m ed innm eldelsen i A rbeiderpartiet kom m er til å
bli en stor belastning for organisasjonen. Ved årsm øtet året etter
innm eldelsen, 1894, er kun to foreninger representert, de øvrige
m å antas å væ re utm eldte, og de blir borte fra am tsforeningen
flere år fram over. De to gjenstående er V ikersund og H okksund,
og det er disse to foreningene som nå i en vanskelig periode skal
kom m e til å bæ re A m tsarbeiderforeningen fram over.
Både Hønefoss, Kongsberg, Skotselven og Vestfossen forsvin
ner nå ut av am tsforeningen for en tid. Det er dessverre ikke kil
degrunnlag for å si noe sikkert om årsaken til dette store frafall
av foreninger. Foreningsprotokoller som kunne fortelle om de
enkelte foreningers begrunnelse for å gå ut av am tsforeningen
har det ikke væ rt mulig å bringe på bane; de vesentligste kildene
er her avisene og disse gir begrensede m uligheter til å kom m e
bak de politiske kulissene. M en alt tyder jo allikevel på at det er
m edlem skapet i Arbeiderpartiet som gjør utslaget og skrem m er
foreningene ut av A m tsarbeiderforeningen. Dette er i datidens
N orge et meget radikalt parti, det knytter seg atskillige skrem sler
til sosialismebegrepet, og oppslutningen om partiet er på lands
plan svæ rt begrenset. Det er først og frem st i Kristiania og Ber
gen partiet har sin basis, og Buskerud A m tsarbeiderforening er
altså den første am tsforening utenfor de store byene som m elder
seg inn i partiet.
For D ram m en og Kongsbergs vedkom m ende er begrunnelsen
for utm eldelsen klar. D ram m en A rbeiderforening forlater Amtsarbeiderforeningens årsm øte 1891 i protest m ot at foreningen
ikke går med i De forenede N orske A rbeidersam funn. (Se oven
for.) Kongsberg A rbeidersam funn behandler våren 18 9 4 29) et
forslag fra bestyrelsen om utmeldelse av am tsorganisasjonen.
Begrunnelsen for forslaget var «m isnøye m ed ledelsen».
For de øvrige foreningers vedkom m ende er årsaken til frafal
let m er uklar, m en bare få av foreningene går inn i De forenede
N orske A rbeidersam funn eller Buskerud Am ts-Venstre. Det kan
snarere virke som de går inn i en passiv politisk periode.
Av de som står igjen i ledelsen av A m tsarbeiderforeningen,
m erker vi oss særlig Chr. H ornsrud. H an skal kom m e til å leve
et langt liv i ett m ed arbeiderbevegelsen. Han får tidlig verv i
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landspartiet, og blir allerede i 1906 valgt inn på stortinget fra Bu
skerud. 1927 blir han landets første A rbeiderpartistatsm inister,
riktignok sittende bare 14 dager før det borgerlige flertall i stor
tinget krever at regjeringen skal gå, og han er senere et levende
politisk opptatt m enneske helt til sin død 1962, 102 år gammel.
Foreningens virksom het er im idlertid intakt også de vanske
lige årene etter 1893. Det blir avholdt regelmessige årsm øter,
m en representasjonen er sterkt redusert. Det er V ikersund og
H okksund som m øter, og disse to lagene utgjør alene amtsorganisasjonen helt fram til 18 9 7.30)
På årsm øtet 1895 frem m er skom aker Torgersen forslag om
utm eldelse av Arbeiderpartiet. Forslaget får imidlertid bare 3
stem m er, og organisasjonen opprettholder sitt m edlem skap i A r
beiderpartiet.
Ut av Arbeiderpartiet
Etter flere år å ha væ rt bestående av kun 2 lokallag, har altså
A m tsarbeiderforeningen 1897 fått tilsig av 2 nye lag, Vestfossen
og Solbergelven, og foreningen ser ut til å væ re på vei ut av iso
lasjonen. 1899 kom m er imidlertid m eldingen om at organisasjo
nen har m eldt seg ut av A rbeiderpartiet.31)
Tilsynelatende er dette et brudd både m ed partiet og det det
står for politisk. Tida som følger tyder imidlertid på noe annet.
