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Finn Olstad

Fra «konservativt formynderskab»
til «klassebevidste arbejdere»1)
Om sosiale bånd og rekruttering
til Christiania Arbeidersamfund2)
Opprinnelig var Arbeidersam fundet en filantropisk arbeiderfore
ning dannet etter initiativ av menn fra høyere sosiale lag. Bak lå
ikke m inst frykten fo r sosial og politisk radikalism e i underklas
sen. M indre enn 30 år seinere hadde sosialistene erobret nettopp
A rbeidersamfundet.
Finn Olstad tar i denne artikkelen fo r seg rekrutteringen til
Christiania Arbeidersam fund 1864 - 93. Bakgrunnen er en d e
taljert analyse av medlemsstokken på enkelte utvalgte tidspunkt.
Det er en ja k t etter indikasjoner på «sosiale bånd» som kan ha
væ rt virksom me i rekrutteringsprosessen. Det viser seg at betyd
ningen og arten av slike bånd endret seg sterkt over tid - i næ r
sam m enheng m ed foreningens karakter og politiske utvikling.
A rtikkelen risser opp en utvikling fr a «standssamfunn» til
«klassesamfunn» som m unner ut i hvordan klassesolidaritet m el
lom arbeidere gjorde det m ulig fo r sosialistene å overta Sam fundet.
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I
Til 17. mai-feiringen 1894 heiste C hristiania Arbeidersam fund
for første gang det røde flagg. Det signaliserte en ny tid. Arbeidersam fundet var blitt erobret av den frem adstorm ende sosialis
tiske arbeiderbevegelse. Hva Eilert Sundt — foreningens stifter
og første form ann — ville sagt til dette, vet vi ikke. Men C hristi
ania A rbeidersam funds utvikling fra stiftelsen i 1864 hadde ført
det langt fra de opprinnelige idealer og form ål.1)
A rbeidersam fundet var i utgangspunktet en filantropisk arbei
derforening, dannet etter initiativ av m enn fra høyere sosiale lag.
Og nettopp frykten i disse sam funnslag for sosial og politisk radi
kalisme utgjør noe av bakgrunnen for opprettelsen av slike for
eninger, i C hristiania og ellers. A rbeiderne skulle hjelpes opp av
sin åndelige og materielle nød, og derved integreres i sam funnet.
I tråd med dette konsentrerte virksom heten i Christiania A rbei
dersam fund seg om å «skaffe sine M edlem m er nyttig og forædlende U nderholdning og et hyggeligt Tilfiugtssted i deres Fritimer», som det het i foreningens første lover. Foredrag, bokutlån,
leseværelse, praktiske opplæringstiltak, samt fra 1866 frivillig
sykekasse - dette utgjorde kjernen i Samfundets arbeid. Like
viktig var en annen side av virksom heten. G jennom diskusjons
m øter og resolusjoner ble A rbeidersam fundet et forum for de
batt og opinionsdannelse. Det ble «byens offentlige talerstol».4)
Politisk diskusjon og politisk virksom het var i lang tid for
buden frukt på C hristiania A rbeidersam funds m øter.5) M en da
de politiske m otsetninger i sam funnet om kring kvesset seg til,
kunne heller ikke A rbeidersam fundet holde den politiske strid
utafor m urene. G jennom bruddet kom høsten 1879. Da seiret
venstretilhengerne for første gang ved styrevalg. Og den politi
ske kurs ble fastlagt for lang tid våren 1882, da en konservativ
mobilisering foran styrevalget mislyktes i å skyve venstresym patisørene fra roret. Etter maktskiftet i 1879 ble Christiania A rbei
dersam fund raskt en uttalt politisk forening, selv om de gamle
virksom hetsom råder fra den filantropiske tida ikke ble forlatt.
Sam fundet ble fram for alt et politisk diskusjonsforum og propa
gandasentral for venstrebevegelsen. Det ble også et arnested for
viktige venstrepolitiske initiativ - «en Bule for den laveste Ra
dikalisme» lød M orgenbladets kom m entar.6)
Etter å ha gjennom løpt en filantropisk/konservativ og en venstrepolitisk periode ble A rbeidersam fundet høsten 1893 overtatt
av sosialistene. Dette innebar ikke noen m arkert endring i orga
nisasjonens karakter eller funksjon. Skiftet er først og fremst
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kjennetegnet ved en ny politisk kurs: sosialismen og en under
strekning av arbeiderklassens spesielle interesser og krav.
Om vi stopper opp ved dette maktskiftet i C hristiania A rbei
dersam fund, trenger spørsm ålene seg raskt på. H vordan kunne
sosialistsym patisørene gripe m akten? V ar det kanskje arbeiderne
som strøm m et til og ga dem seieren?7) I så fall: på hvilken måte
kunne dette foregå? Og - ikke m inst interessant - hvorfor
skjedde ikke denne forandringen tidligere? La denne begyn
nende undring bli innfallsporten til en næ rm ere undersøkelse.
La oss prøve å trenge inn i sam m enhengen mellom medlemsrekrutteringen i A rbeidersam fundet og de forskjellige perioder i o r
ganisasjonens utvikling. Kan vi i m edlem srekrutteringen øyne
spesielle handlingsm ønstre, og er det mulig å finne noen klar ut
viklingslinje?
Til en slik analyse strekker ren m edlemsstatistikk ikke til. Statistikkens inndeling i kategorier og sosiale grupper vil lett gi et
statisk bilde - kanskje et falskt inntrykk av uforanderlighet,
m ens vi er på leting etter handling og endring. Vi m å likevel
kom m e fram til et noenlunde enkelt analyseredskap, en metode
til å finne orden og m ening i en kaotisk virkelighet. U tgangs
punktet blir å lete etter sosiale bånd mellom m edlem m ene (for å
forsøke en m er presis definisjon: sam m enbindende sosiale rela
sjoner m ellom enkeltpersoner, som muliggjør påvirkning og be
visst sam handling).8) Eksem pler på slike forbindelser kan nev
nes i fleng: slektskap, vennekrets, naboskap, kontakt på arbeids
plassen m ed arbeidskam erater eller over-/underordnede.
M ed et enkelt grep kan vi skille m ellom vertikale og horison
tale sosiale bånd.9) Horisontale bånd går i m in tolkning mellom
m ennesker med sam m e sosiale status eller lik stilling i produk
sjo n en .10) Vertikale bånd går på tvers av dette, mellom over- og
underordnede innen sam m e næ ring, fag eller etat (f.eks. m ellom
bakerm ester og bakersvenn, m ellom kjøpm ann og handelsbet
jent). Samtidig m å vi m erke oss hva jeg vil kalle de sosiale bånds
«omfang». Med dette m ener jeg f.eks. å skille m ellom (mer
snevre) horisontale bånd m ellom arbeidere innen sam m e fag og
bånd m ellom arbeidere m ed ulik fag- og yrkestilknytning.
Herm ed begir vi oss ut på et m etodisk eksperiment. Kan vårt
enkle begrepsverktøy bringe oss næ rm ere svar på våre spørsmål,
og la oss skimte handlingsm ønstre som ellers er skjult for oss?
Er det mulig å få kildematerialet til å gi slipp på slike hem m elig
heter? Det er grunn til å tvile. Kildematerialet er skrøpelig. Det
består i hovedsak av nom inativt m ateriale, som m edlem sprotokoller og folketellingslister.1') Analysen av sosiale bånd m å i
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beste fall bli am putert. Vi m å nøye oss m ed de forbindelser som
kan antydes gjennom felles bosted og (for en m indre del av medlem sstokken) felles arbeidsplass. Og det kan væ re problem atisk å
slutte fra rekonstruksjon av bostedsforbindelser o.l. i medlemsstokken til deres betydning for rekrutteringen. Vi kan f.eks. ikke
uten videre gå ut fra at næ rhet i bosituasjonen alltid innebæ rer
sosial kontakt. Og sosial kontakt via bosted eller arbeidsplass gir
heller ingen garanti for at dette virket inn i rekrutteringen. La
oss likevel, m ed disse forbehold i m inne, kaste ut vårt nett.
II

En hel del av arbeiderne som var innm eldt den første tid, var
blitt innm eldt på den m åte at arbeidsgiverne deres «henstilte at
de blev m edlem m er.» Dette kan jubileum sberetningene for A r
beidersam fundet berette. C hristiania Seildugsfabrikk utpekes
som et hovedom råde for slik rekruttering. Fabrikkens leder,
H enry Heyerdahl, «agiterte ivrig blandt sine arbeidere for at de
skulde melde sig inn i Sam fundet, og ikke få av dem fulgte opp
fordringen.»12) Foreningens m edlem sprotokoll kan bekrefte
dette. Blant m edlem m ene i stiftelsesåret 1864 finner vi foruten
Heyerdahl 16 arbeidere og 1 form ann fra Seildugsfabrikken.
Året etter var det h.h.v. 8 og 2, i 1866 20 og 8 og i 1867 30 a r
beidere og 10 form enn fra denne fabrikken.I3) Her står vi over
for et klart tilfelle av paternalisme: vertikale bånd fører til at a r
beidere eller andre opptrer solidarisk m ed sin egen arbeids
h e rre .14) H vor utbredt kan slik rekruttering ha væ rt i Arbeidersam fundets filantropiske periode?
La oss gå til 1870-åra - en periode m ed relativt sterk tilslut
ning til Sam fundet, både fra arbeidere og andre (jfr. fig. 1 og 2).
