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1951. 

Gjennom hele året 1951 var den politiske virksomheten i 
Stortinget, i mange kommunestyrer og i pressen preget av 
kommunevalgkampen. Denne gangen som i 1947 kom valg
kampen mer til å dreie seg om rikspolitiske -enn om kommunal
politiske spørsmål. Og den var fØrst og fremst en kamp mellom 
Det norske Arbeiderparti på den ene siden og de andre politiske 
partiene på den andre siden. . 

Valgresultatet ble meget godt for Arbeiderpartiet som fJkk 
650 000 stemmer og Økte sitt stemmetall med vel 100 000. Partiet 
fikk 42,85 pst. av de avgitte stemmer mot 38.20 pst. i 1947. 

Gjennom Regjel'ingen og Stortinget har partiets represen
tanter ført videre den poliitikk 150m etter krigen er lagt opp 
på det Økonomiske, 'Sosiale og kulturelle område. Det er grunn 
til spesielt å nevne den omfattende planen for en forsert Øko
nomisk utbygging av Noro- Norge som Regjeringen har lagt 
fI1am og det store arbeid som er gjort {ra arbeiderbevegelsens 
komite for produksjonsØking. 

Den utenrikspolitiske situasjonen har fortsatt vært kritisk 
og det har vært nØdvendig for Norge i samarbeid med andre 
demokratiske land å fortsette arbeidet med utbyggingen av 
vårt beredskap. 

Partiet har tatt aktiv del i samarbeidet med den nordiske 
og den internasjonale arbeiderbevegelsen. Den sosialistiske 
Intern'asjonalen er ti år igjen trådt i virksomhet. 

Våre egne partiorganisasjoner gjorde en meget god innsats 
i valgkampen. På det organisasjonsmessige område er det 
grunn til å fremheve de gode resultater som våre kvinnelige 
partifeller har nådd. Partipressen fOI1tj ener en særlig aner
kjennelse for den store innsatsen den gjorde i valgkampen. 
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Sentrals
,
tyret og Landsstyret. 

Landsmøtet 17.-:-20. februar 1949 valte disse som medlem
mer av Sentralstyret : 

Einar Gerhardsen, formann, Trygve Bratteli, nestformann, 
Haakon Lie, sekretær, Olav Larssen, redaktØr, Konrad Nordahl, • 
Oscar Torp, Halvard M. Lange, Gunnar Bråthen, Martin Tran-
mæl, Hans SundrØnning, Ragna Karlsen, Alfred LjØner og 
Ingvald Haugen. 

Kvinnesekretariatets representant er Aase Lionæs og A.U.F.s 
representant er Frank Andersen. 

Varamenn : Thor Aspengren, BjØrg Bergh, Leif Larsen, Erling 
Frogner, Hans Cappelen, Thyra Hansen, Anton Ruud og Gud
mund Harlem. Varamann for Kvinnesekretariatets representant : 
Kirsten Brunvoll og ,for Ungdomsfylkingen Ivar Mathisen. 

Distriktsrepresentanter: Østfold: Arthur Arntzen og Helga 
Aronsen (varamenn Hans Hansen og Randi Johannessen) .  
Akershus : Harald Kvalum og Heliga Waldorf (Bernt K'orslund 
og Ragnar Hansen) .  Hedmark : Oscar Nilssen og Oskar Lind
berget (Teodor Wardenær og Evald O. Solbakken) . Opland: 
Egil Hernæs og 'I'hv. Ulsnes (John Morken og Sig. Evang) .  
Buskerud : Olaf Watnebryn og Helene GrØnvold (Thorleif Nil
sen og Paul Breiehagen) . Vestfold : Marie Skau og Harald 
Brynildsen (Olaf Nordskog og Andreas HonerØd) .  Telemark : 
Johan Magnussen og Konrad Andersen, (Kari Kjenbakken) .  
Aust-Agder: Ebba Lodden og Aani Rysstad (Josef StØlefj ell 
og Gunnar Karlsen) .  Vest-Agder: Salve Salvesen og Jacob 
Nygaard (Einar Virak og Erling B. Kvaale). Rogaland : 1. K. 
Hognestad og Karl J. Westerlund (J. M. Remseth og Edv. M. 
Edvardsen) .  Hordaland : Hjalmar Romslo og Ole Svendsen 
(Gurid Almenningen) .  Sogn og Fjordane:  Magnus L. Osland 
og Edvard Solheim (Alfred Prestegard og Pernille Vattekar) . 
MØre og Romsdal : Olav Oksv,ik og Ottar Guttelrvik (Peder 
BjØrlo og Konrad Strømmen) .  SØr-Trøndelag: Johan Nygaards
vold og Nils Lysø (Thv. ø. Michelsen og Jens O. Haanes) . 
Nord-TrØndelag: Erling MYl'holt og Petter Hallem (Erling Thun 
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og Nils Kvam) . Nordland : Nils Hillestad og Odd Finseth 
(Kristian Munkeby og Anton P. MedJby) . Troms : Ingvald 
Jaklin og Magne Jønsson (Bertha Mikkelsen og Freder Fredrik
sen ) .  Finnmark: Harald J. Olsen og Rudolf Olsen (Hans Han
sen og Aldrik Sepplilli) . Berge:n : Kjell Aa1brek (Torsten Sel
vik) . Stavanger: Trond Hegna (Peder Johannessen) . Trond
heim : Ole Øisang (Peder DY'bvik) . 

