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1948. 

1948 var ikke valgår. Det kommende stortJng�\ alg �atte lmldler� 
tid sitt preg på det polit i.  ke l iv  og tilspisset de poli tiske motsetnmger, 
som begynte å gjøre seg sterkere gjeldende al lerede i 1947. De rarti� 
m.e��ige mot'etningene satte sitt preg på Hauge-Helseth-sakens behand� 
l ing, og preget også behandlingen av Protokol lkomiteens inmti l ling i 
forbindelse med Gramkning�kommisjonen' innberetninger. Hcr ble 
imidlertid resultatet til slutt at Odelstinget enstemmig vedla  innberet
ningen t i l  protokol len. Dette resultat betegner en pcrslmlig oppreisnll1g 
fl)r forhenværende statsmll1ister 'ygaarus\'old og et nederlag fl)r de 
partier Sl)m vi l le bruke Grans�nll1gskommisjonen hcretning ti l å ram
me Det Iwrske Arbclderpartl. En forpostf..:ktning for valgkampen kl m 
i f,)rbindelse med avsløringen av «Libertas» og «lndustria» 0g den hem
melige oktmomiske totte av de borgerlige \·algforberedelser. 

Aktl\'ist�ne i Bondelaget truet en tid med a skape alv0rlig krbe 
0111 Jordbruk�pnsene, idet de forsøkte a få skogeierne ti l  å blohre året· 
tommerh0g�t fN a ti l tvinge 'eg hoyere pnser. Aktivi.,tene matte imid
lertid gi seg da abjlmen ble erklært ulov l ig. Ved forhandlmgcr ble det 
derettcr oppnådd enighet om en to-årig prisa\ tale og det har siden vært 
ro om jordbruksprisene. 

Intcrnasjonalt ble situaSjonen betydelig fl)f\'errct i lopet av året. 
Kommunistene h ar skjerpet sin poli tikk etter kupet I Tsjekkoslovakia, 
()g s,)m følge av at de norske kommunister sluttet seg t i l  Kominform
politikken. Et resultat herav var den ulovlige streik pa Herøya S0n1 
på forte arbeiderne og landet et betydehg tap. Fagorganisasjonen selv 
har reagert kraftig på dette og satt kommuOlstene pa plass. 
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For ovrig h ar ok()nomi�ke spor�mål stått i forgrunnen i 1948. 
Den betydelige pris�tigningen på verden,markedet hadde gjort et 
al\ 'orltg innhogg i valutare�ervene og det ble nodvendig å skjære ned 
importen av l ivsviktige forbrubvarer for å skaffe de nodvem .. hge varer 
til å holde arbeidslivet i gang. Takket være Marshall-hjelpen ble 
si tuasjonen noe lettere i annet halvar 0g impl)rten oversteg i fjor 3 

mil l Iarder, selv
' 

om \ 'olumet hke\ el  ble mindre enn de foregaende 
etterkrig�ar. ed�laktningen som folge av torken i 19�7 l)g det storre 
hjemrricforbruk i bygdene, forte ut over hosten til en ah-orlig '1edgang 
av til forselen t i l  byene, et fnrhold som sa vel de borgerl ige s)m kom
mllni�tene hensynslo�t utnyttet t i l  angrep på vårt parti. Etter alt å 
domme v i l  ti lførslene bedre ,eg Ilt e i det nye år. Prodllksjonsfram
gangen fortsatte i 1948. Gode avlinger, et enestående sildefiske og 
ti lfredssti l lende vannføring for kraftverkene, bidrar ti l  � utfylle bildet 
av et land i framgang. Mange saker av sosial og k ulture l l  art ble 
lost. amlet ga dette et godt grunnlag for den storkamp 50m forestar 
om den politiske makt i landet. 

Ogsa organisa tomk har partiet befestet sin sti l l ing med henblikk 
ra denne oppgave. ærl ig gledelig er t i ltakene fl)r å styrke partipressen 

\ed dannelsen av A' Torsk Arbeiderpr.!sse, �lm1 har gjnrt f agorgal1l 

saSJonen ti l  medeier l \ åre partiaviser. Dermed cr det skapt et mer 
ti lfred�sti l lende grunnlag fl)r ueres finansiering. 

rartiet har 3 807 fl)rcningcr og 203 094 medlemmer. 

Sentralstyret og landsstyret. 

ammensetning. 

Einar Gerhardsen, flm11ann, Trygve Bratteli, nestformann, �1artin 
Tranmæl, redaktor, Håkon Lie, sekr<.!tær, O�car Torp, Konrad or
dahl, Eugen Johanness<.!n, Ingvald Haugen, Johs. Hanssen, Alfred L] -
ner, ElIg<.!n Pettersen, Halvard 11. Lange, Aase Lwnæs og Ragna 
:Karben valgt av K"lOne�ckretariatet og Trygve Aakervik valgt av Ung
domsfylkingen. 

Varamenn: Peder Framnæs, Frank R. Olsen, Aake Ording, Erling 



5 

Frogner, Tyra Han en, Herman Stordalen og Anette Petter en. For 
Kvinnesekretariatets representanter: Rachel Grepp og Rachel Sewe� 

riin. For Ungdom fylkingens representant: Frank Andersen. 
Til entra1styret moter er innkalt Oslo Arbeiderparti sekretær 

Arnfinn Vik og Samarbeid komiteens sekretær Gunnar Braathen. 
Utenbys lands tyremedlemmer: Klara Skoglund (Emil Andersen) ,  

Østfold. Dagmar Hernæ (Astri Schuffner) ,  Aker hu . O car NiLen 
( Kr. Fjeld) ,  Hedmark. Egil Hernæs (Hans Haugli) , Opland. Egil 
Halvorsen (Olaf Vatnebryn) ,  Bu kerud. Marie kau (Carl Gulbrand� 
sen) ,  Ve tfold. Johan Magnu"en (Emilie Rimaa ), Telemark. A. Ry � 
tad (Paul Hovding) , Au t-Agder. Arthur Fau ke, Ve t-Agder. Johs. 

John en, tavanger, (Carl J. Westerlund) ,  Hauge und. I.  K. Hogne tad 
(J. M. Remseth) , Rogaland. Nil Langhelle (A laug Blytt) ,  Bergen. 

Hjalmar Romslo (Guri Almenningen) ,  Hordaland. O�kar Ander en 
(Ed\'. olhelm),  gn og fjordane. Olav Oksvik (Ottar Guttelvik), 
Møre og Rom dal, Johan ygaard vold ( Per Almaa ) ,  r-Trøndelag. 
Ole 0isang ( Ingebjørg 0isang) , Trondheim. Leif Granli (Erling 
Thun ) ,  ord-Trøndelag. !Is Hillestad ( Kri tian Munkeby ) ,  ndre 

alten. Reidar Carlsen ( andrup il en) ,  ordre alten. Ingvald 
Jaklin ( 1agne Jon on) ,  Troms. Harald J. Olsen (Georgine Larsen), 
Vest-Finnmark. Rudolf Olsen (Peder Holt) ,  0st-Finnmark. 

Møter. 

Sentralstyret har holdt 31 moter og behandlet 345 saker. Det 
har holdt 2 fellesmoter med Land organi asjonens ekretariat og 
Regjeringen, I mote ammen med Stortingsgruppens styre og I mote 
ammen med Land,organisasjonens sekretariat. 

Landsstyret har vært samlet til mote 2 ganger og behandlet 34 
saker. 

Det ordinære møtet ble holdt 6. og 7. mars. 
Land styret behandlet da beretninger, regnskaper og budsjetter. 

Landsmotet var bestemt til mai måned. Det ble derfor vedtatt inn� 
stillinger til land motet om lovendringer og retning linjer for Kvinne� 
organi asjonen. Innstilling fra programkomiteen til Grunn yn og ret� 
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ning�linjer ble gjennomgått, likeledes innstilling til Arbeidsprogram. 
Inn�tillingen til Grunmyn og retningslinjer ble besluttet sendt partiav, 
delingene til forelllpig behandling. Arbeid�programmet ble sendt Sen
tralstyret til vIdere behandling. 

For å gi avdelingene hm'e til en grunndio behandling av Program
forslagene, ble det besluttet fl utsette Landsmotet fra mai til februar 
1 949. Regjl:ringl:n l'g Lan<borganlsasjonens rekretariat og de fleste 
partiredaktorer var tilstede under behandlingen av den politiske 
situa�jon - innenriks- og utenriks. - I tilslutning til behandlingen 
av denne sak ble vedtatt utta1cbe om �1arshall-planen og om partiets 
stilling til omveltningen i Tsjekkoslovakia og vakthold om demokra
tiet i \'årt land. Uttalelsene er gjengitt annet sted i beretningen. 

I mote 22.-24. okt0ber ble vedtatt endelig innstilling til Land�
motet. Einar Gerharllsen innledet om den pl11itiske SItuasjon og Hal
vard Lange om den utenrikspolitiske situac'jon. 

Fl1fslag til kontingentfnrhoyelse som var bdlandlet på dl trikts
organisasjlmenes årsmoter ble besluttet satt i verk fra r. januar. 

Johs. Han en ble ansatt ,om organisa:jons�ekretær. 

Partikontoret. 

Per�onalet ved partih1ntoret har vært: Nestformannen Trygve 
Bratteli, partisekretæren Haakon Lie, Hjalmar Dyrendahl, kontor· 
sekretær, Gunnar idsen, kommunalsekretær, Hans Cappelen, sekre
ta�r for stortll1gsgruppl:n. 

Ivar Hobbelhagen, som hadde vært faglig sekretær siden novem
ber 1945,  fratrådte 1 5 .  januar for å ta over stillingen som sekretær i 

Folkets I lus' Landsforbund. Hans Sundronning, som hadde vært 
oroanisasjonssekretær iden friojnringen, gikk over til 0.10 Arbeider
parti r. april, som valgt sekretær. Jl1hs. Hansen ble tilsatt som 
organisasjonssekretær fra l. november. 

Kvinnesekretariatets admini�tra�jon har \'ært: Formannen Aa�e 
Lion:\!s og sckn�t:\!rl:n Thina Thl)l·leifsen. Det oYrige personalet \'ed 
kontoret har ut!rt ka �l:rer�ke, 5 kontorJaml:r, ehpeJitor og \'Iscrgutt. 



7 

Faste komiteer og utvalg. 

Rel'lsjonsnemncla: Alfred lisen, Leonard ilsen, il, Arvesen. 
Varamenn: Alf Torp, Olaf Kopperud. 
Land 'lwmmHneHt'l'al.::et: Arnfinn VIk, Oslo. H. E. tokke, Aker. 

Torbjorn Hennksen, Oslo. Erik Brofoss, Oslo. Herman tordalen, 
A�ker. Ivar 'kjanes, T wndheim. Johs. Johnsen, t3\ anger. P. C. 
Remsnc�, ortland. Håkon Hansen, temkjer. Kr. Fjeld, tange. 
Jacllb Pettersen, Odda. 

Arbeiderbladets Iwntrollkomite: Hj. Dyrendahl, formann. Jens 
Berg, }.!artin Tranmæl og Peder oyland valgt av . entra1styret, Arn
finn Vik fra Oslo Arbeiderparti, Karl Ander,en fra Aker Arbeider
parti, Gunnar Disenaaen fra Os hl og Akershus fagl ige amorganisasjon, 
Kare Haugen, representant fllr redaksjonspersonalet, Ignd Le wc, repre
sentant fl)!" ekspedisj,)nsper,onalet. 