Her får vi raskt inntrykk av at felles bosted og felles arbeidsplass
var en viktig kanal for m edlem srekrutteringen. Av 962 beta
lende m edlem m er i 1. kvartal 1876 er 655 gjenfunnet i folketellin g a.I5) 267 av disse - over 40% - bodde i sam m e hus som
ett eller flere andre sam fundsm edlem m er.16) Et så høyt tall kan
neppe væ re tilfeldig. Det vitner om betydningen av bostedsbånd
i m edlem srekrutteringen, noe som ytterligere understrekes ved
18 tilfelle hvor m edlem m er med felles bosted i 1. kvartal 1876
var innm eldt samtidig. 265 av m edlem m ene (selvstendige ikke
m edregnet) har oppgitt arbeidsplass i en eller flere kilder. 145
hadde ifølge disse opplysningene sam m e arbeidsplass som andre
m edlem m er, eller hadde sin arbeidsherre som m edlem i Sam 
fu n d et.17)
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I 1. kvartal 1876 var det ikke lenger særlig oppslutning fra Seildugsfabrikken, trass i at H enry Heyerdahl fremdeles var m ed
lem. M en vi finner ellers en rekke (vertikale) bånd som kan indi
kere paternalistiske relasjoner. Ikke m inst i håndverksnæ ringen.
F.eks. kan vi i m edlem sstokken finne både garverm ester Tønne sen og en svenn og en læ regutt som arbeidet og losjerte hos ham.
E t annet eksempel utgjør to m edlem m er fra Rødfyldgate 22:
gjørtlerm ester Halvorsen og en av hans svenner. M edlem sprotokollen rom m er dessuten to gjørtlerlærlinger som oppgis å arbe
ide hos H alvorsen, m en disse er ikke funnet igjen i folketellinga.
Figur 1. M edlemstall i Christiania Arbeidersam fund i 4. kvartal
hvert dr 1864 - 1896.
U brutt linje angir antall m edlem m er totalt. Brutt linje angir
antall arbeidere. Kryssene angir det totale medlem stall i h.h.v. 1.
kv. 1882 og 1. kv. 1893.
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Figur 2. Relativ fordeling av m edlem m ene i Christiania A rbei
dersam fund på selvstendige, funksjonæ rer, arbeidere, andre
menn, sam t kvinner i h.h.v. 1. kv. 1876, 7. kv. 1886 og det tilfel
dige utvalget fr a 1. kv. 1893.
De absolutte tall er satt inn i figurene.
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I alt er det for 1. kvartal 1876 funnet 11 tilfelle hvor en hånd
verksm ester og en eller flere av hans svenner eller læ rlinger var
med i A rbeidersam fundet. (I 8 av tilfellene var dette kom binert
med bofellesskap.) Disse forbindelsene om fatter 16 avhengige
h åndverkere18) - 7 svenner og 9 læregutter. Dette av 108 selv
stendige håndverkere, 111 svenner og 34 læ rlinger i medlemsstokken. H er m å vi huske på at tallene angir et m inim um av for
bindelser. Vi m å regne m ed at det kan ha væ rt en god del pater
nalistiske bånd som vår metode ikke har kunnet bringe fram i ly
set. På denne bakgrunn kan vi trygt regne paternalism en som et
vesentlig elem ent i rekrutteringen av håndverkssvenner og -læ
regutter.
E nda klarere trer det paternalistiske elem ent fram i handels
næ ringen. M edregnet beslektet virksom het som restaurasjon o.l.
kan vi her finne 23 tilfelle hvor en selvstendig næ ringsdrivende
også hadde en eller flere av sine ansatte blant m edlem m ene.19)
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Dette gjelder 26 selvstendige, siden samtlige fire innehavere av
firm a O.M. Hauge var m edlem m er. 21 er klassifisert som han
delsm enn, og de utgjør så mye som 1/5 av de (108) handelsdrivende i utvalget. 39 underordnede funksjonæ rer var m ed i de
nevnte forbindelsene. Hele 25 er oppført som handelsbetjenter,
de øvrige som kontorister, fullmektiger, kasserere o.l. Det betyr
at godt over 1/3 av de 70 handelsbetjentene i A rbeidersam fun
det hadde sin arbeidsherre blant m edlem m ene. Tallenes tale er
klar.
Også utafor disse næ ringene finner vi tilfelle som antyder pa
ternalistisk rekruttering. Det gjelder f.eks. Botsfengslet. Både
fengselsdirektøren og 7 ansatte (derav 3 voktere) var med i Sam 
fundet i 1. kvartal 1876. Direktøren og to av de ansatte bodde i
G rønlandsleret 44 - Botsfengslets adresse. Nevnes bør også at 3
av 12 tjenestejenter i m edlem sstokken hadde sin arbeidsherre
blant m edlem m ene. Derim ot er det funnet få spor etter paterna
listiske bånd innen industrien. Og det vesle som er funnet, angår
sm åbedrifter som står håndverket næ r. Som eksempel kan nev
nes en såpefabrikant og en såpefabrikkarbeider som losjerte hos
denne. N å vet vi riktignok om to bedrifter - Seildugsfabrikken
og Frydenlunds Bryggeri - m ed to ansatte foruten arbeidsher
ren i m edlem sstokken. M en så få m edlem m er fra så store bedrif
ter gir naturligvis ikke noe grunnlag for spekulasjoner om pater
nalistisk rekruttering.
E n næ rm ere undersøkelse av innm eldingsdatoer bidrar til å
styrke inntrykket av paternalistisk rekruttering - av at en rekke
arbeidsherrer trakk med seg sine ansatte til Samfundet. Det viser
seg nemlig at arbeidsherrene så godt som alltid var innmeldt
først eller samtidig m ed sine underordnede. N oen få unntak fin
nes likevel. A rbeidsherren var innm eldt sist i 3 tilfelle, alle for
øvrig innen handelsnæ ringen. Dessuten var 2 av 5 ansatte hos
grosserer Bernt Olsen innm eldt før ham , og en vokter ved Bots
fengslet innm eldt før direktøren.
Det er de vertikale paternalistiske bånd som i første rekke
springer oss i øynene. M en også horisontale bånd kan ha væ rt
en betydningsfull faktor i m edlem srekrutteringen. Først og
frem st gjelder det bostedsbånd mellom yrkesfeller. Blant arbei
dere i forskjellige fag eller yrker finner vi bare 7 tilfelle av felles
adresse (hvorav 4 innen håndverksnæ ringen), blant funksjonæ 
rer i ulike yrker 2. Derim ot kan vi finne 13 felles adresser blant
yrkesfeller. (Tallene om fatter både kvinner og m enn, dog ikke
selvstendige.) I 10 tilfelle bodde disse (i alt 21 m edlem m er) i
sam m e husholdning, og i 6 tilfelle var dette kom binert med lik
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innm eldingsdato. Dessuten ser vi ikke sjelden at to m edlem m er
fra sam m e yrkesgruppe er oppført med sam m e adresse i Samfundets m edlem sprotokoll. uten at begge er gjenfunnet i folketellinga. I 5 tilfelle (selvstendige unntatt) forekom m er dette i kom 
binasjon m ed samtidig innm elding. N oen rekruttering av særlig
betydning via horisontale bånd på arbeidsplassen tør vi im idler
tid ikke regne med. Rett nok kjenner vi til en del m edlem m er
m ed felles arbeidsplass. M en dette gjelder nesten uten unntak
store bedrifter, ofte m ed hundrevis av ansatte. Og - på ett u n n 
tak n æ r - kan vi heller ikke vise til samtidig innm elding eller
annet som kunne indikere fellesskap i rekrutteringen.
E n n å er ikke alle m ulige sosiale bånd nevnt. Flere tilfelle av
felles adresse faller utafor vår analyseram m e av horisontale og
vertikale bån d .20) Også her m å vi regne m ed at kontakt og felles
skap kan ha bidratt til rekrutteringen. M en en kan jo heller ikke
uten videre gå ut fra kjennskap eller fellesskap, dersom den
eneste forbindelsen m ellom folk er felles adresse. Ta f.eks. pro
fessor H iorth og skom akersvenn Bing, som begge bodde i
Akersgata 65. Det er vel ytterst usikkert om disse overhodet
kjente hverandre, og i hvert fall tvilsom t om de hadde noe med
hverandre å gjøre i Arbeidersam fundet.
Vi kan i det hele tatt ikke sette fram påstander om påvirkning
og sam handling i noen av de enkelttilfelle som er nevnt. A rten
av kildem ateriale tillater ikke slike slutninger. Som en skjønner,
har dette heller ikke v æ rt hensikten. Hensikten har væ rt å finne
fram til tendenser og m ønstre. Og her m ener jeg vi kan næ rm e
oss visse konklusjoner, ut fra en totalvurdering av m ulige sosiale
bånd. De m ange forbindelseslinjer vi har kunnet spore opp i et
ufullstendig kildemateriale, lar neppe noen tvil tilbake om at rek
rutteringen til A rbeidersam fundet for en stor del foregikk via so
siale bånd - både gjennom bostedsbånd og felles arbeidsplass.
Felles bosted så vel som arbeidsplass finner vi ofte kom binert
m ed horisontale eller vertikale (yrkes-)relasjoner, som begge ser
ut til å ha væ rt et virksom t elem ent i rekrutteringen. M en det
synes også å ha væ rt trange grenser for hva vi har kalt
«omfanget» av sosiale bånd: N år det gjelder horisontale bånd, er
det først og frem st forbindelser m ellom yrkesfeller som peker
seg ut. Og de vertikale bånd antyder en paternalistisk dim ensjon
i rekrutteringen - rekruttering bygd på påvirkning fra arbeids
herrer til egne underordnede.