De næ rm este år skal avdekke interessant politisk taktikk; et læ 
restykke i fronttaktikk lenge før den historiske diskusjon innen
den internasjonale arbeiderbevegelse om forholdet mellom front
og parti, en strid som i N orge kom til å få vidtrekkende politiske
og organisatoriske følger innen arbeiderbevegelsen på begynnel
sen av 1920-tallet, da riktignok under helt andre historiske for
hold og uten sam m enligning forøvrig.

Fra sekt til parti
1890-årene hadde betydd en alvorlig organisatorisk svekkelse
for A m tsarbeiderforeningen i Buskerud. Samtidig som den
hadde tatt et klart standpunkt til sine politiske om givelser på
landsplan idet den hadde m eldt seg inn i DNA 1893, hadde den
hatt et sterkt frafall av m edlem sorganisasjoner. Det er all mulig
grunn til å tro at dette frafallet skyldes nettopp foreningens
standpunkt i partispørsm ålet; m edlem skap i DNA var for flertal
let av arbeiderforeningene i Buskerud et for radikalt skritt, et
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skritt m an ennå ikke var m oden for og som m edførte disse for
eningenes utm eldelse av am tsorganisasjonen.
Samtidig vokser det på 1890-tallet fram nye lokale arbeiderfo
reninger ru n d t om i am tet. Heller ikke disse nye foreningene kla
rer A m tsarbeiderforeningen å fange opp. A m tsarbeiderfore
ningen er havnet i en isolasjon og er ikke lenger det uttrykk for
den fram voksende arbeiderbevegelsen som den var.
D enne situasjonen er åpenbar også for lederne i organisasjo
nen, og de m å foreta seg noe for å kom m e ut av isolasjonen.
F ronttaktikk og vekst
1899 kom m er melding til D N A -kontoret i Kristiania om at Bu
skerud A m tsarbeiderforening m elder seg ut av landspartiet.32)
Som m eren sam m e år sender am tsarbeiderorganisasjonens styre
innbydelse til alle am tets arbeiderforeninger om å m øte i H okk
sund 23.7. sam m e år. I innbydelsen gjøres rede for Am tsarbeiderforeningens utm eldelse av D N A ,33) og m ålsettingen m ed in n 
kallelsen er tydelig: A m tsarbeiderforeningens styre ønsker en
sam m enslutning av alle am tets arbeiderforeninger i en ny parti
politisk uavhengig am tsarbeiderorganisasjon.
Sam m enslutningen ble diskutert på m øtet i H okksund, m en
noen avklaring skjedde ikke. 8 foreninger var m øtt fram , m en
ingen m øtte m ed noe m andat fra sine lokalforeninger i spørsm å
let om sam m enslutning. Saken ble derfor utsatt til lokalforening
ene hadde hatt anledning til å drøfte dette spørsm ålet, og det fu n 
gerende styret for A m tsarbeiderforeningen ble sittende inntil vi
dere.
Tankegangen bak denne m anøvreringen fra A m tsarbeiderfo
reningens side har det væ rt um ulig å finne klart form ulert i
sam tidige kilder. M en for å kaste lys over det som skjedde og
tankegangen bak, vil jeg sitere hva Torgeir V raa, form ann i
A m tsarbeiderforeningen fra 1902, senere stortingsm ann og
m angeårig redaktør av Frem tiden, sier om det som skjedde 1899
i sin tale på A m tsarbeiderforeningens årsm øte 1904:
F or endel år siden meldte A m tsarbeiderforeningen seg ut av
De forenede N orske A rbeidersam funn og inn i Det norske A r
beiderparti. En stor del av m edlem m ene var dengang meget
bange for sosialistnavnet. Og den ene forening etter den andre
meldte seg derfor ut av am tsorganisasjonen, inntil kun to sto
igjen: H okksund og V ikersund arbeiderforeninger. M an måtte
da til å sam le dem sam m en igjen og derfor meldte am tsorganisa
sjonen seg ut av Arbeiderpartiet. Socialdem okratene begynte så
et energisk opplysningsarbeide, hvilket resulterede i at arbeider98

ene gjentagne ganger deretter gikk til valg på et helt ut socialdem okratisk program og tålte et helt socialdem okratisk styre i sin
organisasjon. M en de organiserte arbeidernes stilling i Buskerud
h ar gitt anledning til misforståelse av de partifeller der ikke
kjente forholdet i amtet. Og der var ikke få knubbede ord for at
vi ikke var gode socialdem okrater.34)»
Det er en tidlig utgave av den senere så kjente fronttaktikk vi
her er vitne til. For å kom m e ut av isolasjonen organiserer sosi
aldem okratene en partipolitisk uavhengig organisasjon der de
som sosialdem okrater kan kjem pe for sin politikk. Denne strate
gien skal vise seg å væ re vellykket.