Møter. 

Sentralstyret har holdt 31 møter og behandlet 368 saker. 
Landsstyret har holdt 2 møter. 
På Landsstyrets møte 24.-25. februar ble behandlet: Beret

ning, regnskap, budsjetter og bevilgninger. 
Videre innledet Einar Gerhardsen om: Den utenrikspolitiske 

situasjon og vår beredskapspolitikk. 
Landsstyrets møte 14.-15. oktober behandlet: Vår utenriks

og beredskap5politikk med innledning av Jens Chr. Hauge og 
Halv. M. Lange - og Partiets politiske arbeid med innledning 
av Einar Gerhardsen. Uttalelse fra dette møte står på side 47. 

Det er holdt 3 fellesmØter av Sentralstyret, Regjeringen 
og Sekretariatet. 

FellesmØtet 11 .  mai drØftet IØnns- og prispolitikken. 
Fellesmøtene 2. og 4. juli behandlet Stabiliseringspolitikken. 
Videre var det et fellesmØte av Sekretariatet og Sentralstyret 

13. november som drØftet Regjeringens sammensetning. 

Partikontoret. 

Partikontorets personale har vært : Nestformannen Trygve 
Bratteli, fra 15. november formannen Einar Gerhardsen, parti
sekretæren Haakon Lie, organisasjonssekretæren Johs. Hanssen, 
økonomisjefen Ivar Opsahl, sekretær for Stortingsgruppa Hans 
Cappelen, fra 1. mars Inge Scheflo. 

Kommunalsekretæren Gunnar Nielsen sluttet ved Parti
kontoret 15. januar og har senere arbeidd med kommunal
kontorets saker på sin fritid. 
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Gunnar Sand sluttet som faglig sekretær i mars og ble 
etterfulgt av Sverre Sulutvedt. 

Det Øvrige personale består av 2 kontordamer, kasserske, 
sentra]borddame, 2 ekspeditører og bud. 

Det faste personale ved Kvinnesekretariatet er formannen 
Aase Lionæs og sekretæren Thina Thorle1fsen og 1 kontor
dame. 

Faste komiteer og utvalg. 

Samordningsutvalg for Partiets økonomiske virksomheter: 
Einar GeI1hardsen, Ifomnann, Trygve Bratteli, nestformann, Ivar 
Opsahl, sekretær. Torolf Evang, Edm. Noren og Johan Ona. 

Revisjonsnemnd valt av landsmØtet: Alfred Nilsen, for
mann, Nils Arvesen og Leonard Nilsen med varamenn AIÆ Torp 
og Olaf Kopperud. 

Landskommuneutvalget valt av landsmØtet : Henry Jacob
sen, formann, TorbjØm Henriksen, Oslo, Leif Larsen, Bærum, 
Thv. Kinn, Fett, Nils Handal, Bergen, Johs. Johnsen, Stavanger, 
P. C. Reinsnes, Sortlland, Per Almås, John Aae, Trondheim, 
Rud. Hedemann, Vang, Ulrik Olsen, Kristiansund, Jacob Pet
tersen, Oddo, Olav V�gheim, Gjerpen. 

Samarbeidskomiteen: Konrad Nordahl og TorbjØrn Henrik
sen med P. Mentzen som varamann fra Arbeidernes faglige 
Landsorganisasjon, Einar Gerhardsen og Martin Tranmæl, med 
Trygve Bratteli og Haakon Lie som varamenn for partiet. 

P. Mentsen er komiteens sekretær. 
Arbeide7'bevegelsens Arkiv: Henrik Hj artØy, Øystein Mar

thinsen og Hans Hegg .fra Arbeidernes tfaglige Landsorganisa
sjon, Randolf Arnesen og Olaf Wang Johnsen :fra partiet. 

Organisasjons- og Agitasjonsutvalget: Johs. Hanssen, for
mann, Einar Gerhardsen, Hans Sundrønning, Haakon Lie, 
Ivar Opsahl, Martin Tranmæl, Th�na Thorleifsen, Ivar Mathisen. 

Internasjonale utvalg: Haakon Lie, formann, Finn M'oe, 
Arne Ording, Halv. M. Lange, Konrad Nordahl, Aase Lionæs, 
Martin Tranmæl. 
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Faglig utvalg: P. Mentsen, Martin Tranmæl, Ivar Hobbel
hagen, Thor Aspen!gren, Haakon Lie, Ragna Karlsen. 

Landbruksutvalget: Alfred Ljøner, Kr. Fj eld, Olav Larssen, 
Amund Skal'holt, Sverre Østlie, Oskar Lindberget, Johan Øde
gård, RoLf Lunder, Liv Tomter, Olav Hogna, Rasmus NordbØ. 

Fiskeriutvalget: Ingv. Haugen, formann, Alfr. Skar, sekre
tær, Peder Holt, Johs. Olsen, Petter NaustJvik, varamann : Einar 
Andreassen. 

Arbeiderbladets administrasjonsutvalg: Haakon Lie, for
mann, Irvar Opsahl, Edm. Noren, Fr. Roås, varamann, Olav 
Larssen, Rolf Getihardsen, varamann, Kåre Hansen, Erling 
Brynhildsen, varamann, Hans SundrØnning, Eugen Johannessen, 
varamann. 