III
Fra den filantropiske til den venstredom inerte periode i C hristia
nia A rbeidersam fund skjedde store endringer. Ikke bare i orga
nisasjonens karakter og funksjon, m en også i m edlem ssam m ensetning og -rekruttering. M edlemstallet gikk ned, og særlig tallet
på arbeidere (fig. 1 og 2). Samtidig finner vi langt fæ rre tilfelle av
m ulige sosiale bånd enn i den filantropiske perioden. I 1. kvartal
1886 hadde Sam fundet 695 betalende m edlem m er. 549 er gjenfunnet i folketellingslistene,21) og av disse bodde litt over 1/4
(145) i sam m e hus som ett eller flere andre m edlem m er.22) Bare i
5 tilfelle (hvorav 3 om fatter næ re slektninger) var to m edlem m er
m ed sam m e adresse også innm eldt samtidig. Kildene lar oss regi
strere arbeidssted for fæ rre m edlem m er enn før: 126 i 1. kvartal
1886 (når vi ser bort fra selvstendige). Av disse arbeidet 55 sam 
m en m ed eller hos andre m edlem m er. Frem deles m å vi regne
m ed e n viss rekruttering via bosted og arbeidssted. M en dette m å
ha væ rt av langt m indre betydning enn ti år tidligere.
Særlig iøynefallende er et nesten totalt fravæ r av slike forbin
delser som er funnet tidligere. Rekrutteringen lar seg i liten grad
fange inn under en horisontal og/eller vertikal dim ensjon. O pp
lysningene om arbeidsplass tillater ingen slutninger om horison
tale bånd i rekrutteringen.23) Heller ikke en analyse av bostedsbånd gir noe overbevisende inntrykk av slike forbindelser. M ate
rialet inneholder bare 3 tilfelle av horisontale bostedsbånd m el
lom yrkesfeller (selvstendige unntatt). Det er funnet 8 tilfelle av
arbeidere m ed ulik yrkestilknytning i sam m e hus. Blant funksjo
n æ rer - unntatt akadem ikere - finner vi 3 slike tilfelle. Det er
her vanskelig å slutte til rekruttering, ikke m inst fordi det ikke
forekom m er samtidig innm elding.
I skarp kontrast til den filantropiske perioden finner vi i 1.
kvartal 1886 bare få tilfelle som kan indikere paternalistisk rek
ruttering. I håndverket er det bare funnet ett: en bakerm ester og
en bakersvenn med sam m e adresse ifølge m edlem sprotokollen;
m en her er svennen ikke funnet igjen i folketellinga. I handels
næ ringen er det funnet 2 tilfelle hvor vertikale bånd kan h a ført
til rekruttering - kjøpm ann Mikkel Dobloug og tre av hans
handelsfunksjonæ rer, sam t kjøpm ann Rustad og en handelsbet
jent som losjerte hos h am .24) Det forekom m er også lignende til
felle i industrien. M en på ett unntak næ r om fatter disse bare en
eller høyst to ansatte, alle fra større bedrifter. U nntaket er firm a
P.W .W . Kildal. Det er den bedrift som ifølge våre opplysninger
hadde flest ansatte blant m edlem m ene - to bokholdere, en han120

delsfullmektig, en maskinist og en uspesifisert arbeider. De tre
førstnevnte var innm eldt i 1880-åra, hvorav to forøvrig på
sam m e dato i 1883. Kanskje var disse innm eldt etter påvirkning
fra Birger Kildal - sam fundsveteran og en av bedriftens
ledere?25) I så fall står vi ved et av de få eksem pler på paternalis
tisk rekruttering i 1880-åra, m en også dette m å forbli en usikker
mulighet.
N år vi sam m enligner med den filantropiske perioden, m å vi
væ re klar over at det i 1886 er oppgitt fæ rre arbeidsplasser enn
før innen handel og håndverk. M en dette kan i seg selv tenkes å
henge sam m en m ed bortfall av paternalistiske relasjoner. N år a r
beidsherrens navn ble skrevet inn i Sam fundets m edlem sprotokoll - ofte i stedet for adresse, kan nok dette i enkelte tilfelle ha
hatt sam m enheng m ed at denne allerede var et velkjent m edlem
(og kanskje også m ed at innm eldingen foregikk gjennom arbe
idsherren).
I oppregningen av m ulige paternalistiske forbindelser har det
dukket opp to ledende venstrem enn: Birger Kildal og Mikkel
Dobloug. Også i en del tilfelle av bofellesskap finner vi kjente
navn fra det politiske liv. Blant de m er fram tredende kan nevnes
Andreas Hølaas - Johan Sverdrups «høire hånd»26) - og de
seinere sosialistlederne Carl Jeppesen og Oscar Nissen. De var
alle først innm eldt av sam fundsm edlem m ene på sine adresser.
Et spørsm ål trenger seg på: I hvilken grad kunne rekruttering
via sosiale bånd ha sin opprinnelse i påvirkning fra politiske akti
vister?
N oen system atisk kartlegging kan vi ikke håpe på. En stikk
prøve kan vi likevel ta, dersom vi regner deltakelse i Arbeidersam fundets samtalelag som indikasjon på sterkt politisk engasje
m ent (fortrinnsvis i m er eller m indre radikal retning).27) Hølaas
og Dobloug var begge med i samtalelaget i 1880-åra. I tillegg
kan vi i 1. kvartal 1886 finne så m ye som 11 tilfelle hvor ett eller
flere tidligere sam talelagsm edlemm er bodde sam m en m ed andre
m edlem m er av A rbeidersam fundet. I samtlige tilfelle var et samtalelagsmedlem innm eldt først. De andre var forøvrig alle kom 
m et til Sam fundet i 1880-åra. Som ellers kan vi ikke slutte di
rekte til påvirkning eller fellesskap i enkelttilfelle. Tallene peker
likevel i retning av at politiske aktivister innafor A rbeidersam 
fundet sto bak en relativt stor del av rekrutteringen via sosiale
bånd.
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IV
Begynnelsen av året 1893 m å ha v æ rt en travel tid for C hristia
nia A rbeidersam funds forretningsfører. 1 januar meldte det seg
inn 276 nye m edlem m er. E nda større var pågangen i februar:
1508 nyinnm eldte. I resten av året var det til sam m enligning
bare 462 nyinnm eldinger. Den veldige m edlem sm obilisering
som tallene vitner om , sto i sam m enheng m ed styrevalget i mai.
14. februar var innm eldingsfrist for de som ville væ re stem m e
berettiget ved dette valget. 11. februar kom det til 454 nye m ed
lem m er. (12. var en søndag.) 13. februar meldte det seg inn 429,
og 14. februar 148. Etter dette var det im idlertid bare 24 nyinn
m eldinger i februar.
Kort etter disse m asseinnm eldingene - høsten 1893 - over
tok altså sosialistene m akten i Sam fundet. Og derm ed er vi til
bake til utgangspunktet for vår undersøkelse, en undring over
forholdet mellom denne begivenheten og m edlem srekrutte
ringen. La oss derfor i vår leting etter sosiale bånd gå løs på m ed
lem sstokken i 1. kvartal 1893 - da A rbeidersam fundet var ster
kest preget av nyrekruttering.
Om m asseinnm eldingene betydde m erarbeid for Sam fundets
forretningsfører, gjelder det i m inst like høy grad for dem som i
ettertid gir seg ut på å analysere medlem sstokken. Til grunn for
analysen ligger derfor et tilfeldig utvalg, på 900 av de 2711 beta
lende m edlem m ene i 1. kvartal 1893. Samtidig blir m etoden noe
forandret. I motsetning til tidligere kan vi ikke rekonstruere bostedsbånd på utvalgstidspunktet; næ rm este folketelling kom m er
to år for tidlig. Derfor er m edlem sprotokollenes adresseoppgaver
lagt til grunn, til tross for de feilkilder som det er pekt på (jfr.
note 15). Det betyr blant annet at vi stort sett får tak i adresser
ved innm elding, og derm ed m er direkte kan vurdere betyd
ningen av felles adresse i m edlem srekrutteringen. Dette lar seg
bedre gjøre enn i de foregående utvalg, ettersom innm eldingene
stort sett er konsentrert innafor et svæ rt begrenset tidsrom bare 102 av 900 var innm eldt før 1892. På den annen side har vi
som nevnt ingen garanti for at adressene angir bosted. Likevel
kan adresselikhet antyde fellesskap i rekrutteringen. M en det blir
vanskelig å trekke noe skarpt skille m ellom forbindelser via b o 
sted og arbeidsplass.
Siden vi bygger på et tilfeldig utvalg, m å vi regne med at
m ange bånd m ellom m edlem m er kuttes over og faller ut. Med
dette som bakgrunn m å vi si at følgende tall gir et overveldende
inntrykk av sosiale bånd: 829 m edlem m er har oppgitt nøyaktig
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adresse i Samfundets m edlemsprotokoll. 354 av disse (godt over
2 /5 ) hadde sam m e adresse som andre m edlem m er i utvalget.
Disse fordelte seg på 138 adresser, og på samtlige var ett eller
flere utvalgsm edlem m er innm eldt i 1892 eller -93. Det var en
rekke hus med m er enn to m edlem m er i utvalget - 25 hus med
3 , 1 0 med 4, 3 m ed 5, 2 m ed 7 og ett hus med hele 16 m edlem 
m er i utvalget. Inntrykket av rekruttering via sosiale bånd
understrekes ved at vi blant m edlem m ene med felles adresse kan
spore opp 34 tilfelle av samtidig innm elding. Disse om fatter tilsam m en 98 av utvalgsm edlem m ene, alle forøvrig innm eldt i
1892 eller 1893.
Det var først og fremst arbeiderne som fant vegen til C hristia
nia A rbeidersam fund i denne masseinnm eldingsperioden! 537
av 819 m annlige m edlem m er i utvalget var arbeidere (jfr. fig. 2).
Og tilsvarende tall for de ny innm eldte i 1. kvartal 1893 blir 372
av 521 (ca. 71 9 6 ). A rbeiderne fikk tilbake den tallmessige dom i
nans de hadde hatt i Samfundets aller tidligste tid, da det samlede
medlemstall ennå næ rm est var ubetydelig (jfr. fig. 1). M en det er
likevel kontrasten fra den filantropiske perioden som slår en, når
en ser på m edlem srekrutteringen. N oen rekruttering av betyd
ning via vertikale paternalistiske bånd kan det ikke ha vært. I ut
valget finner vi bare 3 mulige tilfelle. En stikkprøve viser at
denne konklusjonen også holder når vi trekker inn m edlem m er
som ikke er kom m et med i det tilfeldige utvalget.28)
I stedet dom inerer horisontale forbindelser mellom arbeidere.