Al!itasjol1S11tt'alg: Han Sundronning, formann,' Haakon Lie, 
Hj. Dyrendahl, �1artin Tranmæl, Thina Thorleifsen, Arnfinn Vik. 

Internasjonale tlwalg: Haakon Lie, formann, Fmn ioc, Arne 
rd ll1g, John annes, Halvard M. Lange, Konrad ordahl, Aase 

LlOnæs, }'1artin Tranmæl. 
Blbliotektttt'alg: H. J. Hjartoy, Rikka Deinboll, Halvard 1. Lange, 

Karsten Heli, Kolbjorn Fjdd. 
Faglige lltHtlg: Kare Haugen, formann, Hans Sundronning, Anders 

110rk, Gunnar Brathen, John Johan�en, Viktor Jemen, }.!artin Tran
mæl, 'Igurd talesen, Asbjorn Larsen, Arthur Ruud, Johan John. en, 
Klaus Kjcld�rud, Igne Bråthen, Klara koglund. 

LandbruksltCl'alg: Alfred Ljoner, formann, Kr. FJeld, verre 
Østli, Oskar Lind berget, J,)han 0d gard, Rolf Lunder, Liv Tomter, 
Olav Hngna, Amund Skarholt. 

FiskeriIltmig: Alfred Skar, formann, Reidar Carlsen, Jens 'tdkn
sen, Ingvald lIaugen, Klaus Sunnanå. 

Samarbeidslwmiteen: E1l1ar Gerhardsen og }-'brtin Tranmæl, val t 
av sentralstyret, Konrad Nordahl  og T'lrbjorn I lennksen, \'a lgt av 
sekretariatet. Komiteens sekretær: Gunnar Bråthen. 

Arbeiclerbe'l:egelsen Arki,,': H. ]. HJartoy, formann, I. B. Aa 'c og 
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Oi tein Martinsen, valgt av sekretariatet, Halvard M. Lange og Arnfinn 
Vik, valgt av sentralstyret. 

Militære utvalg: Jens Chr. Hauge, formann, Nils Sæbo, Ola 
Brandstorp, Arnt Stcnklev, Trygve Bratteli, Arvid Dyrcndahl, Karl 
Furuskjegg, G. Nattvig Pcdcr en, Olav Watnebryn, Dag Bryn. 

Bcrgverkmtvalg: Ole Bcck, Fredrik Ha 'lund, Øivind Birkeland, 
Albert Va shaug, Arne Drogsetb, Johs. M. P. Ødegård, Fr. Nanne
stad, Johan Gorrissen, Han Sundronning. 

Landsmøtet. 

Partiets ordinære Landsmote skulle etter lovene vært holdt i 1948, 
idet det da var gått 3 ar siden landsmotet i 1945. 

Landsmøtet var derfor også fastsatt til i mai måned. Da l ands
styret i mote i mars behandlet forslagene som skulle forelegge lands
motet fant landsstyret at det ville være riktig t at avdelingene fikk 
god tid på seg til å behandle den omfattende dagsorden - særlig 
for lagcne til Grunnsyn og Rctningslinjer og Arbeidsprogram. 

Landsmotet ble derfor besluttet utsatt til i februar 1949 

Agitasjons- og organisasjonsarbeidet. 

Det har i dette året vært lagt storst vekt på å utbygge og aktivisere 
det indre organi a jons arbeId. 

Forberedel ene til landsm tet har bidratt godt til det. Allerede 
i mars måned ble Landsstyrets forslag til «Grunnsyn og retningslinjer» 
sendt avdelingene til behandling, og i oktober gikk Land motets 
samlede saksliste ut til :1\'de1in 'ene. 

Ellers er det Regjeringens okonomiske politikk i forbindelse med 
Marshallplanen som har vært gjort til gjenstand for behandlinger 
rundt om i avdelingene og på offentlige moter. Sa snart Marshall
planen fikk fast form, ble det .endt ut brosjyre om planen og enere 
på året ble det sendt ut en brosjyre om Regjeringens 4-års plan for 
gjenreisningen av landets produksjon. 
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«D. .A. Informasjonen» er sendt ut i 2. nummer som og har 
vært viet de økonomiske spørsmal. I september maned �atte det 
n)'�tif tede « orsk Arbeiderpresse») i gang en landsomfattende kam
I anje for il. Hyrke pårtipressen økonomisk ved andebtegning og merke
�alg og okt utbredelse. Kampanjen skal fomette ogsa i de første måne
der av 1949. Resultatet av kampanjen fram til årsskIftet vIser at den 
hadde hatt en god start. 

t m det første opptak t i l  planlegging av arbeIdet fram tli tor
tingwalget ble det i september holdt en konferame der al le dIstrikts
organisasJoners sekretærer del te)k. 

Distriktssekretærl rdningen er utbygd, idet det for tiden fram ti l  
tortingsvalget er tibatt 2 reisesekrtærer i Tordiand, I i Øst-Finnmark 

og l i \' e , t-Opland. Det er l'aledes fa te sekretærer i al le fylkes
og kretspartier, unntatt i Gudbrandsdalen, Vest-Finnmark og �1ore og 
Romsdal. 

Jrganisasjons- og medlemstall. 

OrganisasJlmsoversikten for 194 er utarbeidet sIste dagene av 
året for a ra den ferdIg t i l  beretningen som skal trykkes sa tidlig at 
den kan foreligge til Landsmøtet som tar til 17. februar. �fed lems
ral let for flere distriktsorganisasjoner er derfor satt noe skj nn messig 
på grunnlag av oppgavene fra 1947. Oversikten over antall forenmger 
er fort opp etter rapporter for 4. kvartal 1949 og skulle derfor være 
noyaktig. 

Det er i årets l øp • tlftet 42. partilag, 34 kvinneavdelin<;(er og 4 
partlgrupper i fagforeninger om ikke tår tdmeldt partiet, videre har 
27 fagforeninger og 2 I ungdomslag meldt seg inn i partiet. I alt 128 
nye foreninger. Men så er det 24 parti lag s m ikke har gitt  l ivstegn fra 
,eg, 28 ungdomslag er opphort, 6 kvinneforeninger og I partigruppe i 

I fagforeningen er opphort. I al t 63 foreninger. Det samlede antall for
eninger i partiet er således økt med 65 foreninger ti l  i alt 3 07. fed
lemstallet er gatt fram fra 202 043 ti l  2°3 094. 



1 0  

Organisasjonsol'crsikt <n!d (Irssl<ifcet 1948-49, 
Forenlllger . 

Østfold . .. . . . .  • .  . . . . . . • . • • . • • • • . •  275 

Akershus • • . . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • •  267 

llcdrnark . . . . . • . • • • • . • . . • • • • . • • • • 34 I 
Gudbrandsdal • • . . • • . . . • • • • • • . • • • •  116 
\'e�t-Opland .. .. . . . . . . . . . . .. . . ... 119 

Buskerud • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •  248 

\' estfold . • • . • •  • . . • . . . . . . . . • • • •  • •  • 139 

Telemark . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aust-Agder • • • • • • • • • . . • . • • • • • • • • •  ° 
\' est-Agder • • • • • • • . • . . . . . . • . • • . • .  
Rogaland • • • • • • . • • . . • • . . • . . . . . . . .  1 25 

lIordaland • • • •  • .  • .  • . • .  . .  • .  . .  . . . . . 1 27  

agn og Fjordane . • . . •  . . . . . .  . . . . . •  • 10 1  
unnn10re • • • • •  • • • • • • • • . . . . . . . . . . . 37 

Romsdal 
'ordn10re • • • • • • • . . • . . . . . . . . . • . . •  

'ør-Trondelag • • • • . . . . • . . . . . . . . . . •  
Inn-TronJelag • • • . . • . . . . . . . . . . . • . •  

Tamdalen . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • •  
or-Helgeland • • . . . . . . . . . . . . . . . . . •  
Tord-Helgelaml . • . . • . . . . . . . . . . . • •  
ondre alten 
Tordrc Sal ten . . . . • . . . . . . . . . . . . . . •  

Lofoten . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • •  
\' esterålen • . • • • • • • . • . . . • • . . . . . •  
'or-Trom 

Nord-T ron1S • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • •  
\'cst··Finnmark ................. . 

Ø�t-Finnmark • • . • . • . • • • . • . • . • • • • •  
O�ll) . . . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . •  
Dran1111en • • . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . •  
Bergen . . . • • • . . • • . • • • • • . • . . . . . . . .  
Trondheim . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4° 

7 
243 
17° 

74 
32 

6 

9 9 
66 
40 

4 1 

4 1  
127 
z5 
30 

�33 

44 

59 
44 
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14 5 96 
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4 934 
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9 bor 
7 426 
:2 500 
3 9II 
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35°° 
3 346 
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8 3 17 
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2 405 
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2 294 
4 1 75 
1 760 

900 
<)6 
e20 

3 ,00 
9°3 

1432 
61 717 

1 775 
3 200 
3 154 

3 l07 203° 94-
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1. mai. 

Denne gang gikk dd en heftig strid i fagforeninger l g sam-
0rgal1lsasjoner u nder fl1rberedelsen av r. mai-arrangementene. Den 
politiske ensretting som hadde foregått i Øst-Europa og om kulmi
nerte med kommunistenes omveltning i Tsjekkoslovakia i februar, var 
bakgrunnen for triden. Utslettel en av demokratiet som det t jekkiske 
fl,lk gjennom seig og strid kamp hadde oppnådd, vakte harme og 
f\)rbitrelse ho Vest-Europas demokratiske folk. Nar så de kommu
niHiske partier, ogsa her l landet, st i lte seg solidarisk med det t�Je1.klske 
«F..llkedemokrati» aksjonskrefter, kunne ikke Arbeiderne faglIge 
Lan&<organisasjon og partiet oppfordre til mønstring r. mai uten å 
si fra om sin sti l l ing t I l  diktaturet, ensrettingen og «Folkedemokratiet». 

1.  mai-parolen ble derfor: «For fred, frihet og folkestyre, mot 
diktatur, ensretting og folkedemokrati.» 

Denne parole u tloste en heftig strid, og det forte da også til 
!'pl ittelse av 1 .  mai-komiteer. Taktiske som kommuni�tene er, laget 
de . tritlen om det som var l brennpunktet: «Folkedemokratiet.. De 
hadde nettl)PP gitt sin tIl.lutning t i l  det og kunne vanskelig 0\ erse 
den del av parolen. Pa flere teder ga r. mai-komiteen etter l'g sloyfet 
«Folkedemokratiet» for på den måten å få en enhetlig demonstrasjon. 

1en dlktaturredne og en rettede om kommunistene er, laget de i 

&iste l tten egne demonstrasjoner på flere steder. Disse demonstra
sjoner viste til overmål hvor få de er i en stor mon tnng der de  
ska l  stå ansikt t i l  an ik t  med folket. I Oslo fikk de med 6 fagfor
eningsfaner og 3 000 deltagere. De øvrige fagforeningsfaner og 12 000 
marsjerte med i amorgani asjonens og Oslo Arbeiderpartis demon
strasjon. Pa de andre steder der «folkedemokratene» laget egne 
demomtrasjoner, nr det bare en håndful l  deltagere i forhold t i l . am
organi aSJonenes demon. tra joner. 

r. mai-dagen \'ar ikke begunstiget av godt vær. Over Ostlandet 
og orlandet var det ufyselig vær med regn og .Iudd i lavlandet og 
sno i de høyereliggende strøk. På Ve tlandet og i Trondelag var det 
o� surt og kaldt. Bare i ordland og Troms var været pent, mens 
Finnmark h adde vintervær. 
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Gjennom di�tnkt,(lrgani�asjonen og partih1l1toret ble det ordnet 
med talere t i l  637 �teder. 