Kooperativt utvalg: Einar Gerhardsen, formann, Trygve 
Bratteli, Gunnar Bråthen, Konrad Nordahl, Bj arne Jullum, Sven 
Svensson, P. Mentsen. 

Bergverksutvalget: Hans SundrØnning, Ole Beck, Fredrik 
Haslund, Øivind �irkeland, Albert Vasshaug, Arne Drogseth, 
Johs. P. M. Ødegård og Fr. Nannestad. 

Organisasjons oversikt. 

Etter krigen måtte det nØdvendigvis ta en tid fØr en fikk 
organisasjonsapparatet i full orden og med det nØyaktig oversikt 
over partiets medlemstall. En måtte derfor sette opp medlems
tallet rent skjØnnsmessig. Etter som en fikk bedre oversikt ble 
det klart at en hadde vært for optimistisk når en i 1946 og de 
etterfØlgende år satte medlemstallet til om lag 200 000. For 1951 
har en holdt seg nØyaktig til rapportene fra fylkes- og krets
partiene og når en på det grunnlaget setter medlemstallet til 
179 311  skulle det svare til den faktiske tilslutningen partiet 
nå har. 

Medlemstallet ,for 1950 var 200 501 og for 1951 viste rappor
tene et medlemstall på 179 361. En nedgang på 21 140. 

Antall lalg er steget fra 3 708 i 1950 til 3 729 i 1951 , en netto
tilvekst på 21 lag. Det er kommet til en del nye kvinnelag, 

9 



I 

men også partilag. Andre lag er iklre kommet med på grunn 
av mangelfull rapportering, eller fordi de ikke er it jour med 
kon tingen ten. 

Tallene for 1951 er basert på rapportene fra 3. kvartal 1951 .  

Lags- og medLemsove1'sikt 1951. 
Lag. Medlemmer. 

Østfold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 293 1 1  000 
Akershus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 278 8 304 
Hedmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 356 13 300 
Gudbrandsdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 77 2 500 
Vest-Oppland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 128 4 120 
Buskerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 249 7 000 
Vestfold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 187 8 587 
Telemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 167 5 091  
Aust-Agder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 88 2 500 
Vest-Agder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 86 2 700 
Rogaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 12 6 858 
Hordaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 133 3 265 
Sogn og Fjordane . . . . . . . . . . . . . . .  . 95 2 000 
Sunnmøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 15 1 048 
Romsdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 37 712 
Nordmøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 100 3 236 
Sør-Trøndelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 231 7 184 
Inn-TrØndelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 3 790 
Namdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 71 2 317 
SØr�Helgeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 27 555 
Nord-Helgeland . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 55 1 612 
SØndre Salten . . . . . . . . . . . . . . . .  

( 
. .  . 

Nordre Salten . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  . 
1 13 3 135 
48 1 375 

Lofoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 37 863 
Vesterålen . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . 34 569 
SØr-Troms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 40 846 
Nord-Troms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 72 1 269 
Vest.J�innmark . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 29 804 
Øst-Finnmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 36 897 
Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 209 62 442 
Drammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 47 2 100 
Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 62 3 76° 
Trondheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 44 3 613 

3 729 179 361 
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Distriktsorganisasjonene: 

Ø s t f o l d .  

Formann : Arthur Arntzen, Borge. 
Det er herreds- og bypartier i samtlige kommuner, og med

lemstallet har - på igrunnlag av innbetalt kontingent - vokst 
j evnt og sikkert til noe over 1 1  000 li dag. 

Det drives et godt samavbeid med broderorganisasjonene i 
BohusUin og Norra Alvsborg, og under året er det holdt både 
studie- og partikonferanse med deltakere og innledere ,fra begge 
land. 

1 .  mai ble feiret nær sagt i samtlige kommuner, men på noen 
steder ble arrangementet hemmet av dårlig vær. 

Fylkespartiets årlige sommerstevne ble holdt ,i Sarpsborg 
med sekretær Haakon Lie og stortingsrepresentant Rakel Sewe
riin som talere. 

Ellers ble partiarbeidet preget av at det var valgår. Et par 
av påskedagene ble nyttet til en tillitsmannskonferanse på 
BorregårdsaI'beidernes feriehj em i Skjeberg, med om lag 50 
deltakere. RedaktØr Olav Larssen og organisasjonssekretær Hans 
Hansen innledet. 

To valglederkonferanser ble holdt - i Fredrikstad og Mysen 
- med om lag 50 deltakere på hvert sted. Stortingsmann Henry 
Jacobsen og Hans Hansen redegj oI\de for fovberedelsene til 
valgkampen. 

En kommunalkonferanse ble holdt i SaI'psborg med om lag 
120 deltakere. RedaktØr Nils HØnsvald gjorde greie for sosial
trygdene, og stortingsmann Arthur Arntzen for skatt av årets 
inntekt. 

Kommunevalget viste den samme påtakelige framgang som 
stortingsvalget for 2 år siden. Arbeidevpartiet gikk fram med 
75 mandater fra 1947, mens de borgerlige pavtiene mistet 42, 
og kommunistene gikk tilbake fra 62 til 32 mandater. Arbeider
partiet har nå ordfØrerne i samtlige byer og i 15 av fylkets 28 
herreder. 
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A k e r s h u s .  