For det første finner vi i utvalget en lang rekke tilfelle av felles
bosted eller arbeidsplass blant yrkesbrødre. Dette gjelder særlig
arbeidere i håndverket og i jern og metall. Avhengige håndver
kere innen sam m e fag er funnet på sam m e adresse i 15 tilfelle.
Disse om fatter 37 m edlem m er (19 snekkere, 11 skom akere, 5
skreddere og 2 bakere). Med unntak av to var de alle innm eldt i
1892 eller 1893. I 3 av tilfellene vitner m edlem sprotokollen også
om samtidig innmelding. I jern- og m etallindustrien kan vi finne
fram til 5 tilfelle av adressefellesskap m ed tilsam m en 13 m ed
lem m er, alle innm eldt 1892 eller 1893. I 4 tilfelle var to m ann
innm eldt 11. februar 1893, mens det 14. februar var ett tilfelle
av adresselikhet blant samtidig innmeldte. Forøvrig kan vi også
finne en del tilfelle av lik innm eldingsdato blant jern- og m etall
arbeidere, hvor dette er kom binert med felles arbeidsplass ifølge
vår kilder. 11 m ann i det tilfeldige utvalget omfattes av slike for
bindelser.
Im idlertid utgjør dette bare en del av et videre rekrutteringsm ønster. I de omtalte tilfellene av adressefellesskap finner vi i til
123

legg til to eller flere yrkesbrødre ofte andre arbeidere. Ser vi nøy
ere etter, finner vi at hele det tilfeldige utvalget er gjennom vevd
av horisontale forbindelser m ellom arbeidere - også utover fagog yrkesgrenser. Vi kan f.eks. finne 23 tilfelle av felles adresse
for avhengige håndverkere i ulike fag. Disse forbindelsene om 
fatter 58 m edlem m er. U tover dette finnes det 39 tilfelle av adres
sefellesskap mellom m annlige arbeidere i forskjellig yrke; disse
innbefatter 99 av arbeiderne i utvalget.29) I 8 av tilfellene var a r
beidere m ed ulik fag- eller yrkestilknytning innm eldt samtidig.
Som et kroneksem pel på horisontale forbindelser kan nevnes ar
beiderboligen i Thv. Meyersgt. 85. 6 av utvalgets 8 m annlige a r
beidere m ed denne adressen var innm eldt samtidig, 13. februar
1893.
Også utafor arbeidernes rekker finner vi tilfelle av adressefel
lesskap. Dette forekom m er imidlertid langt sjeldnere enn for
bindelser mellom arbeidere, også i forhold til antall m edlem m er
fra de forskjellige gruppene. I forbifarten bør likevel nevnes at vi
finner en del form enn eller lavere funksjonæ rer på sam m e
adresse som arbeidere. Dette forekom m er i 16 tilfelle (med tilsam m en 4 form enn og 13 funksjonærer). I 3 av tilfellene var en
funksjonæ r og en arbeider innm eldt samtidig.
K vinnene strøm m et i 1. kvartal 1893 til Arbeidersam fundet,
og utgjorde nå en større andel av m edlem sstokken enn noen
sinne. I det tilfeldige 1893-utvalget finner vi 81. Og det ser ut til
at disse i enda høyere grad enn de m annlige m edlem m er kan ha
blitt rekruttert via sosiale bånd. Av 77 hvor opplysning forelig
ger, er 49 oppført m ed sam m e adresse som andre m edlem m er.
Spor etter fellesskap finner vi kanskje særlig blant syerskene.
Det var 11 syersker i utvalget. 5 av dem - hvorav to par med
adressefellesskap - var innm eldt 13. februar 1893, og 3 meldte
seg inn dagen etter.
Det som slår en sterkest ved kvinnene i A rbeidersam fundet,
er imidlertid noe annet: en stor del ser ut til å ha blitt rekruttert
via sine (oftest m annlige) forsørgere. Det gjelder tildels hjem m e
væ rende døtre,30) m en særlig gifte kvinner. 39 av kvinnene i det
tilfeldige utvalget er funnet igjen i folketellinga fra 1891. 27 var
på dette tidspunkt gift. Deres ektem enn er ettersøkt blant samfundsm edlem m ene i 1. kvartal 1893 (også utover det tilfeldige
utvalget). 19 av m ennene er funnet, 4 ikke, m ens de 4 resterende
tilfelle m å bli usikre p.g.a. identifikasjonsproblem er. På ett u n n 
tak n æ r var m annen innm eldt først (13 tilfelle) eller samtidig (5
tilfelle). Vi kan vanskelig unngå å konkludere m ed at sosiale
bånd via familieforhold har bidratt til rekrutteringen. Vi m å
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im idlertid væ re klar over at gifte kvinner hadde adgang til for
eningen sam m en med sine menn. For m ange ble nok kontingentbetaling først aktuelt m ed kam psituasjonen i foreningen, da
det gjaldt om å skaffe seg stem m erett til styrevalgene.
1893-utvalget vitner om en veldig mobilisering til A rbeider
sam fundet. Nye m edlem m er strøm m et til, og de m å i stor ut
strekning ha blitt rekruttert via sosiale bånd på arbeidsplass eller
bosted. Det er likevel ikke først og frem st det kvantitative som
skiller 1893-utvalget fra tidligere tider. Det var oppstått et nytt
rekrutteringsm ønster - et m ønster som i stor grad lar seg fange
inn under vår horisontale dim ensjon. Rekrutteringen var tydelig
preget av sam handling m ellom arbeidere, og det er særlig karak
teristisk at dette ikke var begrenset til arbeidere innen sam m e
fag. Situasjonen innbyr til næ rm ere undersøkelse, til å gå medlem sm obiliseringen etter i søm m ene. La oss se næ rm ere på
hvordan arbeiderne inntok Christiania Arbeidersam fund.

V
«Det er blandt virkelige arbejdere, vi har agiteret, det er blandt
de organiserede fagforeningers m edlem m er, vi har arbejdet for
tilslutning til en selvstændig arbejderbevægelse.»31) Slik opp
sum m erte Social-Dem okraten m edlem svervingen til A rbeider
sam fundet i 1893. Men hvor viktig var m obiliseringen gjennom
fagforeninger - hvilken betydning hadde den for utfallet av
m aktkam pen i foreningen? V ar det særlig fagforeningsm edlem 
m er, i m otsetning til uorganiserte arbeidere, som fant vegen til
Arbeidersam fundet? V ar det forskjeller i partenes evne til å m o
bilisere tilhengere fra fagforeningene? Og hvordan foregikk m o
biliseringen?
Det kan ikke nektes at fagforeningsm edlem m er strøm m et til
A rbeidersam fundet i betydelig antall. Det går klart fram av tabell
1. Det som slår en sterkest, er im idlertid de veldige forskjellene
m ellom ulike fagforeninger. Oppslutningen om C hristiania A r
beidersam fund varierte helt fra drøyt 3 / 5 av m edlem sm assen til
høyst 3,6 96 i de 8 foreninger som er undersøkt.32) Lignende va
riasjoner ser vi i antall styrem edlem m er, også fra de fagene hvor
vi ikke har opplysninger om menige fagforeningsm edlem m er.33)
Nøkkelen til de store forskjellene ligger i fagforeningenes politi
ske tilknytning. De fire fagforeningene m ed sterk oppslutning
fra vanlige fagforeningsm edlem m er såvel som styrem edlem m er
var alle tilknyttet A rbeiderpartiet.34) Det var også Stenhuggernes
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Fagforening. Her var rett nok ikke oppslutningen fra fagfore
ningen særlig sterk; m en så godt som alle steinhoggere i A rbei
dersam fundet var fagforeningsm edlem m er. Tilknyttet A rbeider
partiet var også de fire foreninger hvor vi ikke kjenner de m e
nige m edlem m ene, m en hvor vi i hvert fall kan konstatere sterk
oppslutning fra styrem edlem m ene. I klar kontrast til dette står
fagforeningene m ed særlig lav tilslutning fra m edlem m er o g /
eller styre: kjørernes, gullsm edarbeidernes og m urarbeidernes
foreninger. De var venstreforeninger eller hadde uklar partitilknytning.35) Bokbindernes og bakernes foreninger kom m er be
tegnende nok i en mellomstilling både når det gjelder politisk til
knytning og oppslutning om A rbeidersam fundet.36)
Igjen er tallenes tale klar. Vi kan ikke tvile på rekruttering via
sosialistiske fagforeninger. E nda klarere blir dette når vi ser n æ r
m ere på innm eldingsdatoer i A rbeidersam fundet. Alle som er
funnet igjen i sosialistiske fagforeninger, var allerede fagfor
eningsm edlem m er idet de meldte seg inn i Sam fundet - bare
m ed 6 unntak. Og m ange meldte seg inn samtidig. Flest den 13.
februar 1893, m en da kom det jo til en rekke andre nye samfundsm edlem m er. Større vekt kan vi legge på andre datoer med
særlig sterk rekruttering fra spesielle fagforeninger: h.h.v. 11 og
6 m ann fra skom akernes forening 8. og 10. februar 1893, 3 ste
inhoggere 5. august 1892, 4 fra Den Typografiske Forening 6.
august 1892 og 28. januar 1893, og endelig 5 m ann fra sistKommentarer til tabel! 1:
Alle tall i tabellen gjelder hele medlemsstokken i I . kv. 1893, ikke bare det til
feldige utvalget. P.g.a. identifikasjonsproblemer er det oppgitt minim ums- og
maksimumstall for fagforeningsmedl. og styremedl. i fagforeningene. Det er
regnet ut «organiseringsprosent» i Arbeidersamfundet i forhold til h.h.v. antall
i Chr.a. ifølge folketellinga 1891 og antall fagorganiserte pr. I. kv. 1893 ifølge
medlemsprotokoller. Tilsvarende er antall styremedl. fra fagforeningene satt i
forhold til hver forenings samlede antall styremedl. 1892/-93 ifølge forhand
lingsprotokoller.