Søndag 1. oktober sam m e høsten, 1899, kom m er A m tsarbei
derforeningen sam m en på nytt, også denne gang i H ougsund.35)
Som deltakerlisten viser, er A m tsarbeiderforeningen nå i sterk
vekst.
De som m øter, er Em bretsfoss arbeidersam funn (5 repr.),
D ram m en A rbeiderparti (5), Slemmestad A rbeiderforening (4),
H ougsund (8), Solbergelven (4), Øvre Sandsvæ r A rbeiderfore
ning (2), Hyggen A rbeiderforening (1), Oddevold og M oen venstreforening (2), Bakke A rbeiderforening (3), Sandsvæ r A rbei
derforening (2), Øvre Sand A rbeiderforening (2), E ker socialdem okratiske klub (1). Tilsam m en utgjør dette 12 foreninger og 39
representanter. I tillegg var D N A og De forenede N orske A rbei
dersam funn innbudt. Av disse m øtte D N A m ed Chr. Holterm ann Knudsen.
Første p u n k t p å møtets dagsorden tar opp organisasjonsspørs
mål. Det blir her vedtatt at foreningen skal om fatte både am tets
landkom m uner og byene, slik at også D ram m en hører inn under
am tsorganisasjonen.
A ndre pu n k t om handler program grunnlaget for foreningen.
Styret hadde fram satt følgende forslag til program :
I

II

E nhver forening m å oppta m anntall over
a) stem m eberettigede
b) de som h ar stem m erettsbetingelser og få dem til å av
legge ed.
M ed hensyn til de politiske valg anbefales:
a) Betingelsene for stem m erett til stats- og kom m unevalg
blir de sam m e
b) Folkeforsikring eller forsørgelse
c) Forbedring av fabrikklovgivinga
d) Løsning av jordspørsm ålet
e) U innskrenket forsam lings- og foreningsfrihet
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III Komm unevalg:
a) Forbedring av folkeskolen
b) Sykepleien over i beskatningen, til en begynnelse kom 
m unale leger
M ot dette forslaget stiller D ram m en A rbeiderparti forslag om at
foreningen skal slutte seg til D N A ’s program . Dette blir forkas
tet, og styrets forslag blir vedtatt.
E t forslag fra D ram m en A rbeiderparti om at foreningen skal
skifte navn til Buskerud Arbeiderparti, blir også forkastet, og
navnet er fortsatt Buskerud A m tsarbeiderforening.
Videre blir det vedtatt at presseorgan for foreningen skal væ re
Socialdem okraten (DNA) og A rbeideren (De for. No. A rbeider
sam funn).
Bakke A rbeiderforening frem m er forslag der de foreslår at det
opprettes en faglig organisasjon for am tet. Dette blir det vedtatt
at styret tar seg av.
Videre foreslår Em bretsfoss arbeidersam funn at foreningen
skal arbeide for at det blir lettere tilgang til jord. Jordspørsm ålet
blir im idlertid utsatt til senere.
Det blir vedtatt at den sittende bestyrelsen blir sittende inntil
videre.
Det blir i tillegg nedsatt et arbeiderutvalg m ed 1 m edlem fra
hver forening som skal utarbeide forslag til lover for foreningen.
Disse skal så behandles i lokallagene før de tas opp til endelig be
handling i foreningen.
18. februar 1900 avholder foreningen konstituerende m øte i
H ougsund, og ca. 35 representanter fra amtets arbeiderfore
ninger deltar. I følge referatet om fatter foreningen nå ca. 15 lo
kalforeninger m ed tilsam m en ca. 2000 m edlem m er.36)
I tillegg til de 12 foreningene som var representert på oktobermøtet, om fatter foreningen nå Krogstadelven og Øvre Land.