Ut vek l ingen av talere mellom de n,mli�kc land boldt man fram 
med ogsa denne gang. Den sven�ke landsorgani�a�jonens hs erer, 
Gllsta Eriksson, talte l Sarp�bllrg. Det svemke parti' representant wm 
skul le tale i Sandef,ord, ble l si�te l iten forhindret fra å rei�e. Fra 
landsorganisasjonen l Danmark kom Ju lius Tiel�en, som talte i Fred� 
rikstad, folketing�mann Gustav Peder�en talte pa Gjøvik. 'ekretæren 
i Finnland vemke arbeiderparti, 13runo Sund man, talte pa Hamar. 

Alfred kar talte i FinnIand, Alf Andersen og H. E. tokke i 

Danmark. Til verige rei�te Th. Broch og P. l\lent:en. 
Demomtrasjommerket ,·ar denne gang viet hundrearsjubileet for 

<..len første arbeiderforenings stiftebe. lerket hadde derfor bildet av 
1arcus Thr::me og årstallene 184 -1948. 

Landsorganisasjonens og partiets 1. mai-manifest var dette: 

For fred, frihet o� folkest)'re! 
moe diktatlIr, enncrring og «foll<edcmokrari». 

Arets l. mai skal være en momtring for friheten og freden. 
I tre ar har det norske folk nå satt kreftene 1I1n for å reise landet 

igjen etter krigen. De re�ultater Wm er nådd, �ir oss visshet for at vi 
kal greie å vinne over \·anskene og ri fullfore denne oppgaven. 

Sanltidig er det blitt klart at krigens odeleggeIser har fort verden 
inn i en dyptgncnde okonomisk og politi�k hisc. Den har �kapt en 
brutalitet og en kynisme �(1m truer med å ødeleggc de mest elemen
tære menneskerettigheter. Dcn p(11itiske fflhet og rettssikkerheten er 
i fare. Hele nasjllner mbter retten ttl �elvstendig Itv. 

I denne situasjl1l1en cr det nodvendig at den sosialistiske arbeider
bevegelsen tr�r fram Sl'm den �terkestc bærer av folkets \'i lJe til frihet 
og trygghet. �led fasthet og besluttsomhet skal vi verge den IX1l itiske 
friheten og rettSSIkkerheten �l1m VI har vunnet fram til gjennom artiers 
arbeid og kamp. VI tar en klar front både mot reak,jonære krefters 
angrep på vår økonomisk!: Sikkerhet og mot den kommunistiske ledel
,em angrep på \'år politiske fnhet. 

Det politiske dt.:mokratict kan varig trygges bare når hele folket 
1ar gllde levevi lkår. Vi ma derfor med okt kraft fortsette ::.rbeidet 
·or en rettferdig fordel ing av al le byrder og goder i samfunnet. Trygge 
"konomi.'ke vi lkår for det arbeidende folk rykker grunnlaget vekk for 
alle autoritære bevegelser. 
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Den nærmeste praktiske fredsoppgaven vi • tår foran, er i am· 
arbeid med de andre demokratiske land i Europa å bygge denne del 
av verden opp igjen til  konomisk og politisk selvstendighet. RU1l1erte 
land og sultne mennesker er en fare både for friheten og freden. En 
hurtig gjenrelsmg er  det \'ikttg te  bidrag Europa kan g i  t i l  å \'inne 
0\ er \ erdenskrisen, og tIl å nå fram til stabile og fredelige forhold. 

Ved. tadig å bygge ut samarbeidet mellom fagorganisasjonen og 
Det norske Arbeiderparti, skal vi sette kreftene inn for dicse oppgavene. 

Vi vender o.s til alle som deler dette syn og som vil være med o s 
i arbeidet. Bli med o i en mektig l. mai demon tra.jon. 

For fred, frihet og folkestyre! 
Mot diktatur, ensretting og «folkedemokrati». 

Nordisk samarbeid. 

Den nordiske Samarbeidskomite har vært sammen t i l  moter 2 

ganger. Begge gangene har motene vært holdt i Stockholm. I m te 
7.-8. februar deltok fra vårt parti: Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli, 
Martin Tranmæl, Haakon Lie, Erik Brofos og Olav Meisdalshagen. 
Fra motet ble sendt ut dette kommunike: 

Den Nordiske Arbeiderbevegelses Samarbeid komite som be. tår 
nv representanter for arbeiderpartiene og fagbevegel 'en i de nordi 'ke 
land har vært samlet ti l  konferan e. På konferan en har en diskutert 
sporsmål i samband med gjenoppbygging arbeidet i Europa. 

Samtlige representanter uttalte som sin mening at  en hurtig gjen· 
oppbyggmg av Europa er en ab olutt forutsetning for de europeiske 
lands økonomi ke og politi ke selvstendighet og dermed for en trygging 
av frihet og fred. Rekonstruksjon av Europas økonomi b r i for te 
rekke skje gjennom en avspenning av vår verden dels egne krefter og 
i former som trygger det politiske demokrati og menne kerettigheter 
som er en umi telig del av kulturen i vår del av verden. Repre en· 
tanter for arbeiderbevegelsen i de nordi ke land, som berore av 
Marshall-planen (Danmark, I land, orge og verige) under treker 
at en okonomisk hjelp etter planens linjer er i høy grad verdifull for 
hele Ve t-Europa og nødvendig for de land som nå kjemper med 
overmektige vanskeligheter. Av drøftelsene framgikk at samtlige 
repre entanter legger den stor te betydning i De forente asjoners 
virk.omhet for lø ning av gjenreisningsproblemet. 

Konferan en hilser med tilfredshet at  fjoråret utenrik mini ter· 
møte i København lot ti lsette en ekspertkomite for behandling av 



konkrete samarbcidst1pl'gan:r på det okonomi�ke område og går ut 
fra at komiteen snare t legger fram prakti<ke forslag. 

Landsorgamsa lonene i Finnland og Island var ikke representert 
på konferansen. 

I mote 3°.-31. oktober deltok fra vart parti: Einar Gerhard�en, 
Trygve Brattel i  og Martin Tranmæl. 

Dag ordenen for motet var denne: 

l. Aktuelle  nordiske pørsmål. 
2. amarbeidet mellom de  sosial istiske riksdagsgrupper 
3. Hjelpen ti l de ost-europeiske flyktninger. 
4· Felles nordisk sosialistisk publikasjoner. 
j. Europas forente Stater. 

Norden. 

På Sveriges SlKialdemokratiska Partis kong res, i mai deltok 
Einar Gerhardsen og Trygve Bratteli som sentrabtyrets representante;. 
Pa Kvinneforbundets kongress, Sl1m ble holdt forut hlr partihmgressen, 
deltl,k Aase Lionæ� som representant for Kvinnesekretariatet. 

Internasjonalt samarbeid. 

Den sterke i nternasjonale spenningen som fulgte etter det kom� 
munistiskt.: kupet i Tsjekkoslovakia, h ar h att virkninger også for sam� 
arbeidet mellom sosialistpartiel1t:. I for�te omgang førte det til at sam
arbt:idet mellom partiene i øst- og Vest-Europa ble brutt. I annen 
omgang h ar den russiske frammarsJen fort t i l  full 'tendig opplosning 
av alle sosialistpartier i Øst-Europa. Sosial i stpartiene er del blitt 
tvunget t i l  å gjennomføre en såkalt «saml ing», dels er de rett og slett 
blttt overtatt ved et kul'. 

Også forholdet t i l  de i tal ienske so.;ialistpartiene h ar undergått 
forandringer. Like fram t i l  i år var Italias sllsialistiske parti med i 
samarbeidet, men. Ital ias sllsialistiske arbeiderparti under aragats 
ledelse ikke deltok. Da Italia sosialistparti var i enhetsfront med 
kommunistene og ga sin stlltte til kupet i Tsjekkoslovakia, ble partiet 
forelopig satt utenfor det internasjonale samarbeidet, mens Italias 
sllsiahstiske arbeiderparti ble innbudt t i l  å delta i framtidige kon
feran er. 

I lopet av 1948 er Spal1las sosialistiske parti (i eksil) og Trieste 
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ljll�ia1demllkratilike parti kLlnmet med i samarbeidet. Det er organi
sert et fast samband med de utvalgene som utenfor hjemlandet er 
satt ned for de østeurorel�ke sosialistpartiene. 

Komiteen for de internasjonale sosiahstkonferansene (Comi.co) 
holdt møte i London 19. og 20. mars. Her var Haakon Lie med som 
partids representant. I de påfolgende to dagene ble det holdt en 
konferanse mellom de ve�t-europeiske partiene om 11ar�hall-planen. 
Her deltok Klaus Sunnan&. og Haakon Lie som våre repre�entanter. 
23. april ble det i Paris holdt en konferanse til dr fting av de proble
mer som reiser seg i snmband med et Europa f rente Stater. tor
ting mann Konrnd Knudsen motte som sentral tyrets ut�ending. 

Internnsjonal konfernnse hle holdt i \'(Tien 4.-7. juni. Her var 
Anse Lionæs og Haakon Lie våre representnnter. F\)rut for konferansen 
hle det holdt en internnsjonal kvinnekonferanse hVl1r Aase Li0næs 
deltok, 0g et mote i Comisco hvor Haakon Lie var med. 3· og 4· 

c.lesember ble nytt mote holc.lt i Comilico. Her motte Olav Bratteli 
ljom nl)flik representant. 

Etter innbydelse fra det britbke arbeiddparti ble det 6.-10. 
delit,:mber holdt en ebl'ertkonkranse om adminbtrasjonen av nasjon a
lilierte bedrifter. Her var Arne Drog�eth med fra vårt parti. 

På det belgiske arbeiderpartis lands mote i november motte Aa.e 
Lionæs som repre�entant fra partiene i de nordiske land. Trygve 
Bratteli, Konrad Knudsen, TfI.m Hegna og Olav Lar��en deltok sam
men med repre entnnter fl1r Landsorganisasjonen i februar måned i en 
reise f:uennom Vest-Ty kland for å sette seg inn i forholdene der, og 
for il komme i kontakt med d,en tyske arbeiderbevegelsen. 

Stipendier. 

Til Conrad Mohrs Legats stipendium for vitenskapelig studie av 
sosinlismen innstilte sentralstyret Torolf Elster og Sigurd Hah'or en. 

tipendiet ble av legatstifterens hustru tildelt Torolf Elster. 
Etter statuttene for H0lterman Knudsens stil��ndium skal dette 

tildeles en av sokerne til Conrad 110hr Legats stipendium. igurd 
Halvorsen ble tildelt Holterman Knudsens stipendium. 
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Kommunalkonferanse. 

For dreftelse av aktuelle kommunalpolitiske spørsmål ble holdt 
en land kommunalkonferanse 27.-28. november. 

Til konferansen var innkalt representanter fra partiets sentral
styre, L.O.s sekretariat, Regjeringen, våre partifeller i styrene i Norges 
Byforbund og Norges Herredsforbund, partiets representanter i Stor
tingets kommunalkomite, fylkesmenn tilhørende partiet, Norsk Kom
muneforbund, Norsk Arbeidsmannsforbund og Landskommunal
utvalget. Det møtte i alt 39 representanter. 