Anmerkninger til tabellen:
I) Kristiania M øbelsnedkerforening 4. kv. 1892
II) Medregnet I mester (H.O. Hoff)
III) Medregnet 2 faktorer og 2 lærlinger
IV) Medregnet 1 mester (Chr. H. Knudsen)
V) Medregnet valgte fra Den Typografiske Forening både til lokalfore
ningen og Centralforeningen
VI) Ifølge liste over «Foreningens medlemm er inom Christiania Bye.
1893» i forhandlingsprot.
VII) Kjørekarlenes Forening 2. kv. 1893
VIII) M urarbeidernes Forening (jfr. note 35)
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nevnte forening h.h.v. 7., 9. og 10. februar 1893.37) Blant de vi
sikkert kjenner som uorganiserte, finner vi ingen tilsvarende
innm eldingstopper.38)
Avisagitasjon var et viktig ledd i sosialistenes bestrebelser på å
trekke m ed seg fagorganiserte og andre arbeidere til Samfundet.
Dette i m otsetning til Venstre. I tidsrom m et 1. jan u ar til 14. fe
bruar 1893 hadde hver av venstreavisene Dagbladet, Verdens
Gang og Kristianiaposten 4 artikler eller notiser m ed oppford
ring om å melde seg inn i Arbeidersam fundet. A rbeiderne nev
nes her bare i ett tilfelle, fagorganiserte overhodet ikke.39) SocialD em okraten derim ot hadde alene 12 artikler m ed direkte opp
fordring til innm elding, foruten en rekke annonser og notiser.
Henvendelsene ble ofte rettet spesielt til arbeidere. Og i tre av a r
tiklene gikk appellen direkte til de fagorganiserte. Som f.eks. 14.
januar: «Spesielt henstiller vi til alle byens fagforeninger at ta sig
av agitasjonen til det forestaaende valg i Arbejdersam fundet. . . .
Hvis tidens knaphed forhindrer avholdelsen av m øder i anled
ning av denne sag, opfordrer vi indstændig en eller flere av hver
fagforenings m edlem m er til at sætte agitasjonen igang og bringe
nyt folk ind i Arbejdersam fundet.»
Sosialistene nøyde seg ikke med dette. Vi har klare vitnesbyrd
om at det i sosialistiske fagforeninger ble nedsatt spesielle agita
sjonskom iteer for å verve m edlem m er til C hristiania A rbeider
sam fund. Dette skjedde åpenbart etter initiativ fra sosialistsympatisører i Sam fundet.40) Hjulm agernes Forening var først ute
blant fagforeningene i vårt materiale. Ifølge forhandlingsproto
kollen dannet de agitasjonskom ite 1. juni 1892. Så fulgte i rekke
og rad m øbelsnekkerne 13. juli, bokbinderne 25. juli 1892 og
skreddersvennene 9. januar 1893. Dessuten kom fyrstikkarbeidernes forening til 14. januar 1893. Steinhoggernes forhand
lingsprotokoll m elder om valg på agitasjonskom ite 10. juli 1892
og 16. juli 1893. Vi kjenner også til at foreninger som lån bevil
get penger «til agitation og indskriving af nye m edlem m er i A r
bejdersam fundet», som det heter i bygningssnekkernes forhand
lingsprotokoll (1. august 1893). Også i andre sosialistiske fagfo
reninger kan det nok ha foregått agitasjon og m edlem sverving,
selv om det ikke er bevart noen vitnesbyrd i forhandlingsproto
kollene. F.eks. agiterte typografenes fagblad, Typografiske M ed
delelser, gjennom hele 1892 og -93 for innm elding og fram m øte
i A rbeidersam fundet, samtidig som det rettet krasse angrep mot
venstrestyret i Samfundet.
D enne planmessige m edlem svervingen bidro utvilsom t til den
eksplosive m edlem søkningen i A rbeidersam fundet, og til de for
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skjeller vi har sett i oppslutning fra de ulike fagforeninger. 1 to
av foreningene synes dette im idlertid ikke å ha ført til særlig
sterk tilstrøm ning til Sam fundet.41) Det gjelder Bogbindernes
Forening. Her har nok foreningenes usikre politiske stilling vir
ket inn (jfr. note 36). Heller ikke fra Stenhuggernes Fagforening
finner vi særlig m ange sam fundsm edlem m er i 1. kvartal 1893.
M en etter at den andre agitasjonskom iteen ble nedsatt (16. juli
1893), tok rekrutteringen seg opp. 10 steinhoggere m eldte seg
inn 12. august. M inst 8 av disse var fagforeningsm edlem m er.
(De 2 resterende hadde for vanlige navn til å kunne identifiseres
sikkert.)
Det er neppe for dristig å hevde at det først og frem st var sosi
alistene i A rbeidersam fundet som kunne trekke til seg tilhengere
fra fagforeningene. Rett nok kan det tenkes at m edlem m er fra
sosialistiske fagforeninger selv sym patiserte m ed den andre p ar
ten. At dette skulle væ re en hovedtendens er likevel lite trolig.
De sosialistiske agitasjonskom iteene voktet seg nok også for å
trekke politiske m otstandere inn i Samfundet. D a m øbelsnekkerforeningen satte ned sin agitasjonskom ite, ble det i stedet fore
slått å «udlægge lister på V æ rkstederne hvorpå nye m edlem m er
kunde tegne sig». Forhandlingsprotokollen kan im idlertid be
rette at forslaget ble trukket, da det ble innvendt at en derm ed
«kunde riskere at få samlet ligesaamange m odstandere som m e
ningsfeller».
Også personlig kontakt via bosted og arbeidsplass bidro nok til
å frem m e den sterke rekrutteringen av fagorganiserte. Det er i
hvert fall ingen tvil om at arbeidsplassen kunne væ re et viktig
kontaktpunkt for rekruttering av fagforeningsm edlem m er til
Sam fundet. Typografene kan stå som eksempel på dette. Deres
fagforeningsprotokoll oppgir arbeidsplass for hvert enkelt m ed
lem. De 245 ordinæ re m edlem m ene fordelte seg på 29 arbeids
plasser. 9 av disse var overhodet ikke representert i A rbeider
sam fundet. A ndre arbeidsplasser var bare såvidt representert.
Således finner vi blant sam fundsm edlem m ene bare 2 av 18 fa
gorganiserte hos M ailing, 2 av 15 hos Oscar A ndersen og 1 av
h.h.v. 5 og 6 hos M orgenbladet og W alle & co. På den armen
side står Chr. H. Knudsens trykkeri (som trykte Social-Demokraten) m ed samtlige 5 fagorganiserte tilstede i A rbeidersam fun
det. Vi finner også en del andre trykkerier m ed over halvparten
av sine fagorganiserte i Sam fundet. Det gjelder 5 trykkerier m ed
7 eller flere (opp til 18) fagorganiserte. (Tallene angår «sikre»
fagforeningsm edlem m er, jfr. tab. 1.) Også m aterialet fra Sten
huggernes Fagforening oppgir m edlem m enes arbeidsplass. Og
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igjen får vi et sterkt inntrykk av arbeidsplassens betydning for
rekrutteringen. Særlig tydelig er dette om vi går til 12. august
1893. Av de 10 fagorganiserte steinhoggerne som kan ha meldt
seg inn denne dagen ovenfor arbeidet 8 på «Tolbodens Bygge
tomt». En annen sak er at fagforeningsm edlem m er gjennom
kontakter på arbeidsplass eller bosted kanskje også kan ha tru k 
ket uorganiserte fagfeller med seg til Samfundet.
Trass i mobiliseringen fra sosialistiske fagforeninger holdt
venstrestyret skansen på generalforsam lingen i mai. Venstrefolkenes seier og høye stem m etall (1278) vitner om at også de m å
ha hatt en viss støtte fra arbeidere - til tross for sosialistenes an 
tydninger om det m otsatte.42) Kanskje var det fra de uorganiserte
arbeiderne at V enstre særlig kunne rekruttere sym patisører til
A rbeidersam fundet? Bevises kan det ikke. M en vårt m ateriale
gjør en slik tendens sannsynlig. 1 den retning peker også føl
gende uttalelse fra typografenes fagblad, i anledning av at det var
blitt satt fram kritikk m ot Sam fundets venstrestyre: «Flere kolle
ger var tilstede paa m ødet, hvoriblandt ogsaa nogle ikke-foreningsm edlem m er; disse siste er naturligvis af sam m e uld, som
de øvrige forstenede elem enter blandt arbejderne, og kunde der
for heller ikke gaa m ed paa en saadan udtalelse.»43)
Seieren ved styrevalget i mai ble for V enstre bare en utset
telse. Allerede i septem ber m aktet sosialistene å få flertall i Sam
fundet for et forslag om å gå inn i Det norske A rbeiderparti.44)
Da hadde det siden m asseinnm eldingene i 1. kvartal væ rt et be
tydelig frafall. Og dette frafallet var større blant uorganiserte enn
blant fagforeningsm edlem m er - i hvert fall innen de yrkes
grupper hvor dette kan undersøkes.45) D ersom vi tør gå ut fra at
det særlig var Venstre som ikke m aktet å holde på tilhengerne
sine, blir dette et nytt indisium på at de fagorganiserte i særlig
grad støttet sosialistene, m ens V enstre først og frem st rekrutterte
uorganiserte arbeidere. Samtidig viser fagforeningsm edlem m enes større utholdenhet hvor viktig denne gruppa var i kam pen
om Christiania Arbeidersam fund.