Formann : Bernt Korslund, Morskogen. 
I 'kalenderåret er det holdt 9 møter i forretningsutvalget og 

6 møter i det store styret, hvor det er behandlet 104 saker. 
Brevjournalen synes 589 mottatte skriv og 664 utgående. Tal

lene for 1950 var ihenholdsvis 407 og 653. 
Det er i året avviklet 2 rrylkeskonferanser. Den rfØrste 4. fe

bl'uar 1951 behandlet opplegget til kommunevalgkampen. Inn
ledere 'var H. Kvalum, liorang Larsen og J. Jensrud. Denne 
konferansen samlet 88 deltakere. 

Den andre ible <holdt 15. mai 1951 . Her drØftet man industri
reisingen på landsbygdene 'etter innledning av A. Th. Berggren. 
Videre valgtekniske spørsmål og mØtevirksomheten etter inn
ledning av J. Jensrud. Konferansen samlet 67 deltakere. 

I forbindelse med kommunevalget 'ble det i lØpet av august 
måned avviklet 8 lokale tillitsmannsmøter, hvortil de omlig
gende herredspalltier ble innbudt og deltok. Her tok man opp 
til drØfting alle spørsmål ,i forbindelse med valget, samt opp
lysningsarbeidet i sin alminnelighet. Konferanse ble holdt på 
disse stedene:  5. august på Jessheim : Innledere <her var Bernt 
Kodilund og Erling Olsen. 5. august i Setskog: Innledere H. 
K!valum og J. Jensmd. 12. august på Eidsvoll :  Innledere Hartvig 
Svendsen og J. Jensrud. 12. august Oppegård : Innledere Ingrid 
Skotte og C. J. Hansen. 19. august Sørum: Innledere Erling 
RØnoldhaugen og Holm Morgenlien. 26. august LillestrØm: Inn
ledere Johs. Hanssen, Olav Fuglerud og J. Jensrud. 26. august i 
As: Innleder H. K'Valum. 26. august i Asker: Innledere Hartvig 
Svendsen og C. J. Hansen. Disse konferansene samlet 220 del
takere. 

I løPet av novemlber ble det avviklet 5 lokale informasjons
møter. Her behandlet man den aktuelle politiske situasjon og 
opplysningsarbeidet. 18. november i LillestrØm : Innledere Kåre 
Hansen og Kåre Haugli. 18. novemrber.i Humal : Innledere Bernt 
Korslund, Kr. Haugen og J. JensI'ud. 25. novemlber i Aurskog: 
Innledere Liv Tomter og Erling Olsen. 25. novembe' Ski: Inn-
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ledere J. A. Remseth, Tor Hansen og J. Jensrud. 5. desember i 
Gjerdrum :  Innledere Bjarne Jullum og BjØrg Bergh. Disse kon
feranser samlet i alt 142 deltakere. 

1. mai Ible arrangert på 45 steder i 1951 med 34 talere. Til
slutningen var god. 

Ved årets slutt ver det 8 304 medlemmer i fylkespartiet. 
Medlemstallet har Økt med 127. Med}emsvervingen må aktiv,i
seres i året som kommer. 

H e d m a r k .  

Formann: Oscar Nilssen, LØten. 
I 1951 har det vært en temmelig livlig virksomhet i de fleste 

av organisasjonene våre. FØrst var det avslutningen av verve
kampanjen som vi satte i gang hØsten 1950. Dernest opplegget 
til kommunevalgkampen med påfØlgende valgmØter og så til 
slutt opplegget til wnterens studiearbeid. 

Det står mye igjen å Ønske når det gjelder farten i arbeidet 
og frammØtet rtil møtene, men stort sett har vi grunn til å være 
tilfreds. 

Resultatet av verveaksjonen ble godt og vel 2 000 nye med
lemmer, men vil understreke at dette på langt nær repre
senterer noen nettotilvekst, da det til stadighet er medlemmer 
som av ,forskjellige grunner glir vekk fra partiet. Særlig varierer 
medlemstallet i ungdomslagene sterkt og grunnene til det kan 
være mange. De stØrste årsakene er at ungdommen reiser ut 
og likeså den lange militærtj enesten. 

Sammenlagt har Ifylkespartiet og studienemnda innkalt til, 
og ledet 86 lokale tillitsmannskonferanser noenlunde jevnlig 
fordelt på fylkets 32 kommuner. Hertil kommer 3 distriktsvise 
studiek<onferanser som tilsammen omfattet hele fylket, samt 
2 fylkes omfattende kommunalkonferanser. Den ene av disse 
behandlet partiets program for kommunevalget og den andre 
skog- og jordbrukslikningen. 

( 

Det er holdt 1 årsmøte med representanter fra samtlige til
sluttede lag. Dette årsmøtet ,ble arrangert som 30-års jubileum 
for fylkespartiet. 
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Utenom det som her er nevnt har fylkespartiet til stadighet 
deltatt i møter rundt om i fylket, etter anmodning fra de respek
tive organisasjoner. 

I lØpet av 1951 er det startet 6 nye arbeiderlag og 1 ungdoms
lag. 1 lag har meddelt at det har opphørt å arbeide. Ungdoms
lagene i Kvikne og Os er gått sammen med arbeiderlagene på 
stedet. 

G u d  ,b r a n  d s d a l e n .  