Direktør Sverre Iver en innledet om «Områdeplanlegging:., stats
råd O. C. Gundersen om «Kommunenes økonomiske stilling og opp
gaver», statsråd Erik Brofoss om «Kommunenes stilling i nasjonal
budsjettet» og fylkesmann O car Torp la fram inn tillingen til lands
møtet om «Elektrisitetssaken». Hvert foredrag ble fulgt av diskusjon. 

Ved møtets slutt vedtok konferan en denne uttalelse: 

Kommunalkonferansen vil i tilslutning til langtidsprogrammet 
som er lagt fram av statsråd Brofoss, slutte opp om det arbeid som 
er påbegynt av Regjeringen med områdeplanlegging av landets næring.
økonomiske og so iale liv og med undersøkel er av behov og mulig
heter i de særlig krigsherjede strek. Dette arbeid vil i høy grad bidra 
til å fremme et rikere næring liv og en jevnere og bedre leve tandard. 
Konferansen viser til Nasjonalbud jettets uttalelser om den avgjørende 
betydning et planleggende arbeid innenfor geografi ke og økonomiske 
områder har for en rasjonell gjenreisning av arbeid 'hvets stabilitet. 
Dette er det n dvendige grunnlag for en rikere utvikling i våre kom
muner. - Skal derfor dette arbeid føres fram må kommunene slutte 
aktivt opp om Regjeringens arbeid. Kommunalkonferan en vil i til
slutning til tatsråd Gundersens foredrag om «Kommunene økono
mbke stilling», uttale sin til fred het med det arbeid som pågår for 
å finne fram til en bedre fordeling av utgiftene mellom tat og kom
mune, slik at den sosiale, kulturelle og økonomiske standard blir jev
nere mellom landets kommuner. Konferan en vil peke på at det for 
å lo.e de felles problemer er nødvendig å utbygge og styrke sam
arbeid organene mellom taten og kommunene. Konferansen vil ti! 
slutt uttale at ved det arbeid som pågår og de utjevning linjer som 
er trukket opp av Regjeringen er det først mulig - i samsvar med 
D. .A.s program «å sikre arbeid til alle» - å bygge opp et allsidig 
næringsliv i de enkelte landsdeler og distrikter. 



17 

«Folkedemoluatietn i Tsjekkoslovakia. 

\' akthold om demokratiet. 

De t jekkiske kommunisters omveltning av demokratiet og det 
at kommunistene her i landet forsvarte dette, vakte harme og for� 
bitreIse innen vårt parti og blant det store flertall av fagorganiserte. 
Dette ga landsstyret uttrykk fl r i motet 7. mar ved denne uttalelse: 

Det norske Arbeiderpartis landsstyre uttaler S111 org over den 
ulykkelige skj bne som har rammet Tsjekkoslovakia. Ved et kup har 
det kommunistiske parti odelagt demokratiet og innført et diktatur. 
De metoder som er brukt og de til tander 'om cr skapt, står i klar 
strid mot de gamle frihet ideer som Sl) ialismen kjemper for. 

Ledende norske kommunister har så langt fra å ta av tand fra 
hendingene i Tsjekkoslovakia, solidarisert seg med dem og hilst dem 
med glede. Det har vist seg at de i prakois vil forråde demokratiet når 
det passer dem. 

Lands tyret streker under Arbeiderpartiet fao te vilje til å lede 
utviklingen videre i samsvar med nor k oppfatning av demokratiet 
om menneskerettighetene. 

Vi oppfordrer hele folket til å < tå vakt om våre demokrati�ke. 
institusjoner og til å samle kreftene om landets gjenreisning. 

I årtier har Det norske Arbeiderparti sammen med fagorgani� 
sasjonen arbeidet for å skape gode kår for hele det arbeidende folk. 
KrISer og nod skaper fortvilel e og undergraver demokratiet. Vi fort� 
setter derfor en planfast økonomisk og SOSial politikk for å trygl!e leve� 
kårene, hk at det ikke blir grobunn for autoritære bevegelser. 

Det arbeidende folk i Norge vil med alle krefter verge retten til 
å leve i et fritt og folke tyrt land. 

Marshalplanen og gjenreisingen. 

Landsstyret vedtok i motet 7. mars denne uttale be: 

Det norske arbeiderparti har etter kngen sett det som sin vik� 
tigste oppgave å gå inn for en hurtig gjenreising. I dette arbeidet er 
det bhtt stadig mer klart at framgangen i lorge er avhengig av at det 
okonomiske liv Jlir bygd opp og�å i andre land. ærlig viktig for o�' 



er Jet at Europa blir okllnomisk gjenrei�t. Det er grunnlaget for at 
de euwpeiske land kan sikre sm politiske selvstendighet og medvirke 
til å trygge fnheten og freden l verden. 

Under oppbyggingen a\ de vesteuropeiske land må en soke den 
okonomlske stotte Sambandsstatene kan gi, og samtidig - sl ik som 
Pansrapporten forutsetter - soke stadig å utvide det okonomiske sam
kvem med de ost-europeiske land. 

� 1arshall-planen \ Il være en verdiful l  hjelp ti l  oppbyggingen av 
Europa. En streker under uttalebene fra den amenkan,ke regjering 
om at hjelpen blir gitt uten betmgeIser som går ut over de europeiske 
lands polit i,ke sehstendighet. 

Landsstyret ser det som en viktig oppgave aktivt å stotte planene 
om utvidet samarbeid ('1m den europeiske gjenreisingen, og sier seg 
enig i at den nonke regjeringen blir representert pa konferan. en om 
� larshalt-planen i Paris, og at Arbeiderpartiet blir representert på par
t lkonferan -en i London. 

Arbeiderbladet. 

Regnskaret fl)r 194 vI! vise et bedre dnftsresultat og en pen tig
ning I abonnements- og lossalgsinntektene. Annonsemntektene har der
imot s\ lktet, sammenliknet med dnften i J947. Dette skyldes i stor 
utstrekning den mindre \ aretilforsel. 

Papirrasjoneringen i forbindelse med de snaue priskonjunkturer 
har satt sitt preg på avbas innsats i 1948. Det er nodvendi� i det 
nye år ti. fa en noe høyere pris for abonnementet og i h\ert fall en 
rimelig lettelse i papirrasjoneringen. Skal rartIets hovedorgan kunne 
gi nOlhcndig orientering om de Viktige hendinger ute og hjemn1e, må 
redabjonen søkes skaffet mer plass t i l  stoffet. 

Personalforholdene er stort sett uforandrede innen admil1lstra
sjonen, men mnen redahjonen er det fortsatt en del bevegel�e. 

Ved årsskiftet er Arbeiderbladets fel lesorgaI1Isasjon under dan
nelse. fagforeningene og de pl)l!tiske foreninger i Osh\ Aker og 
Bærum som tegner seg for andeler, skal utgjøre Arbeiderbladet� fel les, 
organisasjon. 



Fellesorganisasjonen skal være kontakten mellom avisen og det 
Il kaie foreningsliv. Fel le�organisa�jonen �kal ikke ha fa�t kontingent, 
men hver forening må s\ are et innskudd for å bli  tatt opp som med� 
lem. Innskuddet er satt til kr. 5 .00 pr. medlem (ungdomslag, kvll1ne� 
avdelinger og halvtbetalende fagforeningsmedlemmer kr. 3.00) .  

Inn kuddskapitalen blir fel lesorganisasjonens egen eiendom om 
,kal forvalte og disponere etter vedtak av orgal11sasJonen - r('pre en� 
tant -kap. Representant::.kapet· arbeidsoppgave blir a drofte regulære g 
aktuelle ,aker vedrørende Arbeiderbladets forhold og ta eg av aglta� 
,jonsarbeIdet. Fellesorganisasjonen blir salede et kontaktorgan mel� 
lom foreningene og avi�en og et arbeid�organ for all avisagItasjon i 

det lokale distrikt. Dannelsen av felle organisasjonen endres Ikke noe 
ved det forhold at det er Lan�bpartiets organisasjonsinstanser, entral� 
styret, Landsstyret og Landsmøtet som er de avgjorende orgal11 a Jons� 
instanser vedrørende Arbeiderbladet. 

Arbeiderpressen. 

Antall a\,jser. 

I løpet av 1 948 har vi fatt 4 nye avi 'er, nemlig Vos a�Nytt m 

begynte å komme ut pa Vo ' den 30. januar 194 i et mindre format 
I gang ukentlig, Agder Folkeblad i Flekkefjord fra 10. april 194 , Z 

ganger u kentlig, trykt i ørlanclet, Kristiansand, Risør Arbeiderblad -
som ble toppet i 1 9�7 - fra I. oktober 194 , Z ganger ukentlig, trykt 
i Tiden, Arendal, og Firdaposten, Flom, fra 10. de�ember 194 , Z 

ganger ukentlig, trykt i Forde. 
Dertil har amdal Arbeiderblad og Finnmarken utvidet fra z til 

3 ganger u kentlig. Folkeviljen fra 3 til4 ganger pr. uke. 
Ved utgangen av 1 9 48  har vi følgende aviser: 



A\'i.ens navn: 

1. Arbeiderbladet 
2.  Arbeider-Avisa 
3· Bergens Arbeiderbla�l 

4.  Dagningen 
5. Demokraten 
6. Fremover 
7. Fremtiden 
8. nte �Iai 
q. Glamdalen 

l n. H alden" Arbeiderblad 
1 1 . Hamar Arbeiderblad 
1 2 . Haugaland Arbeiderblad 
I.l. H\men Arbeiderblad 
14. 1\ loss ArbeIderblad 
1 5 ·  \,rdlands Framtid 
l b. \,rdlys 
li. Tybrott 
l O. pland Arbeiderblad 
19· Rjukan ArbeiderbInd 
20. Rom�dal Folkeblad 
2 1. �arpsborg Arbeiderblad 
2 '  Sunnmøre Arbeidera\"is 
2.l. 'ørlandet 
24· T dem ark Arbeiderblad 
2 � .  Tiden 
20. Tidens Krav 
2i· \'e�tf,)ld Arbeiderblad 
28. Vestfold Fremtid 

4 ganger l Ikentl ig: 

A\"i!o((l navn: 

29. Folke,"iljen 

20 

L't�i\"er.teJ: 

O�k) 
Trondheim 
Bergen 
Li l lehammer 
Freuribtad 

lan ik  
Drammen 

tavanger 
Kong�vinger 
Halden 
Hamar 
Haugesund 
Horten 
?\ lo�s 
B,Kio 
Tr" llho 
Larvik 
GIMik 
Rjukan 
}'h,lde 
Sarp�borg 
Alesund 
Kmtiansand S 
Skien 
Arendal 
Kmtlansund N 
Tønsberg 
Sandefjord 

!!!i\"er,tel.l: 

Harstad 

ReJaktør: 

Martin Tranmæl 
Ole Øi�ang 
Torstein Selvik 
Bjarne Thorud 
Jorgen H ustad 
Odd Fioseth 
Jon \'raa 
Trond Hegna 
Halvor Steffensen 
Paul Hovding 
E. O. 'olbakken 
Gotfred Gauden 
Pall l Bent�en 
Henry Harm 
L O. }'1. Braseth 
Ingvald Jak l in  
IngJald lord�tad 
�ig. olheim 
Halvor Røysland 
Jakob Bobtad 
Bjarne ygard 
Karl Pape 
Alf Salvesen 
Gunnar 'and 
Ths. Trommestad 
SIgurd B. Vand\ i k  

verre HJertholm 
� Iartin Aune 

ReJakh,r: 

Erling Hall Hofsu 
.. 
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.2 1  

3 I!dn!:t.'r ukt.'nrlig: 

A\'i!'tens navn: l'tKivcr,tcJ: 

30. Agder Folkeblad Flekkefj�lrd 

J r. Aker�h us ArbeIderblad Lilbtrøm 
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Per DlI1g. , yr 

Yre aviser har i 194 kunne glede seg over en f�)rtsatt utbyg ,ing 
a\ sine trykkerier, l ik at man nå kan si at de ver te �xleleggeber un
der krigen og okkupasjonen er leget. � len ennå mangler adskill ig fl,r 
vi kan si at "åre ayi�ers tekniske ubtyr er helt t i lfredsstillende. 