M obiliseringen av fagorganiserte og andre i 1892/-93 hadde
ingen særlig varig innvirkning på medlemstallet. Det svant raskt
inn etter maktskiftet (jfr. fig. 1). Vi m å likevel ikke undervurdere
fagforeningenes betydning for sosialiststyret i Sam fundet etter
1893. De fagorganiserte kan ha utgjort en reserve som i en gitt
situasjon kunne mobiliseres igjen, og som derved gjorde det
um ulig for V enstres tilhengere å forsøke en gjenerobring av A r
beidersam fundet.
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VI
H vordan kunne sosialistsympatisørene gripe m akten? M ed dette
spørsm ål begynte vår undersøkelse av m edlem srekrutteringen til
C hristiania A rbeidersam fund. Svaret har vi for en stor del fun
net i de fagorganiserte arbeideres innsats. Solidaritet og sam 
handling m ellom fagforeningsm edlem m er m å ha væ rt av av
gjørende betydning. Dette utgjorde likevel bare en del av et
større rekrutteringsm ønster. Det gir analysen av adressefelles
skap klar beskjed om. M edlem sm obiliseringen i 1892/ - 93 m å i
utstrakt grad ha bygd på horisontale bånd m ellom arbeidere også bånd som gikk ut over snevre fag- og yrkesgrenser. Denne
sam handling m ellom arbeidere m å i det hele tatt ha væ rt en
forutsetning for den politiske endringen i A rbeidersam fundet i
1893. Samtidig var den nok heller ikke begrenset til sosialistsympatisører. Vi kan ikke tro annet enn at tendensen til sam handling
m ellom arbeidere også om fattet venstresinnede.
De horisontale forbindelsene m ellom arbeidere - sett i sam 
m enheng - vitner om klassemessig sam handling i rekrutte
ringen til A rbeidersam fundet i 1892/ - 93. Klasse vil jeg. i tråd
m ed E.P. Thom pson, ikke betrakte som en «ting», m en som et
historisk fenom en; ikke som en struktur eller kategori, m en som
en aktiv prosess - «som ething w hich in fact happens . . . in h u 
m an relationships».46) Klasse som konkret historisk fenom en (og
ikke bare som en abstrakt kategori) vil først vokse fram når m en
nesker med lik stilling i produksjonen47) finner fram til solidari
tet og sam handling og samtidig avgrenser seg m ot andre grup
per. En klasse, oppfattet på denne m åten, vil nok (selvfølgelig)
om fatte en gruppe m ennesker. Men det er først gjennom relasjo
ner og handlingsm ønstre at klasseforholdet kan tre fram for
oss.48)
Og det m ønster av sam handling m ellom arbeidere vi har k u n 
net rekonstruere, kan vi nettopp se som uttrykk for klassefor
hold. M asseinnm eldingene var nok fram kalt av en spesiell situa
sjon. Rekrutteringen var ikke spontan. Den var tilskyndet og o r
ganisert av de stridende parter i Arbeidersam fundet. M en arbei
dernes reaksjon på m edlem svervingen vitner om klassemessige
relasjoner og klassesolidaritet. Fra en annen synsvinkel kan en
kanskje også se m edlem srekrutteringen til Sam fundet i denne
kam pperioden som en del av den prosess der arbeiderklassen ble
skapt, eller rettere sagt skapte seg selv.
Arbeiderklassens inntreden på arenaen innebar noe nytt i
Christiania A rbeidersam funds lange historie. I hvert fall fant vi
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« A rb eid ersa m fu n d et og sosialistene.» S osialistbjørnen b ryter inn i en
fr e d e lig p ik n ik . P rest og p o liti sty rte r til u nnsetning.
« V iking en» 20. fe b r u a r 1892.

hverken i den filantropiske perioden eller i de venstredom inerte
1880-åra overbevisende spor etter klassemessig rekruttering.
Selvsagt kunne vi lete fram enkelte horisontale forbindelser.
M en totalbildet tyder ikke på at disse kan settes inn i en klasse
messig sam m enheng. Det viser seg i det hele tatt et intim t sam 
svar m ellom m edlem srekrutteringen og den politiske utvikling i
Sam fundet. I venstreperioden kan vi ikke lese noe bestemt
m ønster inn i rekrutteringen, iallfall ikke m ed det begrepsverktøy vi har tatt i bruk. I den filantropiske perioden øyner vi der
im ot et klart m ønster. Vi skim ter konturene av form er for soli
daritet og sam handling som skiller seg klart fra klassesamfunnet.
Det m est slående i A rbeidersam fundets filantropiske periode
er det store antall vertikale paternalistiske forbindelser. Paterna
listiske solidaritets- og avhengighetsforhold fram heves ofte som
karakteristisk for hva en (i mangel av noe bedre ord) kaller
standssam funnet - en sam funnsform som settes opp som m ot
setning til klassesamfunnet. De vertikale bånd i standssam funnet
nevnes gjerne som kontrast til klassesam funnets horisontale soli
daritet.49) Forekom sten av horisontale bånd i 1870-åras medlem srekruttering er, etter m in m ening, likevel ikke uforenlig
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med standssam funnet. Horisontale forbindelser, som solidaritet
m ellom ansatte hos sam m e herre, kan en nok finne til n æ r sagt
alle tider, og er neppe spesielt for klassesam funnet. M en det er
her nødvendig å fram heve det avgrensede ved relasjonene i
standssam funnet de trange grenser for samfølelsens
«omfang»; H orisontale så vel som vertikale forbindelser var be
grenset lokalt og til de enkelte fag og yrker og kunne sjelden
overskride de skranker som settes av svæ rt næ r personlig til
knytning og kontakt. D enne ram m en sprenges stort sett ikke av
de m ulige horisontale bånd vi har funnet. Og de bånd som går ut
over snevre yrkesram m er, er for få og tilfeldige til at en kan spe
kulere over begynnende klassesolidaritet.50)
V år (idealtypiske) inndeling i standssam funn og klassesam 
funn, basert på sam handlingsrelasjoner, viser seg å væ re en
fruktbar modell. Ved denne angrepsm åten kan vi karakterisere
rekrutteringen til A rbeidersam fundet gjennom formelen: «fra
standssam funn til klassesam funn».51) De sosiale bånd i rekrutte
ringen har naturligvis sam m enheng m ed spesielle forhold i orga
nisasjonen. M en de endringer vi h ar sett, bæ rer også bud om en
betydningsfull utvikling i sosiale relasjoner blant Christiania-befolkningen: Klassesamfunnet bryter fram , og erstatter stands
messig avhengighet og solidaritet.52) Dette m å ha bidratt til å
form e den sosiale og politiske utviklingen, også slik vi ser den i
C hristiania A rbeidersam funds historie.
Det var først og frem st arbeidernes verk at det røde flagg kunne
heises i C hristiania A rbeidersam fund. H istorien om sosialistenes
seier i A rbeidersam fundet er ikke en historie om store m enn og
betydningsfulle beslutninger. Ildsjeler og agitasjonskom iteer var
viktige nok. M en i første rekke er det historien om en m engde
vanlige arbeidere og andre m ennesker: hvordan beslutninger om
å melde seg inn og bli stående i Sam fundet slo ut i kam pen m el
lom de to parter, hvordan sam handlingen m ellom arbeidere bi
dro til å sikre sosialistene seieren (selv om arbeidersolidariteten
ikke kan avgrenses til noen enkelt politisk leir). Og ikke minst:
Vi h ar i undersøkelsen av A rbeidersam fundets m edlem srekruttering sett hvordan arbeiderne fra å væ re knuget av paternalisti
ske bånd begynner å handle som klasse.
N år vi så sjelden hører hvordan «folk flest» skaper historie,
skyldes det blant annet deres anonym itet. De setter ikke ofte spor
etter seg i historikernes vanligste kildemateriale. D enne historien
om m edlem m ene i C hristiania A rbeidersam fund kan, håper jeg,
tjene som ett eksempel på hvordan en kan næ rm e seg vanlige
134

m enneskers historie. La gå at analysen er preget av tørre tall, og
at vi ikke kan slutte til påvirkning og sam handling i enkelttilfelle.
La gå at enkelte vil finne at det hele m inner m er om puslespill
enn om levende m ennesker. Jeg m ener likevel at vi gjennom en
slik undersøkelse kan finne fram til linjer og handlingsm ønstre
som bidrar til historien om vanlige m ennesker.

Noter:
1. Betegnelsen «konservativt Form ynderskab» er brukt som karakteristikk
av regimet i Christiania Arbeidersamfund kort før de liberales seier i
1879. Se F.A. Ottos dagbok s. 3 - 4 (Arbeiderbevegelsens arkiv). U ttryk
ket «klassebevidste arbejdere» brukes flere ganger av Typografiske Med
delelser i dets agitasjon for innm elding og oppmøte i Arbeidersamfundet
1892/-93. Se f.eks. bladets utgave 15. april 1893.
2. Denne artikkelen bygger på min hovedoppgave i historie: Medlemmene i
Christiania Arbeidersamfund 1 8 6 4 -1 8 9 6 . En analyse av medlemssammensetning og medlemsrekruttering (Oslo høsten 1978), særlig kap. VIII
og IX. Jeg henviser til hovedoppgaven for m er utførlig dokumentasjon
enn denne artikkelen tillater. Interesserte vil der også finne behandlet flere
aspekter ved medlemssamm ensetning o.l. enn det er meningen å ta opp i
det følgende.
3. Detaljerte beskrivelser av virksomheten i Christiania Arbeidersamfund og
foreningens politiske utvikling finnes i jubileum sberetningene: O.A.