Formann : Egil Hernæs, Hal1pefoss. 
Hvis antallet av betalte medlemmer for 3. kvartal 1951 viser 

et tverrsnitt av oppslutningen omkring partiet i vårt distrikt -
så viser det seg at tilslutningen til kvinne- og al1beiderlagene 
er gode og vi regner med å øke antallet av medlemmer fram 
til· årsmøtet. Derimot til tross for en dyktig formann i kretsens 
A.U.F. så viser medlemstallet stadig tilbakegang i ungdoms
lagene og flere lag er på sovende stadium. Vi har hatt to vel
lykte tillitsmannsmøter hvor alderssammensetningen var under 
40. år. Representanter møtte ,fra samtlige tilsluttede herreds- og 
bypartier. Partiv,irksomheten drives bra i ø. Gausdal, Fåberg, 
øyer, Ringebu, tildels Nord-Fron, Sel, Vågå og Lesja kan godt 
tas med. Opplegget til kommunevalget ble innledet med en til
litsmannskonferanse på Harpefoss hvor samtlige valgledere og 
ordfØrerkandidater ,ble innkalt. Samtlige valgledere redegjorde 
for planene .l)or kampen. Konferansen ble enig om å kjØre ut 
ca. 3 500 gratisaibonnenter - hvorav de svakeste Ibygder Lom, 
Skjåk og Heidal skulle brulegges - eller hver 'eneste vi hadde 
sjanse for å vinne skulle ha avisen. Det ble ordnet med at det 
skulle være en redaksjonskomite i hver bygd som skulle ordne 
med stdffet. Foredragsvirksomheten skulle baseres på lokale 
krefter (i  alt 30) og med smårnøter. Resultatet ble flertall i 10 
av 14 bygder, likt i Lom og Skjåk - men taJpte loddtrekningen. 
Bondepartiet, Venstre og demokratene stilte ,fellesliste i 6 kom
muner. Framgal1lgen svarte fullt ut til forventningene - bort
sett ,fra Lom hvor sterkt lokale ,forhold gjorde seg gjeldende. 
Lom, Skjåk og H-eidal har fått beskjed o må ta seg sammen når 
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det gjelder organisasjonsarbeidet. Resultatene begynner å 
melde seg ved valg av nye tillitsmenn i to av herredspartiene 
og i 'flere lag i disse bygder. Forretningsutvalget sammen med 
A.U.F. og kvinneutvalget har satt opp premier for den beste 
kasserer i hver bygd og håper det skal virke. 

Arsmøtet og det årlige stevnet er besluttet lagt til Otta den 
25. og 26. mai d. å. 

V e s t - O p p l a n d .  

Formann : Nils Frydenlund, GjØvik. 
Kommunevalgene har i sterk grad preget kretspartiets ar

beid. Etter et vellykket sommerstevne, som i år holdtes ved 
Jaren st. på Hadeland, måtte en ta til med valgforberedelsene 
og sørge :for at det ble stilt lister i alle kommuner. 

Som et ledd i rforberedelsene til valgkampen ble det holdt 
kommunalkonferanse i GjØvik 24. august. Gunnar Nilsen talte 
om kommunepolitiske oppgaver. Det deltok en representant fra 
kretsstyret i de Ifleste nominasjonsmøter. Stort sett har en 
grunn til å være meget fornØyd med valgresultatet i Vest
Oppland. Den midlertidig tilsatte sekretær gjorde et godt arbeid. 
Det ble holdt om lag 160 valgforedrag. 

En gikk i november 1.951 i gang med en aktiviserings- og 
vervekampanje som vi venter gode resultater av. Enkelte byg
der har dårlig mØtevirksomhet og er ikke punktlig med kon
tingentinnibetaling og rapporter. Det blir den nye sekretærs 
oppgave i fØrste rekke å SØke og rette på disse forhold. 

Ungdomslagene i kretsen arbeider bra. Kvinnegruppene ikke 
så Ibra, men det al1beides Iffied dannelse av 2-3 nye kvinne
grupper. 

B u s k e r u d . 

Formann : Fritjof Olsen, Kongsberg. 
Den politiske aktivitet i 1951 ble i fØrste rekke konsentrert 

om valget. Dette gikk også meget bra. 
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Foruten møter til forberedelse av sel'V"e valget ble det våren 
1951 holdt en rekke foredrag i partiene i forbindelse med den 
politiske situasjon. 

Den politiske aktivitet ellers har i.kke vært så Ibra som ønske
lig kunne være. Særlig lhar det vært dårlig med ungdomsbeve
gelsen. Dette er et av de spørsmål som vi nå arbeider m ed og 
vil sikkert vise resultater i lØpet av 1952. 

Kontingentinnbetaligen går nå bra og det medlemstall vi 
opererer med i dag er et riktig medlemstalllbygget på rapporter 
og innbetalt kontingent. 

Det har i året kommet til 4 nye fagforeninger og 1 kvinne
gruppe. 

Av spesielle saker som er lagt opp og som det aroeides med 
er å Øke medlemstallet og aktivisere lagene. 

Det vil i den anledning 'bli holdt en rekke informasjonsmøter 
over hele fylket. Ved siden av dete er det lagt opp en rekke 
kommunaLkonferanser om forskj ellige kommunalpolitiske 
spørsmål. 

V e s t f o l d .  