Antall ansatte. 

Ved utgangen av 3. h'artal 194 var der an att 9Z0 l ers mer i 
d.re avisers redaksjoner, forretningsavdelinger og de trykkerier _llm 
eies av a\ isene. (Arbeiderne' Aktietrykkeri er saledes ikke tatt med ) .  

Derti l kommer 165 I avi bud. 
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OJ)plag. 

A'vi�enes saml\.:de opplag har i hele 1948 vært stigende fra kvartal 
til kvartal, og opplaget er na på ca. 320 000 ekspl. som er det høyeste 
opplag arbeiderpressen har hatt, bortsett fra de helt ekstraordinære for
h Id hosten 1945, og er nå ca. 100 000 ekspl. storre enn ved krigsut
bruddet i 1940. 

Økonomien. 

Driftsresultatet fl)r 1948 viser tross fortsatt sterk utgiftsokning en 
l i ten bedring i forhl1ld til 1947. Avisenes amlede inntekter og u t

gifter var i 1948 omtrent dobbelt så høye .om i 1939, rekordåret for 
krigen. De store maskinkjop og andre forhold har stillet de storste 
krav t i l  arbeiderbevegelsens og arbeiderpre�sens sentralorganer for ar
beiderpressen finamiering i 194 . 

Norsk Arbeiderpresse A.s. 

1948 ble et merkeår både for arbeiderpres. en og for våre
. 
hoved

organisasjoners forhold t i l  arbeiderpres�en ved dannelsen av NOLk 
Arbeiderpresse AS. 

Etter forutgående droftlnger mel lom partiet og fagorganisasjonen, 
ble det på møtet i L.O.s repre�entantskap den 29. november 1947 fattet 
folgende enstemmige vedtak: 

1. Arbeidernes faglige Landsorganisasjon går sammen med Det nor

�ke Arbeiderparti aktivt inn for å skape et sikkert økonomi�k 
grunnlag for gjenreisningen av arbeiderpressen og trygge dens 
videre utvikling. 

Representantskapet gir sin tilslutning t i l  at Arbeidernes fag
l ige Landsorganisa�jon og de tilsluttede forbund trer inn i et  
abje.elskap som skal stiftes med en minimumskapital på Z mil
lioner kroner fl)rdelt på fagbevegelsen, partiet og de eksisterende 
presseforetagender. Denne minimumskapital kan u tvides ved at 
også andre organisasjoner innby t i l  å tegne andeler. Dette sel
skap skal ha t i l  formål å fremme utviklingen av den norske arbei
derpre e, bl . a. ved å forestå mulige fellesinnkjop, ved å finansiere 



innkjop i den ut. trekning det er nodvendig, "cd regn�kap�- llg 

forretningsmessIg kllntrol l  av a\'i�'enes \'irk�omhct, bl. a. ved en 
felles revisjomordning og rå forskjeli l��e måter reise de mid ler som 
måtte være nodvendige til en utbygging m' de en

'kelte avi�er, 
2. Representantskapet gir sekretariatet i oppdrag å fordele det pr\ ' 

fagorganisasjonen stipu lerte belop av aksjekapitalen, h. 950 000.-, 

på Land organi�asjoncn og forbundene etter forhandling og avtale 
med disse, og gir sekretariatet fullmakt til å tegne den del a\' 
aksjekapItalen som fal ler på Landsorgani.asjonen. 

3· Under henvisning til fagkongressens vedtak i 193 om Presse
fondet, bemyndiger repre�entantskapet ,ekretariatet u l  �ammen 
med f0rbundene å reist: den no<.h·endige lånekapital til fll1ansiering 
ved kjop av maskiner og utstyr. Silke lan oppta av det nye sel
.bpet og amortJsere. på forretningsmessig basis. Repr;!!'entant
skapet oppfordrer forbundene !lI a være med å skaffe den nod
vendlge kapital ni dette. 

4· Det forutsettes at fagtlrganisasjonen og arbeiderpartiet �etter i 

gang en landsomfattende akSjon ft)r :l få al le foreninger og med
lemmer ta a være med og stotre reisningen av arbeiderpressen. 

elskapet ble dannet den 27. mai 194 under navn a\ 'orsk 
Arbelderpres.e A med en aksjekapital på 2 mi l l ioner kroner 11\'Orav 
Landsorganisa jonen og fagforbundene tegnet aksjer for kr. 950 000.-, 

partiet for kr. 950 000.- og aVIsene for kr. 100 000.-. Derved er og�å 
fagorgamsasjonen kommet med som direkte medeier i arbelderpres�en. 

orsk Arbeiderpresse A overtar n.1 de funksjoner o\'erf�)r våre 
a\ iser s,)m tid lIgere la under A\ I�ut\'alget, entra1styret l),1:( Arbeider
bevegelsen Pressefond. I fnrmåbparagrafen heter det: Selskapets for
mal  skal være a fremme ut\'lkl ingen av Det norske Arbeiderpartis 
pre se». 

I sel kaper styre, som består av 7 medlemmer, velges J a\' fag
organisasjonen, 3 av partiet l)g I av avisene. Det forste styre fIkk fol
gende sammensetning: 

Konrad ordahl, formann, T ryg\'e Brattel i ,  nestformann, Josef 
Lars on, Emil  Torkild en, Edmuml TOren, Knut A. Tæ� og E. O. 
Solbakken. 
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om sebkapets dbponent ble ansatt Johan Ona, som også fort� 
etter som bestyrer av Arbeiderpressens amvirke A L. 

Norsk Arbeiderprcs�e A, � har i den korte tiden det har virket 
bevist at det ved danne ben av dette sebkap er lagt et grunnlag t i l  
rette f,)r u tbyggingen av arbeiderpresr.en som vII vise seg a "ære av 
avgjorende betydning den skjerpede ;l\'iskonkurransen norsk preSfe 
er gått inn i .  

A� 'is/wm/>anjen. 

Etter vedtak og oppslutning fra våre hovedorganisasj,)n<:r så ble 
der fra 1 5 .  eptember 194 satt i gang en lands,)mfartende kampanje 
for A-pressen: 

1. A få med alle fagl Ige og politiske foreninger .om andebeiere i 

den lokale partiaVIS. 
2 .  Reise midler til et A-pressen Gjenreisning fond ved salg av mer� 

ker å 2.00 og 5 .00 kroner. 
3. Øket utbredelse av A-pres�en. 

Kampanjen skal fortsette hele \ interhalvåret. Den har allerede 
resultert i hundrer av nye f,)reninger som andelseIere i våre aVIser og 
tusener nv nye abonnenter og en oket forståelse blandt arbeiderbe\"e� 
gelsens organisasjoner og enleltmedlemmer om å slutte opp om A� 
pres.en. 

Arbeidernes Pressekontor. 

om redaktor for A.P. i 1948 fungerte Karl Pape inntil han \'ed 
årets lutt overtok sti l l ingen som red aktor i unnm re Arbeideravis. 

om ny red aktor i A.P. er ansatt Olav Brunvand som tiltrer fra 1. ja� 
nuar 1949. -. 

Kvinneseluetariatet. 

Kvinnesekretåriatets medlemmer: Anse I ionæs, {,)rmann, Ragna 
Karben, nestformann, Thina Thorleifsen, sekretær. De ovrige styre
medlemmer: Rachel Grepp, Klara Skoglund, Rakel eweri in, og Em� 
rna Andersen. Varamenn: Lina Johnsen, fhyra l l ansen, Ebba Lodden. 
Sentrabtyret representant. 1 1aakon Lie. 
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Kvinne ekretariatets representanter i entra1styret: Aa e Lionæ., og 

Ragna Karl en, med Rachel Grepp og Rakel Seweriin om varamenn. 

fø ter. 

Kvinnesekretariatet har i året holdt 1 .2  møter og behandlet 130 

saker. Dessuten er det holdt fellesmøter med de kvinnelige stortings. 

repre entanter og den konsultative statsråd. 

Kvinnenes henvendelser til myndighetene. 

Etter anmodning fra Østfoldkvinnenes årsrnote har sekretariatet 

rettet henvendelse til Kirke- og Undervisning departementet om at 

Edruelighetsundervi ningen må få en bredere pla i undervi ningen 

i koIene. Kirke- og Undervi ningsdepartementet har gitt o opply . 

ning om at det er slått fa t i skolelovene og i undervi ning planen at 

det kal gis elevene orientering om ru drikkens virkninger og farer. I 
undervi ning planene er undervi ningen om alkoholens virkninger og 

farer lagt til  hel elæren, men at det og å er have til å komme inn på 

-p r målet i sammenheng med andre fag, om religion, nor k, am. 
funn lære, arbeid lære, gymna tikk, idrett m. fl. 

Departementet har rettet en inntrengende hen til ting til kole. 

di rektorene, kole tyrene og alle lærere i de ulike skolefag om å vie 

dette pør mål særlig oppmerksomhet. 

«Folkebret'et». 

I anledning det såkalte «Folkebrevet» til tortinget, har ekre

tariatet over endt til Regjeringen en protestresolusjon vedatt på ar. 

beiderkvinnenes årsmøte i ø tfold mot den måten under. kriftene på 

«Folkebrevet» var samlet. Re olu jon en ble oversendt med følgende 

uttalel e av Kvinne ekretariatet: 

Vi tillater o herved å over ende vedlagte re olu jon som er ved. 
tatt på Arbeiderkvinnenes år møte i Østfold den 6. april, og om vi 

gir vår fulle tilslutning. 
Det nor ke Arbeiderpartis Kvinne ekretariat, som representerer 

mellom 40-50 000 kvinner, protesterer og å mot den måten under. 

skriftene på dot såkalte «Folkebrevet» er arnlet. 

• 
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Kvinne�åretanatet ser Stortingets beslutning om adgang til  
utdeling av preventive midler til sjøfolk og militære som et ledd i 
Statens helsearbeid blant ungdommen. O::: Stortingets bevilgning t i l  

1ødrehygienekontorene sees på samme måten. 1ødrehygienekontorene 
har vært anerkjent av landets helseinstitusjoner og autoriteter i mange 
år. Stortingets beslutning om at også Mødrehygienekontorene skal ha  
av de samme bevilgninger som de ovrige helsestasjoner for mor og 
barn, kan derfor ikke sees som noe nytt spørsmål, da blant annet Tryg
dekassene i mange år har ytet økonomisk stotte til kontorene med 
godkjenning av Rikstrygdeverket. 

Fredsarbeidet: 

I fredsspørsmålet har Kvinnesekretariatet sluttet seg tIl  KVInneli
gaen fl1r Fred og Frihet's abjl1n ved å oversende til RegJerin�en fol
gende resolusjon; som var vedtatt enstemmig på våre kvinners års
mote i alle landets fylker og byer: 

Innkdningen til de fvrenede nasjoners pakt begynner med å 
erklære at de forenede n asjoners folk «er bestemt pil å redJe kom
mende skktskdd fm krigens svo\,e» og «atter å bekrefte troen på 
grunnleggende menneskerettigheter, på j.::t enkelte menneskes verdig
het og betydning, på menns og kvinners og på store og små nasjoners 
l ikerett.» 