E n del av disse foreningene er dannet før 1888, m ens andre er
dannet i løpet av 90-årene. Ikke alle har det væ rt mulig å finne
stiftelsesdato for, m en vi vet at Slem mestad A rbeiderforening ble
dannet 22. m ars 1896 m ed 72 m edlem m er38), D ram m en A rbei
derparti ble dannet 5. m ars 189939), Krogstadelva A rbeiderfore
ning ble også dannet 5. m ars 1899.40). Em bretsfoss A rbeiderfo
rening er det noe uklart når ble stiftet. Den meldte seg imidlertid
inn i A m tsarbeiderforeningen 19. august 189941).
Disse foreningene kom m er til å danne stam m en i Buskerud
A m tsarbeiderforeningen de næ rm este årene. I tillegg kom m er
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M jøndalen, som m øter på Am tsarbeiderforenings årsm øte 23.
april 1901.
Representasjonen fra Sandsvær faller riktignok for en tid bort,
og representasjon fra den kanten kom m er ikke tilbake før
Kongsberg Arbeiderparti dannes 18. juni 1904 etter initiativ fra
am tsforeningens form ann, Torgeir V raa.42)
Odevald og M ehren venstreforening forsvinner etterhvert
også ut av bildet. N år det gjelder M jøndalsrepresentasjonen er
det ikke A rbeiderforeningen fra 1886 som representeres. 1901
m elder M jøndalen A rbeidersam funnsforbund seg inn i D N A 43),
og det er g runn til å tro at det er denne foreningen som går med i
A m tsarbeiderforeningen 1901. Vi m erker oss også at fra D ram 
m en m øter det nystiftede Arbeiderpartiet, ikke A rbeiderfore
ningen fra 1868. 1904 m elder Hønefoss og om egn A rbeiderfore
ning, Hønefoss A rbeiderm annsforbund og Stenberglandet A r
beiderforening seg også inn i A m tsarbeiderforeningen.44)
Sam m enslutningsm øtet i H okksund vedtar foreningens nye
lover, og det politiske program som her er form ulert er noe utvi
det fra oktoberm øtet.
Program m et var følgende:
A rbeidernes politiske sam m enslutning og fellesopptreden.
Ved de statsborgerlige valg vil m an arbeide for:
1. At betingelserne for den kom m unale og den statsborger
lige stem m erett blir de sam m e
2. A lm innelig folkeforsikring for gamle eller ikke arbeidsdyktige m enn og kvinner
3. A lm innelig syke- og ulykkesforsikring
4. En for arbeidernes liv og helse fullt betryggende fabrikk lovgivning
5. Jordspørsm ålet
6. Å ttetim ersdagen for statens arbeidere og i alle sunnhetsfarlige bedrifter
7. Edruelighetens frem m e
8. A t den fulle forenings- og forsam lingsfrihet ikke krenkes
Ved de kom m unale valg vil m an arbeide for:
1. Forbedring av folkeskolen sam t adgang til avgiftsfri videregå
ende utdannelse for alle kom m unens barn (middelskolen og
fortsettelsesskoler)
2. Sykepleien over i beskatningen; til en begynnelse kom m u
nale leger
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Torgeir Vraa var en personlighet, en institusjon,
«Frem tiden» kjent over hele landet.
Foto: Arbeiderbevegelsens A rkiv og Bibliotek.
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3. Opprettelse av barnehjem , som styres uten fattigvesenets m el
lom kom st
4. At forhåndenvæ rende bolignød avhjelpes
NB: Disse og liknende krav til stat og kom m une kan ikke gjen
nom føres uten ved bruk av alm innelige stem m erett. H ver
tilsluttet forening har derfor at oppta m anntall over de
stem m eberettigede og holde det i god orden. Kjenn din
styrke og øk den!45)
Program m et vekker harm e i Venstrekretser, og Buskerud Amtstidende skriver at «program m ets ligefrem farlige Karakter falder
tilstrækkelig i øynene».46) D enne karakteristikken er vel im idler
tid noe overdreven. Særlig vesentlig skiller ikke dette p ro 
gram m et seg fra De forenede Norske A rbeidersam funn. Vi kan
forøvrig m erke oss den inkonsekvens som synes å væ re mellom
kravet om syke- og ulykkesforsikring og kravet om at sykepleien
skal over i beskatningen. M ens V enstre har stått på forsikrings
prinsippet, er det Det norske A rbeiderparti som har kjørt fram
kravet om at sykepleien skal væ re et offentlig ansvar, og det kan
synes som om program m et her har m åttet gi rom for denne selv
m otsigelsen for å tilfredsstille to forskjellige politiske retninger.