Øverland, Kristiania Arbeidersamfunds Virksomhed i Tidsrummet
1864 - 1889. Tiibageblik og Oversigt (Kr.a. 1889), Olav Kringen, Kristia
nia Arbeidersamfunds virksomhet i tidsrummet 1864 - 1914. Kort oversigt
(Kr.a. 1914), Kristoffer Aamot, Oslo Arbeidersamfund gjennem 75 dr
1864 - 1939 (Oslo 1939), Aksel Zachariassen, På forpost. Oslo Arbeider
sam fund 100 dr 1864 - 1964 (Oslo 1964).
4. Aamot, s. 29.
5. Dette betydde imidlertid ikke at foreningens m edlem m er og tillitsmenn
holdt seg borte fra det politiske liv. Det forhindret heller ikke at det ble
mobilisert innen foreningen foran offentlige valg - i det minste ved to
anledninger høsten 1873 (jfr. hovedoppg. s. 1 6 5 - 167).
6. M orgenbladet 13. nov. 1881.
7. Christiania Arbeidersamfund var hele tida en åpen organisasjon„hvor en
kunne bli med uten hensyn til m eninger eller medlemskap i andre for
eninger. Først med opprettelsen av sykekassa i 1866 kom imidlertid kvin
nene med. Foreningen hadde 15 år som nedre aldersgrense.
8. Se hovedoppg. s. 212.
9. Begrepsparet horisontal/vertikal i forbindelse med sosiale relasjoner er
allerede godt innarbeidet. Det er bl.a. brukt i Harold Perkin, The Origins o f
M odem English Society 1780 - 1880 (London 1974), se f.eks. s. 176.
10. Jeg går ut fra en inndeling i sosial status som bygger på skillet mellom
selvstendige, funksjonærer og arbeidere. Kvinnene er holdt utafor denne
inndelingen, og er i visse sam m enhenger behandlet som egen gruppe. For
næ rm ere detaljer se hovedoppg. s. 1 5 - 1 9 . Lik sosial status etter nevnte
inndeling og likt forhold til produksjonsm idlene faller ikke alltid sammen.
E n industriarbeider og en arbeider i det kom m unale vegvesen er f.eks.
regnet til sam m e statusgruppe, men står ikke i sam me forhold til produk135

sjonsmidlene. I slike tilfelle vil jeg altså likevel tale om horisontale bånd.
I 1. Materialet fra Christiania Arbeidersamfund finnes i Arbeiderbevegelsens
arkiv. Ellers henvises til hovedoppg. for næ rm ere beskrivelse og drøfting
av kildematerialet.
12. Aamot, s. 19. Lignende uttalelser finner vi forøvrig i andre av Christiania
A rbeidersamfunds jubileum sberetninger.
13. Alle opplysninger om medlemstall o.l. gjelder Christiania A rbeidersam 
funds hovedorganisasjon. I tillegg ble det opprettet separate underavde
linger, som sykekasse og sangforeninger (jfr. hovedoppg. s. 6). Disse er
holdt utafor undersøkelsen, dels fordi de hadde en helt annen karakter og
funksjon enn Samfundets hovedorganisasjon, dels av hensyn til arbeids
mengden. M edlemmene av underavdelingene betalte autom atisk konting
ent til hovedorganisasjonen. De hadde dermed fulle rettigheter også inna
for denne, men vi har ingen mulighet til å fastslå hvor m ange eller hvem
av dem som benyttet seg av dette. Rekkevidden av denne feilkilden for
analysen av medlemsutviklingen er behandlet på s. 65 - 74 i hovedoppg.
14. U nder begrepet arbeidsherre regner jeg også andre overordnede i arbeids
situasjonen enn bedriftseiere, f.eks. direktører og bestyrere i større bedrif
ter eller institusjoner.
15. Om gjenfinningsprosedyren se hovedoppg. s. 23 - 25. Folketellinga ble
tatt opp i begynnelsen av januar 1876, og angir situasjonen ved årsskiftet.
Ved å bruke medlemsprotokollens adresseangivelser kunne vi ha sikret
oss opplysninger fra en større del av medlemsstokken. Men disse adres
sene angir ikke konsekvent medlemmenes bosted. Ofte oppgis i stedet a r
beidsplassens adresse eller bare navnet på arbeidsherren. Dessuten er det
vanskelig å tidfeste medlemsprotokollenes opplysninger. På den annen
side er det klart at m edlem m er med felles bostedsadresse på utvalgstidspunktet kan ha flyttet sam men etter at de kom med i Arbeidersamfundet.
Dette får imidlertid ikke konsekvenser for hovedtrekkene i analysen. (Jfr.
de forsøk på å korrigere for feilkilden som er gjort i hovedoppgavens kap.
IX.)
16. Inkludert 13 tilfelle med i alt 27 næ re slektninger (familiemedlemmer) på
sam m e adresse.
17. Systematiske opplysninger om arbeidssted finner vi ikke i noen av de kil
dene som er gjennomgått. Men dette kan i en del tilfelle rekonstrueres ut
fra folketellingslistene-, det gjelder der en eller flere ansatte bodde i arbe
idsherrens husholdning. Sporadisk kan vi også finne opplysninger i med
lemsprotokollenes og folketellingenes yrkesrubrikk, samt i skattemanntall
og adressebøker. En feilkilde her er at disse opplysningene refererer seg til
forskjellig tidspunkt. Det blir derm ed problematisk å vurdere forekomsten
av felles arbeidsplass - både på utvalgstidspunktet og i rekrutteringen, og
vi m å være varsom m e med å trekke konklusjoner.
18. Avhengige håndverkere er brukt som en samlebetegnelse for alle som ikke
drev selvstendig håndverk. De som i medlemsprotokollen er betegnet som
svenner, lærlinger, arbeidere el.lign., er autom atisk regnet som avheng
ige. Men det forekom m er også en god del uspesifiserte håndverkerbetegnelser. som «smed», «snekker» etc. Spørsmålet om selvstendig eller av
hengig status er her avgjort ved hjelp av borgerruller for Christiania. I u t
valgene fra 1886 og 1893 er det i stedet benyttet en fortegnelse over selv
stendige i adressebøkene for Christiania. (De kom ut årlig f.o.m. 1879.)
For næ rm ere opplysninger og kildekritikk se hovedoppg. s. 2 5 - 2 8 . (I statusinndelingen er de avhengige håndverkere regnet som arbeidere.)
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19. Bare i 6 av de nevnte tilfellene bodde arbeidsherre og ansatt sammen.
Ellers er sam m enhengen utelukkende etablert på grunnlag av opplys
ninger om arbeidsplass.
20. Dessuten forekommer en del (horisontale) bostedsbånd mellom selvsten
dig næringsdrivende, noe som ikke er tatt med i det foregående. For spesi
elt interesserte må jeg igjen henvise til hovedoppg.
21. Folketellinga er tatt opp like over nyttår 1886, og angir status ved årsskif
tet.
22. Inkludert 7 tilfelle med i alt 14 familiemedlemmer på sam me adresse.
23. Det var som nevnt en del tilfelle av felles arbeidsplass blant medlemmene.
Men de gjelder nesten unntaksløst større bedrifter. Ofte var det også folk
med ulike yrker som kom fra disse bedriftene.
24. I alle disse tilfellene var arbeidere og funksjonæ rer innm eldt sist, og for
øvrig etter 1880.
25. Birger Kildal meldte seg inn i 1867 som ung student. Fra 1872 arbeidet
han i nevnte firm a (sin fars), og ble i 1882 en av lederne der. I 1884 ble
han forøvrig statsråd i venstreregjeringen. (Jfr. Norsk biografisk leksikon
bd VI s. 3 0 9 - 3 1 1 )
26. M orgenbladets uttrykk. Se Norsk biografisk leksikon bd. VI s. 434 - 435.
27. Samtalelaget innen Christiania Arbeidersamfund ble dannet i 1872 som
en intern (politisk) diskusjonsklubb, med egne lover og eget styre. Etter en
lengre dødperiode gjenoppsto laget i 1879. Deretter ble det raskt utgangs
punkt for en rekke radikale initiativ innafor A rbeidersamfundet, og samti
dig en drivende kraft i den opposisjonelle politiske virksom het i Christia
nia. Etter begynnelsen av 1880-åra var samtalelagets aktivitet og betyd
ning stadig m inkende, selv om det i flere år holdt virksomheten oppe. En
næ rm ere analyse av hvem som var med i samtalelaget er gitt i hovedoppg.
kap. VII. 1 (s. 1 7 0 -1 8 0 ).
28. Fram gangsmåten har væ rt slik: Innafor hele medlemsstokken i 1. kvartal
1893 er det lett etter arbeidsherrer for det tilfeldige utvalgets funksjonærer
og arbeidere med oppgitt arbeidsplass. Dette er gjort for 53 bedrifter, hvor
det ved hjelp av adressebøker og andre kilder kan plukkes ut en eller flere
eiere/ledere som kan ha utøvd personlig innflytelse overfor de ansatte. På
denne m åten er det funnet 6 arbeidsherrer til m edlemm er som var inn
meldt 1892/-93 (hvorav en var innm eldt samtidig som en av sine ansatte).
Blant de 6 var forøvrig arbeiderlederen Chr. H olterm ann Knudsen, som
hadde opprettet sitt trykkeri for å utgi arbeideravis og vel ikke kan trekkes
fram som eksempel på paternalisme. Ellers er ikke antallet forbindelser
større enn at det kan bero på tilfeldigheter. I hvert fall tyder det ikke på pa
ternalistisk rekruttering av særlig betydning.
29. Blant disse 39 tilfelle er 4 av de nevnte adresseforbindelsene mellom to
eller flere avhengige håndverkere, hvor det altså i tillegg kom m er inn a r
beidere utafor håndverket.
30. 8 av kvinnene i utvalget var i 1891 hjem m eværende døtre. Disse kan na
turligvis seinere ha skiftet sivilstand. Det er likevel interessant å merke seg
at 4 av forsørgerne, derav en kvinne, er funnet igjen blant samfundsmedlem m ene i 1. kv. 1893 (hele medlemsstokken undersøkt), og enten var
innm eldt først eller samtidig.