I disse be 'trebeIser lover de forenede nasjoner fl1lk å vise tole
mnse og leve sammen Sllm gode naboer, og ved mellomfolkelig sam
arbeid å fremme alle folks okonomiske og sosialt: fremgang! 

Til tross for disse forpliktende lofter har vi i de forlonne 2 år 
gang på gang oppleVd at stormaktene har satt F. . utenfor viktige 
planer og avgjorelser. Vi norske kvinner og menn er glad for det arbeid 
den norske regjering har gjort for å styrke J? l.S organisasjon og arbeidet 
innenfor dens rammt.:. Vi ber innstendig vår regjering om å fo.rtsette 
dette arbeid, fordi vi tror at oppfyllelsen pv de lofter folkene har gitt 
hverandre gjennom de fl1renede nasjoners pakt, er den eneste garanti 
for en varig fred. 

11en vi er samtidig på det rene med at statsmennene ikke alene 
er istand til å skape den fred i verden som vi  har ventet og håpet på. 
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Denne aksjl'I1 har som oppgave il våke hver kvinne og mann vilje 
til aktiv innsats for å bygge freden og den'ed skape en folkenlje som 
krever at  stat mennene arbeider på å utvide F. T, t i l  et effektivt ver
densorgan med myndighet til å avgjore alle mellomfolkelige tvister pa 
fredlig vis, 

Re1wireringslol'en. 

Vedrorende rekvirering�lovens revidering er det etter krav fra 
Rogalands arbeiderpartis kvinnekonferanse sendt tortingets sosialko
mite folgende uttalse, �I.lm . ekretariatet ga sin tilslutning. 

Arbeiderpartiets kvinner samlet til  konfe�an. e i Stavanger den I l. 

- r:! .  september 194 , har droftet rekvireringsloven. Gjennom pressen 
er brakt i erfaring at revisjon skal fMetas for derved å gjore loven mer 
tnydig, for derved å komme over til  mere normale forhold. ( Leie) . 

Konferansen henstdler til myndighct�ne om ikke å foreta en red
�JI.1n slik at loven gjore� tøyelig, da bolignoden er l Ike stor O" omseg
gripende. Tust:ner av mennesker i dette land er fram lei uten hus, 
og for dbse::; skyld ber vi om at loven om rekvirering framlei� ma sta 
ved makt. 

Poteter til brenneriene. 

Angående den oppståtte situasjon om bruk av pl)teter til tih-irk
ning av brennevin, har sekretariatet etter anmodning av Aust-Agder 
kvinneutvalg anmodet Forsyning:ministeren om å finne andre utveier 
å nytte årets potetshost på, slik at o\'erskuddet på poteter kan komme 

• til nytte som fode for befolkningen. 

SlwttesjJOrsm,il. 

Vedrørende skattesporsmalene er det etter anmodning fra Horda
land arbeiderpartis kvinner, oversendt Regjeringen folgende henstilling: 

K \ inneutvalet i Hordaland som dryfret skattespor�målet på siste 
årsmote, vil i samsyar med framlegq som vart oversendt styrct, og ord
skiftet Sl)m vart fort, beda kvil111c5ekretariatct å ta opp spnr målet med 
Regjeringa korleis skattebyrden kan lettast for smakår::;folk . 

. 



Vi peikar \:lå at det kattefrie frådraget for statsskattene ved
kommande må aukast slik at det vert eit rimelig eksisten mmimum 
skattefritt. 

I alle kommunar bør nyttast skattetabeller som står i remelig for
hold til levekostnaden i yedkommende kommune. Det må takast ef
fektive rådgjerder til å skifta skattebyrdene meir rettvist enn nå. Sjølv
stendige næringsdrivende og serleg jordbrukarne skattes nå ikkje etter 
den faktiske innkoma dei har. 

Det må bli 'trengare kontroll med næring oppgaver og rekneskap. 
Og der det er påviselig mis ,høve mellom innkoma på den eine sida, 
privat forbruk og auke i formue på den andre, må det verta hove til 
å likna etter skjonn. 

Det må takast meir effektive rådgjerder mot skattesnyteriet. Vi 
ser dette som ei av dei viktugaste saker og vonar at det vert gjort fort
gang med revisjon av skattelovene i den leid som vi har nemnt. 

StlLdie�Jirksomheten. 

Kvinnesekretariatet's årlige studiekur med deltakelse fra hele lan
det hadde denne gang over I50 ansøkere. I samarbeid med Arbeider
nes Opply ningsforbund fikk vi arrangert 2 kurs. Det for te fra 22.-
28. august. Det annet kurs fra I9.-25. september. Begge kursene ble 
holdt på Sjomennene feriehjem i Asker. Undervi ningen var bygget 
over Liv Kluge's bok «Trygging av Mor og Barn». 

Leder for det første kurs var Liv Kluge og for det annet Tulla 
Bratvold Negård. 

l folge innkomne rapporter i tia l. januar-14. de ember 1948 er 
det i kvinnebevegelsen holdt 35 studieringer med 394 deltakere, hvorav 
z brevkur med 15 deltakere. 

Emnefordelingen er sålede.: 

Organisasjonskunnskap I4 ringer. 
Våre politiske partier 3 ringer. 
Frihet og demokrati I ring. 
Kommunalkunnskap 6 ringer. 
Arbeiderklas en i nor k historie I ring. 



Sosial trygging av mor og barn 6 ringer. 
Litteratur I ring. 
Husmorferie z ringer. 
K \'inncreising l ring. 
j stk. 1-3 dagers kurs med 13 deltakere. 

4 stk. 4-14 dager kur med 107 deltakere. 

T ill itsk� 'innelwnf eransen. 

Kvmnesekretariatets Ti lli tskvinnekonferan. e ble holdt den 2 • au
gu. t. Ti l den hadde de første studiekur�deltakere adgan� med tale
rett, men Ikke temmerett. Program for konferansen var: «Kvinnebe
vegelsens praktiske arbeidsoppgaver» og «Samarbeid mellom kvinne
orga n isasjonene». 

I tibl utning ti l Aase Lionæs's foredrag om «Kvinnebevegel en 
prakti ke arbeid oppgaver», ble folgende hen til ling sendt sentralstyret: 

Ti l l i tskvinnekonferansen hen tiller til partiet å medvirke til at 
det blir dannet kvinneavdelinger i al le de partilag om ennå ikke har 
kvinneavdelinger. 

Vi ber sentral tyret om å pålegge partiet fylkes. ekretærer å gjen
nomfore denne oppgaven i amarbeid med l.vinneorgal1lsasJonen. 

Sw,l ie- og feriereise til Københa�'n. 

I amsvar med kvinnene nordiske samarbeid arrangerte K vinne
sekretariatet en studie- og feriereIse til København i forbindelse med 
den nordiske kvinneuken �om ble holdt fra den 12.-17. Jul i .  Delta
kelsen fra Targe ble overveldende, det var 87 om deltok. Den torste 
delegasjon som noen gang har deltatt utenom det l and om hnr tått 
.om arrangør av uken. 

Programmet for uken var bl. a .  Vz times innledningsforedrag hver 
dag med etterfølgende to minutters innlegg fra de øvrige land s m 

ikke hadde hovedtalen til sp rsmålet. 
Kvinne.ekretariatets hovedtnler til pørsmålet «Kvinnene innen 

den nordiske arbeiderbevegeLe», var Rakel eweriin. Forøvno til let 
sekretariatet innledere t i l  10 minutters innleggene. Ti l spor målet 
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«Interna�j,male pr,lblemen>, \)g \ed åpn ingen i Rådhu�hal len talte 
Aa�e Lionæs. Om 4'.Nye \)ppdragebe�tanker» talte Klara Skoglund, og 
om 4.Familiens framtid�, 'lgrid 'ywrt�en. «De emlig�tilte mødres �tll
l ing i samfunnet» \ ed Kir�ten Brul1\"old, og ved det offentlige møte i 
Fælledparken ta lte Thina Th()r1eif�en. \lm norsk dirigent på en av 
motedagene var Oddlaug Kmtian�en, 'tm'anger. 

R I?Jncsl?n tllsjon i and re land . 

På det nordbke k\lnnemøte i K iobenha\'n den 26. Januar, hvor 

programmet flIr den !1\)rdbke h'inneuken ble fastsatt, møtte Thina 
Thor! ei f�en. 

På \"eriges ,NaIJel1'\l)kratiska KYinnofiirbllnds kongress i mai og 
pa tien Interna�ionale S'1sial isti,ke Kvi11 l1ehmferanse i \Vien i jUni 
maned motte Aase Li\l()æs. 

AnllH1ter og /wn {eranser. 

På Ve�tf,)lds k\'inneut\ algs arsmote, formanmkonferame i Aren
dal og pa f('Irmannsk,)nferame i Akershus har Aase Li,mæ møtt som 
�ekretariatet' repre�entant . 

A\ enkelte fl)redrag har hun talt på følgende steder: A�ker, Horten, 
0stemjo, Hm'ik, l loyenhal l  ( 2 ) ,  T wndheim, Løremkog, Drammen, 
Holmestrand, Bergen ( 2 ) ,  Nydalen (Naglefabrikken ) ,  Tofte i Hurum, 
O�lo ( 12 ) .  I a l t  2 fl'lredrag. 

Ragna Karlsl?ll har møtt på Akershus h'inneutvalgs årsmøte den 
20. no\'ember og representert sekretariatet pa Drammens kvinnefore
n ings 40-ar5 jubileum�fest. f.'Iredrag har hun holdt på folgende ste
der: Haugfoss, Eids\'old, Jaren, 'imen�brjten, Bærum, Drammen (4) 
Clg Oslo (4 ) .  Ti lsammen 15 foredrag. 

Emma And cnen har representert K\'innesekretariatet pa lem
mestad K\ innegruppes 25-års jubIleumsfest og holdt foredrag po Geit
hus, hvor hun ogsa dannet kvinneforening, 

På Hedmarks f) I ke�partis års mote og på h inneutvalgets årsmote 
på Hamar, i Østfold og pa hinnekonferansen i Høyjor, \ 'e�tfolcl Clg på 
formanmkonferame i Aust-Agder har sekretariatet vært representert 
ved Rakel Seweriin. 
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Av enkelte foredrag har hun talt rå folgende steder: E�eL und, 
Horten, Brumunddal, Tl'rp, Hl,bøl, Skien, Stabekk ( 2 ) ,  Grefsen, 

imensbråten, Kjelsås, Opdal, Abilds0, O�lo ( 1 5 ) .  Tilsammen 32-

foredrag. 
På årsmotet i Arendal for Au�t-Agder kvinneutvalg, år�motet i 

Drammen for Buskerudkvinnene og pa kvinnek 1nferame for Horda
land l)g Bergen (2 fl)redrag) har sekretariatet \ ært representert ved 
Rachel Grepp. 

Av enkeltforedrag har hun holdt foredrag på folgenJe Heder: 
etre, Hoyenhall, Hellerud, 'naroya, Arendal, Oslo (6) . Til�ammen 

l � fGretlrag. 
På Sor-Trondelag, kvinneutvalgs år�møte i juni 0g ! å Aust

Agder kvinneutvalgs halvårsmøte i august har  sekretariatet vært 
representert ved Astrid Skare. 