På årsm øtet 1900 velges imidlertid Chr. H ornsrud til for
m ann, og 1901, 1902, 1903 og 1904 velges Torgeir Vraa. Dette
er to frem tredende sosialdem okrater og vitner om am tsorganisasjonens voksende tillit til denne politiske retningen.
Arbeideravis i Buskerud?
På årsm øtet 31.3.1902 kan form annen, Torgeir V raa, fortelle at
styret for am tsarbeiderforeningen i løpet av året har hatt felles
m øter m ed D ram m en Arbeiderparti med henblikk på å starte en
arbeideravis i B uskerud.47)
Det viser seg imidlertid at D ram m en Arbeiderparti på egen
hånd har besluttet at en slik avis skal settes igang og at den skal
utkom m e som ukeavis m ed sitt første num m er 1. april. Denne
engenrådighet m edfører at Buskerud Am tsarbeiderforening bry
ter alle forhandlinger med D ram m en Arbeiderparti om oppret
telse av en arbeideravis og istedet vedtar å bruke Socialdemokraten som sitt organ og å virke for dette organs utbredelse i amtet.
Såvidt vites kom det planlagte num m er av D ram m ensavisen
aldri ut, og saken kom m er ikke opp igjen før p å A m tsarbeider
foreningens årsm øte 1904.
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Inn i Arbeiderpartiet - påny
N år avissaken kom m er opp på am tsarbeiderm øtet 1904 er det i
tilknytning til en annen sak som her blir tatt opp, am tsorganisasjonens innm eldelse i Det norske A rbeiderparti.48)
På årsm øtet 190 3 49) foreslo Slemmestad A rbeiderforening at
am tsorganisasjonen skulle melde seg inn i DNA. Dette spørsm å
let ble utsatt da det m åtte behandles i de enkelte lokallag før noen
beslutning kunne tas. N år saken så kom m er opp på A m tsarbei
derforeningens årsm øte 1904, er spørsm ålet om tilknytning til
Arbeiderpartiet behandlet i alle lokallagene, og behandlingen av
saken går raskt unna.
E tter en kort tale av Torgeir V raa legger han forslaget om in n 
meldelse i DNA fram for årsmøtet. Ingen forlanger ordet - alle
har m andat fra sine lokalforeninger til å gå inn for innm eldelse i
Det norske Arbeiderpartiet, og uten at noen røst heves til in n 
vending går klubba til V raa i bordet. M edlem skapet er vedtatt,
og A rbeiderpartiet i Buskerud er påny en realitet, denne gangen
for godt.50)

Arbeiderforeningenes utvikling -

regionale ulikheter

Vi har sett at det ble dannet en rekke arbeiderforeninger og
-s a m f u n n i Buskerud fram m ot og rundt århundreskiftet.
D enne foreningsbølgen starter i de to større byene D ram m en og
Kongsberg på slutten av 1860-tallet. Det fortsetter på 1880-tallet,
nå m ed hovedvekten i de landkom m uner der det etableres ny in
dustri i denne tiden; dvs. oppetter Dram m ensvassdraget og langs
deler av D ram m ensfjorden. I de deler av fylket der industrien
ennå ikke har fått noe fotfeste, dvs. Hallingdal og N um edal, vok
ser arbeiderforeningene fram først på et senere tidspunkt; etter
1905, og da som partilag av Arbeiderpartiet.
Vi ser at det allerede her i foreningenes fram vekst gjør seg
gjeldende regionale ulikheter.
Disse regionale ulikhetene gjør seg også gjeldende i den videre
politiske og organisatoriske utvikling foreningene gjennom lever
i perioden før 1905.