Formann : Harald Brynildsen, TØnsberg. 
Arbeidet har vært preget av kommunevalget og forberedel

sene til dette. Det er holdt 1 tillitsmannskonferanse [or by- og 
herredspartienes fOl'menn og kasserere, 1 jordbrukskonferanse, 
1 kommunalkonferanse, 6 tillitsmannskonferanser i d:orbindelse 
med valgkampen og 1 fylkesstevne som samlet 2 000 deltakere. 

1. mai skaffet fylkespartiet talere til 26 arrangementer. Ca. 
5 000 ga sin tilslutning til protesten mot fengslingen av Anna 
Kethly. 

Opplysningsarbeidet gikk nokså tregt og det var bare i gang 
10-12 studieringer i partiets avdelinger. Grimestadkurset ble 
avviklet med 28 deltakere. Kvinneutvalget holdt et helgedags
kurs med 20 deltakere. 

Kvinnelagene er blant våre best arbeidende avdelinger. 
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Ungdomsarbeidet er fortsatt tungt å drive. 
Det er i året dannet 1 ytt partilag, 3 nye kvinnegrupper, 3 

nye partigrupper i fagforeningene og 2 fagforeninger er tilmeldt 
partiet kollektivt. 

3 aI'beiderungdomslag og 2 kvinnegrupper er nedlagt. 
1 'fagfor�ning er gått ut av partiet. 
Kommunevalgkampen ble avviklet med ca. 100 møter. Det 

ble stilt lister i alle 26 kommuner. Partiene hadde lokale pro
grammer i 25 av kommunene. Fylkespartiet ga ut en egen valg
avis: ",Fylket vårt» i 10 000 ekspl. Her var også medtatt Vestfold 
AI1beideI'partis fylkesprogram, som er satt opp på grunnlag av 
fylkeskomiteenes arbeid. 

Partipressen kom ut med 5 950 i ekstraopplag under valget. 
Valgresultatet ga oss 41 nye kommunerepresentanter og 3 nye 

ordførere. Vi har nå rent fle�tall i 9 kommuner, mot fØr 5. Det 
er vipp i 3 kommuner. 

Etter valget 'har aktiviteten vært relativt liten, men arbeidet 
settes nå inn særlig på å verve flere medlemmer og på å få 
kommunestyregruppene inn i planmessig arbeid. 

T e l e m a r k .  

Formann : Svein Sperrud, BØ. 
Det er i 1951 kommet til disse nye avdelinger: Brevik Arb.

partis Kvinneforening, Bø AI'b.partis Kvinnegruppe, Tuddal 
AI1b.lags Kvinnegruppe, Sauland AI'b.lags Kvinnegruppe og 
Hjartdal Arb.lags Kvinnegruppe. Fra 1. januar 1952 er også 
tilmeldt SjØmannsforbudets avd. i Porsgrunn, og padigruppe 
ved MetallUlIgen i Porsgrunn. 

Den største tilvekst 'blir Hydroarbeiderne i Notodden, som 
på sitt årsmøte den 3. februar 1952 vedtok å tilme}de seg Not
odden ArfueideI'parti kollektivt. 

Avdelinger som er utgått: Flåbygd Arbeiderlag. Medlem
mene er gått inn i Lunde Arbeiderparti, Austhei Arbeiderlag er 

opplØst, og medlemmene gått inn i Skafså Arbeider- og Små
brukerlag. Det er i året innfØrt representantskap i Mo. 
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Det er holdt kommunalkonferanser, der tillitsmennene var 
innkalt, i BØ, Vinje, Vrådal, KragerØ og Notodden. 

Foran kommunevalget (ble det holdt tillitsmannsmØter i 
Porsgrunn, KragerØ, Fyresdal, Mo, Lårdal, Sauherad og Lunde. 
Ellers har !formann og sekretær deltatt i en hel rekke møter 
rundt i avdelingene. 

Resultatet av kommunevalget 'ble bedre enn ventet. I byene 
Økte stemmetallet fra 7 723 i 1947 til 9 689 i 1951,  og i landkom
munene fra 18 724 til 22 229. Vårt parti fikk ordfØreren i 6 av 
fylkets 7 byer og i 20 av fylkets 25 landkommuner, mot tidligere 
16. Partiet hadde en nettog�vinst på 20 mandater i byene, og 
45 i Ibygdene. 

Agitasjonen for å Øke tilslutningen til partiet har fortsatt, 
og resultatet er Iblitt en del nye grupper, og delvis stor Økning 
i medlemstallet i en del eldre lag. Mot slutten av året synes det 
å være en tendens til Økt oppslutning i de aller fleste kommuner. 
Utbredelsen av vår presse har også økt i året. 

I li.lcl1et med i fjor avviklet fylkespartiet sammen med kvinne
uWalget et stevne i BØ. Stevnet hadde tross dårlig vær god til
slutning. Talere ved stevnet var Gunnar Ousland og Magnhild 
Hagelia. Også andre steder i fylket er laget sommerstevner som 
har [ått god tilslutning. 

Når det gjelder opplysningsarbeidet er det avviklet flere 
kurs og konferanser enn tidligere år. Kvinneutvalgets fem 
2-dagerskurser hadde i alt 131 deltakere. 

Fylkespartiet �ar nå tilslutning fra 170 avdelinger, med til
sammen 5 750 medlemmer. Det er en liten Økning fra i fjor. 

A u s t - A g d e r .  