Klara Skoglund har holdt enkel tforedrag i �Iaridalen, Armark, 
ormarka og kjeberg. 

Thina Torleifsen har representert Kvinnesekretaria tet pa følgende 
årHll0ter, konferanser og Jubileum�fester: Ve�t-Opland, Buskerud, 

'amdalen, Ve,t-Agder, Inn-Trøndelag og ogn og Fjordane hinne
utvalgs arsmoter. Videre har hun  vært representant pa V e�t1and�
kvinnenes konferanse i tavanger og på Akershus formannskonferanse. 
Dessuten har  hun  representert seRretariatet ved 40-år jubdeumet i 
Hokksund og Halden kvinneforeninger, 1 5 -års festen i pydeberg 
kvinneforening og på 20-år festen i \'estby 0g Aro kvinneavdel1l1ger. 

Enkel tforedrag har hun holdt på folgende steder: Krohtadeh-a, 
el lebak, Lil lestrom, andvika, tabekk, 'amsos, Bangsund, Grong, 

}, losjøen (2 ) , Drevvatn, Elsfjord, Hoybråten ( 2 ) ,  1 loss. Hoyenhal, 
Jevnaker, Golia, Hobol, Verdalen, Eidsvold, Snaroya, A nes, Nes pa 
RC'merike, Høyanger, Bergen, O�lo ( 5 ) .  Tilsammen 44 foredrag. 

Arbeidelk�'innenes Hl lsstellkontnr. 

H u,stellkontoret har i J94 besokt Hedmark, Hordaland, Roga

l and, Vest- og Aust-Agder samt Buskerud fylke med kjøkkenutstil, 

l ingen. Om lag 55 000 mennesker har be�ett utstil l ingen og tegninger 

av kjøkkenet er solgt i oro lag 3 000 eksemplarer 
, 
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13 000 'kolebarn har vært til skolefrokosten i samband med 
utsti l l ingen, og samtlige har fått en kort orientering om skolefrokosten 
og ernæringens betydning, 

34 matdemomtrasjoner har vært holdt og disse har vært besøkt 
av om lag 9 000 intere�serte, 

Hu stellkontoret har av Aktiv Husshallning i Sverige fått over
setteisesretten til «Vi �yr - vi tnkker - vi hekler». Boken er solgt 
l 6 J OO eksemplarer hitti l .  Bokens modeller er innkJopt og framvi�es 
i forbindelse med kjokkenut�til lingen, l ikeså kan alle mømtre til mo
dellene fåe gjennom Husstel lkontoret. 

H usstel lkontoret har også holdt jtt forste sykurs med JO del
tagere og med fru Anstemen som lærerinne. Kur�et ble holdt på 
Statens kvinnelige Industriskole og varte i 8 uker. 

Videre har kontoret latt utarbeide en l i ten brosjyre «Riktig mat», 
som inneholder så vel en orientering om riktig ernæring som en rekke 
oppskrifter pa mat etter de nåværende forsyningsforhold. 

)'e lwinncat'clelingcr. 

Nye kvinneavdelinger er stiftet på disse steder i 
Rognan, Ve tby og omegn i Saltdalen, Fauske, Fauskeeid, 
Luktvatn og Hattfjel ldal. 

ord- 10rge: 
Utskorpen, 

Nord-Trøndelag: Grong, Ytre Egge, ø tre rarbu og Leksdal i 
Verdalen. 

Sør-Trøndelag: Driva og Bjørgen. 
Hedmarl<: Øvre Rendalen, Unset, Ellevold, og Tjura ved KJrkenær. 
Vest-Oppland: På Jevnaker er det dannet kvinneavdeling i Ostre 

og Vestre Jevnaker, More og Romsdalen, Todalen, esjestranda, og vi  
har fått melding om at  det er til 'luttet Kristiansund Arbeiderparti, 
« jømennenes KVll1neforel1lng» og Arbeiderlagets Kvinnegruppe. 

Vest-Agder: Halse pr. Mandal, Nes pr. Flekkefjord og ved Knaben 
gruver. 

At/st-Agder: Holt og Tvedestrand Kvinneavdeling. 
Østfold: Trol ldalen ved Kråkerøy, og vi har fått melding om 

at Vask- og Rengjonngskvinner Forening i Askim står i partiet. 
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Vestfold: Andebu og Arendal ogn pr. Tønsberg. 
BILskenul; Geithu Kvinneavdeling. 
Tilsammen 34 kvinneavdelinger. 
5 kvinneutvalg er skipa i bypartiene Mos og Kristiansund og 

ved herred partiene Fetsund, igdal og Egge og ved Grue på 
Hedmark. 

Arbeiderk�.'innen 

er utkommet i 10 nummer, idet april-mai- og juli-augu t-nummeret 
er kommet ut som dobbeltnummer. 

«Veilederen» er utkommet i 3 nummer. Av annet materiell er 
sendt avdelingene dageordenen for land kvinnekonferan en og sakene 
vedrorende partiet land mote i 1949. 

Av annet materiell er brosjyren «Til Husmoren» sendt alle våre 
kvinneavdelinger. 

Arbeidernes Ungdomsfylking. 

Utdrag a1.' beretning for A .U.F. 

1948 må sie a ha vært et godt arbeidsår for Fylkingen. Selv m 
ikke medlemstallet er økt noe vesentlig, har det foregatt en indre 
stabilisering i laga, og elve skoleringen er bedre enn den har vært 
etter krigen. 

Rapporter og kontingent løper lettere inn, og rundt om i lag og 
distriktslag har vi nå kamerater som for tår Fylkingen betydning og 
gar aktivt inn for arbeidet. 

Ve�entlig er det at nær agt alle lag og distrikt lag i dag ledes av 
ungdom om er kommet til bevegeben etter krigen. Vi er dermed 
i ferd med å arbeide oss ut av vamkene om generasjon. "k,ftet etter 
5 ar sti llstand skapte, og kan derfor gå Jl1n i valgåret med bevis theten 
om at vi i Fylkingen har en verdifull avantgarde i storting ·valgkampen. 

Agitasjon. 

1. kv. var det en landsomfattende agita,jon. kampanje i hvilken 
og di "trikter ble tildelt penger og materiell fra Fylkingen. Det er og å 
gjennomfart turneer i ord-Norge, Telemark, Helgeland, or-Tronde-

, 
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lag, Sunnmore-Rnm�dal og Sogn og fJordane. Til dette arbeid er 
del�is brukt rei�esekretæren Evald Lovli og ' de faste tillitsmenn veli 
kl'ntl'ret. 

Nordisk leir Ol! "Jordiske demokratiets dag. 

Den nordi�ke leiren ble dette året arrangert pa Hamar. Leiren 
ble i a l le deler vellykh;t og samlet 4 500 deltagere. Av di��e var 
I 000 fra Sverige, iOO fra Danmark, 90 fra Finnland l'g I I  fra Spania 
i eksil. England var C> 'så representert. Tnrdl�ke demnkratiet� dag ble 
avviklet IS. ju l i  c>g samlet deltagere fra hele l'stlandet. Der ,'ar 
takn; fra Sverige, Danmark og Norge. 

OJ1Jlhsninl{sarhrie/ rt. 

I �flmband med den nordbke leiren hle A.U.F.s sommerskole av-
viklet. koien hådde �a. 100 elever. Ved siden av dette var det 
JagbC!e forelesninger med innti l 450 tHhor"re. 

Det er i 1945 meldt til  A.O.F. 233 studieringer med :2 170 del
tagere fra A.U.F. Dertil kommer lagas kur' gjennom Foll'et Brevskole. 

Dl':wk av t)'slw Hngt/ommer. 

Fylkingen innbod 60 t)'�kc ungdommer til et S uagers besak 1 Oslo. 
Dette var et tiltak av \'idtrekkende politisk betydning med den inn
stilling som det norske folk naturlig nok ennå har overfor tyskere. 
Besoket ble imidlertid ualminnelig vellykket, og disse ungdommene 
fikk full anledning til å studere nC"rske samfunnsforhold. 

Andre ungdomsor 'anisa�joner er senere kommet etter med 
liknende ti ltak. 

Filmen «l tr:ygge hender» 

er g jelrt ferdig i året under medvirken :w pflrtiet og Opplysningsfor
hundet. 

Tnrdi�h of.! intl!rtta5jonalt samarbeid. 

fylkingen har dette rll·et meldt se" lit av Verdemsamhandet 3\' 

demokratisk un 'lklm. Grunnen var at denne organisasjon mer og 
mer ut\·iklet seg til å bli et kommunbtisk reJ�kap. 
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Aktiviteten innen Den �l)sialistiske Ungdl)lminterna�jonale er 
storre enn for og mesteparten av året har S.U.l.s studentsekrdær 
vært formann i A.U.F.s internasjonale utvalg, Gudmund Harlem. 

Ledelsen av Den I1l1rdiske amarbeidskomiteen har også ligget i 
Norge, med Rolf AkervIk som formann. 

Ungdommens fdlesnemnd. 

Da heller ikke dette organet har hatt muligheter for å arbeide 
pnsitlvt, gjorde Fylkingen en uttalebe på land�styremotet i april om 
Ikke a delta i organisert ungd0msarbeid sammen med Unge Hoyre 
og .K.U. 

llm k0nsekvens av dette har ikke fylkingen på noe .enere tids, 
punkt tatt del i arbeidet i Ungd0mmens fellesnemnd. 

Ind llstria-aksjonen 

er et ledd i reisingen av et Fylkingen. kampfond til bruk i storting 
valgkampen. 

Fylkingen vil bestrebe seg på å fore en egen ungdommens valg, 
kamp overfor de nye velgere. 

Organisasjonen. 

A.u.F. har nå 7 14 1ag, 60 kretser 19 29 dIstriktslag. �fedlemstallet 
er ca. 46 000. 

Framfylldngen. 

I lopet av 194 er det lagt et godt grunnlag for utbygginga av 
arbeiderwslas barneorganisasjon. Det er trukket opp nye retning:, 
linjer for det praktiske lagsarbeidet, og det legges opp materiell for 
en 0mfattende gruppevirksomhet. l\fed det er lederoppgavene i Fram' 
laga gjort betydelIg lettere, og det skulle tilsi at alle pla 'ser har mulig
heter for å gå i gang med Framlag. Det er forst og fremst mange! på 
le�lerkrefter som hittil har hinclrd en omfattende utbygging med fram, 
lag på alle pla�ser, l)g det er klart det her blir gjort for liten inmats 
av l ar ti lag, kVll1negrul'per og ungdomslag. 



De stedene som har Framlag i gang kan peke på en betydelig 
inn ats i løpet av året, med stor gruppe- og lagsvirk omhet. Sommerens 
leirer ble arrangert av lag og kretser, og det var også en rekke utveks
linger med organisasjonene i Danmark og Sverige. Det er i året startet 
2 1  nye Framlag, og lagstal let er nå 125 med om lag 8 000 medlemmer. 

I 1948 er det sentralt gjort forberedelser til den ordiske leiren 
Framfylkingen skal arrangere i 1949. Denne leiren er lagt til Vardal 
ved Gjøvik i tiden 5 .-14. juli, og det regnes med et deltagerantall på 
min t 6 000 fra organisasjonene i Danmark, Sverige, Finnland og 
Norge. Det er gjort henvendelse til alle parti-, fagforeninger, kvinne
grupper og ungdom lag om stønad til et leirfond som skal nyttes i for
bindelse med den nordiske leiren. Dette fondet er kommet opp i vel 
26 000 kroner i 1948. 

Regjeringen og Stortinget. 