A. DEN PO LITISK E UTVIKLING
A rbeiderforeningene i D ram m en og Kongsberg ble dannet som
filantropiske tiltak av velm enende overklassefolk. På 1880-tallet
blir im idlertid disse foreningene gjenstand for V enstres politiske
interesser, det blir kam p om lederskapet og Venstre tar over.
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Samtidig med denne politiseringen i byene, vokser det fram
arbeiderforeninger langs D ram m ensfjorden og oppetter D ram mensvassdraget som allerede fra starten plasserer seg tett opp til
venstre politisk. De fleste av disse utvikler seg også til venstre
for Venstre, og de kom m er inn i spenningsfeltet m ellom V enstre
og Det norske Arbeiderparti, som dannes 1887.
Dersom vi ser Buskerud Am tsarbeiderforening som et repre
sentativt politisk uttrykk for arbeiderforeningene i de nyindustrialiserte landkom m unene i Buskerud, kan vi, ved å se denne
am tsarbeiderforeningens utvikling i forhold til arbeiderforening
ene i D ram m en og Kongsberg, se klare ulikheter i arbeiderfore
ningens utvikling i disse to forskjellige typer sam funn.
Med forbehold i de m otsetninger som på 90-tallet gjorde seg
gjeldende innen am tsarbeiderforeningen, velger jeg allikevel å se
den som noenlunde representativ for de nyindustrialiserte land
kom m unene; i dette spesielle tilfelle av sam m enlikningen by land tror jeg det tross alt er fruktbart og at det kan få fram de ty
piske hovedtrekk og ulikheter i utviklingen.
Byforeningene
Arbeiderforeningene i Dramm en og Kongsberg ligger i hele vår
periode, etter at Venstre tok over ledelsen, i Venstres politiske
næ rhet. De har begge tilknytning til De forenede norske A rbei
dersam funn og støtter V enstre ved de parlam entariske valgene.
Først 1907 erobrer A rbeiderpartiet flertallet i D ram m en A rbei
derforening, i Kongsberg A rbeidersam funn gjør de det aldri.
Landforeningene
A m tsarbeiderforeningen går derim ot tidlig til det radikale skritt å
melde seg inn i Det norske Arbeiderparti. Riktignok vekker dette
strid, og det resulterer i at flere foreninger for en tid faller fra. Vi
skal im idlertid m erke oss at D ram m en og Kongsberg arbeiderfo
reninger i forbindelse med dette er de første til å m elde seg ut.
M en selv om innm eldelsen i A rbeiderpartiet våkte strid og
frafall, fikk aldri De forenede norske A rbeidersam funn noe fot
feste i landkom m unene.
B. O RG ANISATO R ISK UTVIKLING
I tilknytning til de politiske ulikhetene ser vi også interessante
ulikheter m ellom by og land i den organisatoriske utviklingen av
arbeiderforeningene.
A rbeiderforeningene i byene utgjorde aldri noen drivkraft i
retning av D N A -m edlem skap eller organisering av lokale DNA105

lag. Det var snarere krefter i fagbevegelsen som sam m en med
Amtsarbeiderforeningen drev fram og organiserte Arbeiderpartilag i byene. Disse forsøkte så i sin tur å erobre flertallet i arbei
derforeningene.
Vi kan lage skjematiske skisser av den organisatoriske utvik
ling i D ram m en og Kongsberg på følgende måte:

Figur 2:
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I landkom m unene foregikk den organisastoriske utviklingen på
en annen måte.
H er er det A rbeiderforeningene som organiserer DNA-lag og
derved skaffer A rbeiderpartiet fotfeste. Dette skjer ved at den en 
kelte arbeiderforening m elder seg inn i DNA , enten direkte eller
via A m tsarbeiderforeningen den tiden denne var m edlem av
DNA . Eksem pler på denne veien inn i D N A har vi i Hokksund
og V ikersund. Ofte gikk flere arbeiderforeninger sam m en om å
danne et Arbeiderpartilag. Dette kan vi se eksempel på i N edre
Eker:
Solbergelven A rbeiderforening sender m ars 1901 skrivelse til
arbeiderforeningene i Krogstadelven og M jøndalen m ed forslag
om «at Solbergelvens, M jøndalens og Krogstadelvens arbeider
foreninger slutter sig sam m en til dannelse af et arbeiderparti for
N edre Eker».