Formann: Knut Josefsen, Vrengen pr. Arendal. 
Kommunevalget preget partiarbeidet i 1951. Etter opplegg fra 

fylkespartiets side gjorde herredspartiene og lagene i det store 
og hele et godt forthåndsal1beid - o,g det ,ble utfØrt i rommelig 
tid i forveien. Valgresultatet ble godt og partiets stilling bet yde-
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lig styrket. Det var framgang i stemmetall i nesten samtlige 
kommuner. Prosentandelen av de avgitte stemmene ble like god 
som ved siste stortingsvalg. Stemmetilveksten !fra forrige kom
munevalg ble ca. 2 200, hvilket er nærmere 5 pst. Nettogevinst 
22 mandater. I tillegg til de kommuner som fra fØr er arbeider
styrt, og hvor flertallet nå 'ble styr.ket i flere alV dem, erobret 
partiet en ny og oppnådde «vipp» i to kommuner hvor vi !før 
var i mindretall. Liste Ible stilt i samtlige kommuner og valget 
viste at partiets politiske stilling nå er ganske sterk. 

Organisasjonsmessig er det imidlertid svakt fremdeles i en 
del kommuner, og det går smått framover i så måte. Men det 
arbeides stadig med å styrke partiapparatet. Også i 1951 kan det 
vises til resultater. Tendensen går i retning av større oppslut
ning ifra kvinnenes side. Det største prdblemet er likevel ung
domsbevegelsen. 

I årets lØp er det stiftet 2 nye partilag og 3 kvinnegrupper. 
Et partilag er nedlagt og 2 er sluttet sammen, 1 ungdomslag er 
forelØpig gått ut, 1 mindre fagfurening er innmeldt kollektivt. 

Det er iholdt 2 kommunalkonferanser med god tilslutning, og 
en rekke konferanser med tillitsmenn i fOl1bindelse med nomina
sjonsmøtene, som var meget godt besØkt. 

Forståelsen for betydninlgen av opplysningsarbeidet har vært 
stigende. 

Fylkespartiet har begynt arbeidet med å få valt lokale 
nemnder sOlID skal samle stoff om bevegelsens historie. Dette 
har det vist seg å være stor interesse for i flere kommuner. 

MØtevirksomheten i lagene har vært forholdsvis god. 

V e s t- A g d e r .  

Formann : Odd Hultmann, Kristiansand S. 
Der er .flere ting som har bevirket at partiarbeidet har gått 

noe tungt i 1951 . FØrst hadde vi snØvinteren 1950-51 som blo
kerte alle veger og fØrte med seg at fylkespartiet mistet kontak
ten med !flere avdelinger hvor parti virksomheten helt ble lagt 
ned. Dertil kom ';t partisekretæren sluttet i juni måned for å 
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gå over i annen stilling. Fast sekretær er ennå ikke tilsatt, men 
vi venter at spørsmålet vil bli lØst med det fØrste. Vi ordnet 
oss midlertidi'g med en valgsekretær i ca. 3 måneder fØr og 
under valget. I denne tiden ble det lagt ned et stort arbeid 
for å bygge opp partiapparatet igjen. Herunder ble alle avdelin
ger besØkt - tildels flere ganger. Vi har derfor praktisk talt 
det samme antall lag som i 1950, 2 ungdomslag er slått sammen 
og 1 kvinnegruppe er gått inn, men noen nedgang i medlems
tallet. 

I de fleste avdelinger er medlemstallet stabilt, og flere steder 
er der noen Økning. Den vesentligste nedgang er i Kristiansand 
hvor en ikke har fått fullstendig rapport, men bare opplysning 
fra kassereren om at en må regne med noen nedgang, også i 
Fjotland. 

Det er meningen nå å sette alle krefter inn på å bygge ut 
partiapparatet, og en håper da å kunne Øke medlemstallet igjen. 

Det har vært valgår, og dette har natuTlig gått ut  over 
paI1ti- og studieaI1beidet. Det ble likevel i sommer i samarbeid 
med Samorganisasjonen arrangert et større kurs på Fevik med 
god deltakelse. Videre har det vært flere studieringer i gang. 
AI1beidernes SØrlandsstevne i Farsund i august ble ganske vel
lykket tross dårli.g vær. Arrangementet av «Arbeidets dag» i 
Kristiansand i forbindelse med byjubileet ble en stor suksess. 
6-7 000 mennesker var samlet på festplassen og hØrte statsråd 
Drogseth tale. Da det ble krevd en m.en entre, ble det også 'en 
Økonomisk suksess. Overskuddet ca. kr. 2 700.00 ,ble for det 
alt vesentlige avsatt til kjØp av filmapparat som disponeres av 
fylkespartiet. 

I forbindelse med stevnet ble det også holdt en konferanse 
hvori deltok fylkespartiets styre, medlemmene av fiskeri-, jord
bruks- og kommunalutvalget samt innbudte partifeller fra Kri
stiansand og distriktet. Statsråd DrogsetJh orienterte om den 
politiske situasjon. Videre ble det endelige opplegg av valg
kampen diskutert. 

I forbindelse med kommunevalget ble det også holdt distrikts� 
vise tillitsmannskonferanser. 
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R o g a l a n d .  