Beretning ved stortingsgmppens sekretær. 

Ved utløpet av sin sykepermisjon den 1 5 .  mars overtok Kristian 
Fjelel igjen Landbruksdepartementet, og Olav Oksvik gikk tilbake t i l  
Stortinget. Etter Sven Oftedals død 23. juni ble Aaslaug Aasland 
konstituert som sjef for Sosialdepartementet. Lars Moen ble utnevnt 
til stat råd i Kirke- og Undervisningsdepartementet 29. oktober etter 
Kaare Fostervold, som var ansatt som sjef for Kringkastingen. 

Ved kgl. res. av 29. oktober 1948 ble be luttet å opprette et  
Kommunal- og Arbeidsdepartement som fra Justisdepartementet over
tok Kommunalavdelingen og fra Sosialdepartementet de saker som 
knytter seg til lon ns- og arbeid_ forhold. Ulrik Olsen ble utnevnt t i l  
sjef for det  nye departement fra 20.  desember 1948. Samtidig ble 
Aaslaug Aasland, som fra 1945 hadde vært konsultativ statsråd, tilsatt 
som sjef for Sosialdepartementet. 

Stortingsgruppens styre har bestått av: Oscar Torp, formann, 
Natvig Pedersen, ne tformann, Lars Moen, sekretær, inntil 23. juni, 
deretter Arne Str�m. Øvrige medlemmer: Olav Oksvik, Mans Lid, 
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Jens teffemen, Rakel eweriin, Jl)h" Olsen. Varamenn: Olaf \Vatne� 
bryn, Jacob Pettersen og Gunvald Engelstad. S�'m sekretær for tor� 
tmg�grur: pen har fra l. januar 194 vært tibatt Han' Cappelen. 

Regjenngen har i 1948 �att fram 146 �torting�proposisjoner og 92 
lovpropo.iSjoner og sendt tortinget 69 meldinger. tortinget har holdt 
84 moter, Odelstinget 3 og Lagtinget 28 moter. 

Tedenfl'f er satt opp de VIktIg te saker som Regjeringen i lopet 
av aret har lagt fram for Stortinget eller .om dette har behandlet. 

Den alminnelige okonomiskc politikk. 

Regjeringens budsjettforslag for 1948-49 balan.erte med 2. 490 
mIll Ioner kroner. Dnftsbudsjettet \ ar gjort opp med et overskudd 
ra ca. 3.2 mIl lioner kroner. Den samlede lanesum med 2. 13 mi l lIoner, 
av Morre nye utgifter var tatt med 301 mill ion kroner til ·  krig�skade� 
trygdene. Bevilgningen til pris�totte var okt med 200 mill i�)J1er kroner 
til 600 mIll Ioner kroner. 

TasJonalbud�Jettet fnr 1948 ble lagt fram og behandlet �ammen 
med statsbutbjettet. ArbeiderpartIets, Hoyres og Kommuni�trartiets 
f raksjl)ner I tortinget avga særuttald"er tIl stats- og nasjonalbudsjettet, 
mens Bondepartiets, KrI�telig FolkepartIS og Venstre ' representanter 
ga en fellesuttnlebe. Regjeringens framlegg ble \ edtatt uten \"e�ent
llge endringer. Haharsmelding om gjennomforingen av na jonalbud
Sjettet ble lagt fram I l. september. 11eldinger viste stort sett godt 
sams\ ar mel lom bud,'jetterte storreber og nadde resultater. 

Samtykke til ratifIkasjon av overen�kom ten om det europei. ke 
okonon11Ske samarbeid ble gitt og Regjeringen ble samtIdig gitt ful l
makt til å ta imot inntil � 100 mill il)ner av De fllrente taters I f'glenng 
som lån el ler tilskudd. 1 kkling llm dollarkreditt opptatt under Det 
euwpelske Gjenreisningspmgram er sendt tortinget 1 2 .  september 
1948. I samsvar med vedtak av rganisasjonen for eUfllpeisk okono
mi�k amarbcid har Regjeringen lagt fram et langtidsprogram som 
dekker perioden fram t i l  195 2-53, da den ekstraordInære hjelpeaksjon 
fra amerikansk side forut�ettes avviklet. Langtid�1 !anen ble godkjent 
l sine hovedtrekk a\ tortinget. 



Skatter o� at'gifter. 

Det er gjcnll\)mfl)rt \'i��c �kattefrje fradrag for hustru som har 
arbcldet utenft)r hjemmet. Til dekning av utgiftene yed ekstraordi� 
nære bercdskap�ti ltak er vedtatt å �krive ut en verneskatt etter stort 
sett �amme pnmipper som krig�skadea\'glften. Verneskatten er anslått 
a ville innbnnge ca. 250 mil lIOner kroner. 

Avgiften på tobakksvarer er forhoyet med fra 25 til 50 pst. på 
u l ike vareslag. Det cr gitt lov om avgift på sklpstt)nnasje t)g �kips
frakter og om avgift t i l  pensjonenng av skogsarbeidere. 

Rcgl r lcrinr:s- or: kontwll-lol'.r:il'ningcn. 

Ltwen om lønnsnemndene ble forlenget til r. Jul i  1949. Det er 
gitt ny lov om håndhe\ ing av pri�- og rasjoneringslovgivningen som 
ctablerer eget kllntrollapparat fllr denne virksomhet. LO\'en om av
�tåing av bruhrett t i l  humlIlI m. \'. er gitt forlenget gyldighet. 

Ind llSlrisalwr. 

Dd er gitt melding I)m A ' Ardal Verks h ntrakt med anadlske 
Aluminiumsf\.1retak og gitt be\"1 l 1 l11g til gjentlppbyggl11g av A '  yd

\ arangcr. Regjeringen har lagt fram en l)\'er�ikt tlver lån l)g bidrag 
a\ fondet for nye inclmtricJle ti ltak i tiden l. januar-3 I. desember 
1947· 

Staten har overtatt 20 pst. av aksjene i A '  'asjtmalindustn og 

l)\utatt aksjer i forskjell Ige elektrotekl11ske selskaper fllr kr. 870 000.00. 

Eldarisitcr.\lI rbyg�ing. 

Det har vært behandlet en rekke konsesjons aker for regulering og 
utbyggll1g av \'annkraf t og lagt fram en over�ikt over kraf tverk
utbyggingen og forslag til prioritetsordning fllr de aktuelle byggetiltak. 

1.andbru ket. 

Det er \ edtatt li �ette I \'Crk pl)tettrygd for et samlet belop av 18.5 
mil l ioner kroner og ytt stat�t1 I�kott t i l  ned�etting a\" pri�en rå motor
sager. Regjeringen har inngatt avtale med jordbruksorganisasjonene 
om prisen på landbruksprodukter for 2 år. 



39 

Fiskeriene. 

Loven om Statens Fiskerbank og h)mmunale fl�kerinemnder er 
\ edtatt. RåfIskloven og lov om regulering av produksjon, omsetning 
og utforsel av fi k er forlenget. Likeledes er loven om t i l lateLe t i l  å 
brgge og reparere trefartoyer og fl�kc- og fangstfartoyer av stål for
lenget. Granskningen av tatens dnft av fei bu-anlegget er behandlet. 

Statens tjenestem.::nn. 

Det er foretat en omfattende regulering av lønnsforholdene f r 
Statens tjene temenn og for lærere i folke- og framhalds koIen m.  v.  

Sosiale tilrale 

Det er vedtatt verne lover for arbeidstakere i jordbruket og for 
hushjelp, innfort pensjonstrygd for sjomenn og gitt lov om utdannete 
og offentlig godkjenning av • ykepleiere. Loven om alderstrygd er for
enklet og arbeidet med forhoyelse av a lderspensjonene tatt opp. Fat
tigloven er endret formelt t i l  en forsorgslov. Det er satt fram propo
sisjon om arbeidstiden på skip og l agt fram stortingsmelding m folke
trygden. 

KlI lwrspørsmeil. 

L�)\'en om Universitetet i Bergen og om RIksteatret er vedtatt. 
Det er gitt en melding om ordningen av yrkesskolene for håndverk og 
i ndustri og en melding om skolebygg. Loven om brevskoler er vedtatt 
og forslag om opprettelæ av en skole for sosia l  og kommunal utdan
ning satt fram. 

Gjenreisningen. 

Det er l agt fram en storting. melding om gjenreIsningen av de 
krigsherjede strøk og en melding om boligbyggingen. Videre er gitt en 
meldmg om foreliggende krav om anlegg av jernbaner. 

Kons ti t i  IsjonelIe s lJørsm,il. 

Valgbarhet. alderen t i l  tortinget er  enket t i l  2 I  år .  DIverse for
slag som tok sikte på å oke stortingsrepresentasjonen for 0 10 op!>' 
nadde ikke grunnlovsmessig flertal l .  Stortinget satte ned en valg-
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l'rdning�kl'mmisjon hvis innst i l ling ble Jagt fram ved år . klftet 1948 
-49. Et grunnl,w�f0rslag Sl'111 tok sikte på å lette adgangen til å 
avskjedige cmbct�111enn oppnådde ikke grunnlovsme. sig flertal l .  

U temiksJ>ol irikken. 

Dl:t er gitt melding lIm \lrge: deltagebe i 4. og 5 . . ambng av 
r. '.s (lkonoml�ke Clg �o�iale rad llg llm ,lrges deltagelse I F. T •• forste 
ekstraordinære llg annen l rd 1 11ære genera lforsamltng. Utenriksmini
steren har dl\"erse ganger i 'wrtinget gjort rede for Regjeringens uten
rikspl'litikk Clg ved et fre111�att forslag i � tortinget den 10. �er'tember 
1 94 fått tiL lutning til hovedl1l1jene i den forte utenribpoli tikk fra 
samtlige partier unntatt k,m1munistene. !Ortinget har gitt sin til
slutning til midlertidIg tiltredeb'c av Generalavtalen om tolltariffer 
llg handel, undertegnet I Geneve 30. oktober 1 947. 

Mditæn't.'S('net. 

\'ed storting�be,lutning av 1 6. mars 1 94 ble gitt fullmakt til  å 
bruke innttl 100 mill i,lner kn)ner t i l  ebtra,lrd111ære bercdskap�f0rmål i 

1 9-18. FlIr nd�r(lmmet r. januar 1 9-19-JO. juni IQjO er nI samme formål 
bevdget 1 1 2 mtl l ilmer kr,mer llg gitt fullmakt til å fllreta material
bestIllmger fllr innti l 3 T . 5  md lt,mer kwner. lorges deltagelse i okku
ra�.1,lnen av Tyskland er forlenget med innti l 2 ar. 

A ndre sal<er. 

Odelstinget har behandlet inmtd lingen fra Undersøkelseskommi
sjll!1en av J94) f,lrSa\ Idt angar re!:!)eringen Nygaards\"olds virkSClmhet 
I l1nti l 9. j llni 1 9-10' Adminlstrasjomradet, nbradsforhandltngene og 

fylke�mennene. Videre er behandlet generallClytnant Ri l�er Larsen 
a\'�kj�d. 'tortInget har behandlet frabellrdningen av generalmajor 
Hebet �om �jd før Ha�rcn. 

Endelig har Storting�t, f'lranledig�t ved en interpel 1a�jon fra 
la\ Ok�\ ik, bel-luttet il sette ned et utvalg til granskmg a\ de poli

t I�kc partiers cIg den pl,liti�kc pres�es finan�iering, herunder den virk
somhet �om dn\"(�$ av stiftebene Indw.tria l)g Llberta�: 