31. Social-Demokraten 18. febr. 1893.
32. Det m å understrekes at vi i undersøkelsen av fagforeningsmedlemmer
trekker inn hele medlemsstokken i Samfundet i 1. kvartal 1893, ikke bare
det tilfeldige utvalget fra del IV.
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33. Kildematerialet for Den Typografiske Forening befinner seg i Oslo Typo
grafiske Forenings arkiv. For de øvrige fagforeningers vedkomm ende
bygger framstillingen på materiale oppbevart i Arbeiderbevegelsens arkiv.
34. Den politiske tilknytning kan etableres på grunnlag av opplysninger i for
handlingsprotokoller og jubileum sberetninger etc.
35. Gullsmedarbeidernes Forening var på dette tidspunkt upolitisk. Kjørekar lenes Forening var tilknyttet Venstres samorganisasjon, N orsk Fagfor
bund (stiftet 1893). Denne fagforeningen ble først dannet 26. februar
1893. Det var her således ikke aktuelt med mobilisering til styrevalget i
A rbeidersamfundet våren 1893. Men vi kan i hvert fall fastslå laber inter
esse for Samfundet blant de som kom til å utgjøre medlemm ene i Kjørekarlenes Forening. N år det gjelder M urarbeidernes Forening, kan for
handlingsprotokollen for 23. april 1892 fortelle om et enstemmig vedtak
om å slutte seg til venstreorganisasjonen Det norske Arbeiderforbund.
M en 22. desember 1893 ble det vedtatt å sende to representanter til Arbei
derpartiets landsmøte. I forbindelse med den lave oppslutningen om A r
beidersam fundet fra m urerfaget kan forøvrig nevnes at den andre for
eningen i faget - M urernes U nion - sluttet seg til Venstres rekker
(medlemskap i N orsk Fagforbund i 1893).
36. I bokbinderforeningen var det stadig strid mellom venstrefolk og sosialis
ter. I april 1892 ble det fram satt forslag om at foreningen skulle bryte sin
forbindelse med Arbeiderpartiet. V enstrem annen C.A. Larsson ble valgt
til foreningens form ann 11. m ars 1893. 15. september 1894 ble så for
eningen utm eldt av Arbeiderpartiet og De sam virkende Fagforeninger.
Bagersvendenes Forening var i 1. kvartal 1893 uten formell partitilknytning. Den deltok likevel i Arbeiderpartiets 17.mai-tog både i 1892 og
1893, og ble tilsluttet Arbeiderpartiet som m eren 1893.
37. Alle tall gjelder «sikre» fagforeningsmedlemmer, jfr. tabell 1.
38. U nntaket er 11. februar 1893. Da kom det til en rekke nyinnm eldte som
ikke var med i sine fagforeninger: 8 typografer, 11 skomakere, 6 gullsmedarbeidere, 3 bokbindere og 3 hjulmakere. Derim ot kom det få fagor
ganiserte denne dagen (4 typografer og 3 bokbindere). Disse tallene anty
der muligheten av en spesiell mobilisering av uorganiserte 11. februar.
39. Derim ot ble det i et par tilfelle rettet henvendelser til Den Private liberale
Klub, det liberale parti i Christiania og stortingsm ennene. Se Kristianiaposten og Dagbladet 11. februar 1893.
40. Sosialistene hadde sin agitasjonskomite, Venstre sitt «værnelag», som
begge arbeidet for å øke tilslutningen til hver sin fløy i A rbeidersam fun
det. For å belyse sosialistenes framgangsm åte skal det nedenfor gjengis et
skriv til en av byens fagforeninger. Det må ha væ rt forfattet i ju n i 1892.
(Brevet er funnet i boks merket «Diverse» blant Christiania Arbeidersamfunds saker i Arbeiderbevegelsens arkiv.)
Til Kristiania Pladearbeideres forening
Circa 150 a f Christiania A rbeidersamfunds frisindede M edlemm er bes
luttede paa et Møde, som afholtes den 31 Mai at fortsætte Agitationen for
Indmældelse av frisindede Arbeidere i Chr. A rbeidersamfund, for om
mulig ved Valg at sætte 6 af de Medlemmer ind i Samfundets Styre, som
har syn for Nødvendigheden af en selvstendig af de borgerlige Partier uafhængig politisk Optræden fra Arbeidernes side,
N æ vnte Møde var a f den Opfatning at Agitationen væsentlig maatte
drives inden de frisindede Fagforeninger, og for at faa Plan og Samhold i
Agitationen blev en Komite valgt.
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Vi henstiller nu til den ærede Bestyrelse inden Deres Forening:
a) At faa valgt en Agitationskomite i nævnte Øiemed, samt optage en For
tegnelse af de a f Deres Forenings M edlemmer som tillige er Medlem
m er af Chr. Arbeidersamfund. Fortegnelsen maa angive vedkom 
mende M edlemmers Billetnummer, N avn, Stilling og Bopæl.
b) Fortegnelsen bedes sendt Komiteen senest inden 15de Juli. Den kan
indleveres hos C. Jeppesen Stor Gd 23. Den seneste Frist for Indm ældelse af M edlemmer som vil være stemmeberettiget til Høsten er 6 A u
gust.
c) At arbeide for Indmældelse i Arbeidersamfundet ogsaa blandt paalidelige frisindede Folk udenfor Fagforeningen.
d) At udstede Lister til Indsamling af Bidrag til Dekkelse af de med Agita
tionen forbundne Udgifter. Bidragene indbetales til hovedkomiteens
Kasserer H. P. Elsæther eller C. Jeppesen Stor Gd 23.
e) Foreningens U nderkom ite anmodes om at opfordre de nuvæ rende
Medlemmer til at Møde Onsdag den 29de ved Valget af Representanter
til Arbeidersamfundenes Landsmøde. Trygt Stemmeliste vil faaes paa
Stedet.
41. Et tredje tilfelle gjelder fyrstikkarbeidernes forening. Det er i medlemsprotokollen for 1. kvarta! 1893 bare 4 personer med betegnelsen fyrstikkarbeider. Det lave tallet er imidlertid bare tilsynelatende, ettersom en rekke
uspesifiserte arbeidere i virkeligheten arbeidet på fyrstikkfabrikk. Ved å
trekke inn flere kilder i yrkesfastsettelsen kan vi i en undersøkelse av det
tilfeldige utvalget (som er om talt i del IV) med stor sannsynlighet opp
spore 21 fyrstikkarbeidere. Jfr. hovedoppg. s. 207 - 208.
42. Jfr. f.eks. Social-Demokraten 14. febr., 18. febr., 16. mai, 26. sept. 1893.
43. Typografiske Meddelelser 21. mai 1892.
44. Først ble det med 824 mot 665 stemm er vedtatt å gå ut av De forenede
norske Arbeidersamfund. Deretter ble det med 725 m ot 292 stemm er ved
tatt å gå inn i Arbeiderpartiet. Jfr. Aamot s. 2 1 0 - 2 1 3 .
45. 13 av 46 «sikre» fagforeningsmedlemmer blant skom akerne meldte seg ut
før 3. kvartal 1893 (28,3%), mot halvparten av «sikre» uorganiserte (31 av
62). Tilsvarende tall for typografene: 25 av 81 (30,996) mot II av 17
(64,7 96). 2 av hjulm akerne meldte seg ut før 3. kvartal; ingen av dem var
med i fagforeningen. Blant bokbinderne var imidlertid 3 fra begge katego
rier gått ut i løpet av denne tida.
46. E.P. Thom pson. The M aking o f the English Working Class (Harmondsw orth 1972) s. 9. Thompson hevder forøvrig at et slikt syn på klasser var
M arx' intensjon i hans historiske skrifter.
47. Med Lenin vil jeg oppfatte klasser som «groups o f people one o f which
can appropriate the labour o f another owing to the different places they
occupy in a definite system o f social economy.» («A Great Beginning»,
Collected Works bd. 29 (Moskva 1974 s. 421.) Men dette vil, i den tolk
ning jeg går ut fra, bare danne grunnlaget for framveksten av klasser. For
øvrig gjentar jeg at i den konkrete analysen er lik «status» likestilt med lik
stilling i produksjonen (jfr. note 10).
48. I denne modellen oppstår klassesolidariteten i utgangspunktet innafor
ram m en av trange fag- og yrkesgrenser, men utvides etter hvert til å om 
fatte stadig større grupper.
49. Jfr. f.eks. Tore Pryser, Klassebevegelse eller folkebevegelse? En sosialhistorisk undersøkelse av thranittene i Ullensaker (Oslo 1977), se særlig s. 20.
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50. De kriteriene som her er lagt til grunn for inndelingen i standssam funn og
klassesamfunn avviker fra den utlegning Ottar Dahl gir av begrepene (i en
kom m entar til Knut Myklands analyse av den sosiale utvikling i T rond
heim). Se Ottar Dahl, «Noen teoretiske problemer i sosialhistorien», Histo
risk Tidsskrift bd. 37 (1955) s. 185 - 203 eller 100 års historisk forskning
(Oslo 1970) s. 334 - 349. En kort kom m entar til Dahls begrepsbruk finnes
i m in hovedoppg. s. 254 - 255. En m er inngående redegjørelse for proble
m er ved begrepsparet standssam funn/klassesam funn har jeg forsøkt i a r
tikkelen «Standssamfunn, klassesamfunn og historisk forskning» (upubl.
m anuskript 1979).
51. For å forebygge misforståelser vil jeg igjen presisere at en slik analyse må
basere seg på totalbildet av sosiale bånd.
52. Med dette er ingenting sagt om årsakene til framveksten av klassesam fun
net. Det har heller ikke i denne sam m enheng væ rt hensikten.

140