Både Krogstadelven og M jøndalen er interessert i dette, og de
tre foreningene velger to representanter hver til dannelse av et
arbeiderutvalg for arbeiderpartiet i N edre Eker.
Vi kan skjematisk tegne hovedtrekkene i landkom m unenes
organisatoriske utvikling på følgende måte:
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M aterialet fra fylket som helhet har eksem pler som bryter m ed
de hovedtendenser vi her har pekt på. H ovedtendensen er allike
vel at Arbeiderpartiets lag i landkom m unene organiseres av a r
beiderforeningene, m ens de for byenes vedkom m ende organise
res m ed basis i fagbevegelsen og først senere får m ed seg arbei
derforeningene.
Den ulikhet i politisk og organisatorisk utvikling for arbeider
foreningene i D ram m en/K ongsberg og landkom m unene vi her
ser, kan vi betrakte langs to forskjellige akser:
1) Som en forskjell m ellom by og land.
Dersom vi bruker denne problem stillingen, blir m ønstret for a r
beiderforeningenes utvikling i Buskerud et annet enn det som er
alm innelig oppfatning av arbeiderforeningenes utvikling i hen
holdsvis by og land.
Som uttrykk for det tradisjonelle syn kan vi ta Jostein N æ rbøvik «Norsk historie 1870 - 1905.» H er hevder han at arbeiderne
i byene tar avskjed med Venstre og De forenede norske Arbeidersam fund på 90-tallet og at «byarbeidarane (....) førebels (skil)
lag m ed arbeidarane på landsbygda,» dvs. disse forblir i Venstres
næ rhet enda en stund.
Dette syn m odererer N æ rbøvik på sam m e sted ved nettopp å
henvise til Buskerud: «M en også landsbygda stod utsett til for
A rbeidardem okratia, særleg der industrien fekk fotfeste. Alt i
1893 braut Buskerud A m tsarbeiderforening ut, m ed Chr.
H ornsrud i brodden.»
Det er utm eldelsen av De forenede norske A rbeidersam fund
det her refereres til.
Er det mulig at det tradisjonelle skjem a m ellom by og land
N æ rbøvik her holder seg til, snarere er et spesielt forhold m el
lom Kristiania og Opplandsbygdene, der A rbeiderdem okratene
fikk spesielt sterkt fotfeste?
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Kan hende det forhold m ellom by og land vi finner i Buske
rud er m er representativt for landet som helhet?
Bare videre lokalhistoriske undersøkelser kan gi svar på dette.
2) Som en ulikhet i politisk utvikling i nyetablerte og eldre etab
lerte industristrøk.
Landkom m unene oppetter Dram m ensvassdraget og rundt
D ram m ensfjorden er alle landkom m uner m ed nyetablert indus
tri. D ram m en og Kongsberg er derim ot eldre industristeder med
et m angeårig arbeiderm iljø.
E dvard Bull d.y. har i sin undersøkelse «Arbeiderm iljø under
det industrielle gjennom brudd» kom m et fram til to typer hold
ninger blant arbeiderne:
Aksepterende holdninger. Dette er de som i stor grad aksepte
rer sam funnsforholdene som de er og ser dem som vanskelig å
forandre. Politisk resulterer disse holdningene i konservatism e
og likegladhet.
Protesterende holdninger. De som ser på sam funnet som noe
som kan og bør forandres.
Bull finner i sin undersøkelse de aksepterende holdninger
m est utbredt i de etablerte industristrøk. Protesterende hold
ninger finner han i de nyetablerte strøk.
Bulls skjem a passer bra i Buskerud. U t fra den politiske utvik
ling av arbeiderorganisasjonene her kan det se ut som om det i
de nyindustrialiserte landkom m unene er bedre grobunn for ra 
dikalisme enn det er i de etablerte industriom rådene i D ram m en
og Kongsberg.
Vi m å ta et forbehold i vår sam m enlikning med Bulls analy
ser: Det er den politiske utvikling av arbeiderforeningene vi har
undersøkt og bygger på, ikke en systematisk analyse av folks
holdninger.
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