Formann: Leif Asen, Stavanger. 
Den organisasjonsmessige stilling for partiet er fremdeles 

svak i fylket. Arbeidet har derfor i året som gikk vært lagt an 
på å få utbygd partiet oI1ganisasjonsmessig, slik at en ved dette 
kommunevalg kunne stå bedre rustet enn ved kommunevalget 
1947, som var et tilbakeslag for partiet. Dette har ikke lykkes 
i den grad som var Ønskelig, men resultatet av årets valg viser 
at partiet politisk sett har fått bedre fotfeste enn tidligere. 
Kommunevalget ga oss en framgang på 6 600 stemmer og 37 
nye mandater, fra kommunevalget i 1947. 

Aktiviteten i partilagene har vært mindre bra, mens derimot 
har aktiviteten i kvinnelagene vært b edre. Ungdomsbevegelsen 
står på stedet marsj, og Framfylkingen ligger nede. 

StudieaIibeidet i de enkelte lag har tatt seg opp, og det er å 
håpe at dette vil IfØre til større aktivitet i lagene. 

Det er i år holdt 1 helgekurs i kommunalkunnskap, 1 
formannskonferanse, 2 kommunalkonferanser, 2 tillitsmanns
møter og 1 stevne. FrammØtet til disse arrangementer har vært 
bra. 

I årets lØp er det kommet til 1 partilag, 1 kvinnelag, 2 ung
domslag, og 2 fagforeninger. Dessuten arbeides det med å få 
rekonstruert en del lag som ligger nede. En regner med samme 
an�ll medlemmer i skrivende stund, da en ikke har !fått rap
portene Ifra lagene regelmessig. , 

Sekretær Ingolf B. Wilson fratrådte stillingen i j uli grunnet 
sykdom, Karl Øveland Nilsen har fungert som sekretær fra 
1. juli. 

• H o r d a l a n d . 

Formann: Ole Svendsen, Fana. 
Vi har i dag partilag i 54 av fylkets 56 kommuner, men vi 

har hatt kontakt med folk i et av de to herredene som er igjen, 
og vi håper det skal lykkes oss å få dannet et lag i nærmeste 
framtid. 
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Det er tilsluttet partiet i alt 100 arbeiderlag, 8 kvinnelag, 
1 1  ungdomslag og 14 fagforeninger, med tilsammen 3 265 med
lemmer. Det €r en .framgang på ca. 500 medlemmer, og et nytt 
lag er dannet i SØreide i Fana. 

Kontingentinnbetalingen for 1951 har vært meget bedre enn 
i 1950, men det står likevel en del tilbake fØr vi kan si at kon
tingenten er innbetalt med 100 pst. Fylkespartiets arbeidsutvalg 
har i årets lØp arbeidd meget med å få lagene til å forstå at kon
tingenten må betales i rett tid. 

På gmnn av den store forskjell der er på næringsgrunnlaget 
mellom de enkelte kommuner i fylket ,er det også stor forskjell 
mellom de enkelte lag, når det gjelder tilslutning til partiet. 
I industrikommuner, og kommuner med litt blandet næringsliv 
av småindustri og jordbruk - er partiarbeidet ganske bra, men 
i rene 'fiskerikommuner, hvor innbyggere er beskjeftiget med 
fiske det meste av året og av den grunn er borte fra heimstaden 
sin, er det vanskelig å få noe skikkelig partiarbeid i gang. En 
mengde av stedets ungdommer reiser også vekk fra disse kom
muner og sØker arbeid i industrikommuner, eller i byene. Partiet 
tok dette spØrsmålet opp på et styremøte i fylkespartiet i novem
ber og Ible enige om å holde en næringspolitisk konferanse i 
begynnelsen av 1952, nettopp med henblikk på å skaffe disse 
kommunene et mer allsidig næringsliv. 

Fra januar til mars måned hadde partiet tillitsmannskonfe
ranser på 7 forskjellige steder i fylket. Oppslutningen om disse 
konferansene var ganske god. Sekretær Lars J. Oddland reiste 
i mars-april på talerferd og hadde med /filmapparat, og det 
viste seg at møter med film ute i distriktet trakk folk til møtene. 

1 .  mai var der holdt tilstelling på 41 forskjellige steder i 
fylket og oppslutningen var større enn noen sinne fØr. 

Fylkespartiet hadde sitt årsmøte den 26. og 27. mai, 150 re
presentanter fra lagene møtte og Trygve Bratteli møtte fra Sen
tralstyret. 

1 .  august ble Conrad Milde tilsatt som sekretær, etter Lars 
Oddland, som da begy:nte i Bergens Arbeiderblad som journalist. 

Den 18. og 19. august hadde partiet en fylkeskommunalkon-
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feranse med 130 deltakere, foredragsholdere var Olav Vegheim, 
fylkesmann Mons Lid og stortingsmann Isak FlatabØ� På møtet 
ble behandlet opplegget til valgkampen, kommunikasjonsspørs
mål og jordbruksspØrsmål. 

I valgkampen arrangerte !fylkespartiet 97 møter, dessuten 
en del møter som lokalpartiene arrangerte, men som vi ikke har 
tallet på. Resultatet av valget ga oss ca. 5 000 nye stemmer og 
27 nye mandater 'På rene partilister, sammenliknet med 1947. 

Etter valget !har sekretæren vært op'ptatt med tillitsmanns
konferanser og fØr jul va det avviklet to konferanser, en i 
Nordhordland og en i Sunnhordland. FrammØtet til disse kon
feransene var meget gode. Dessuten har sekretæren stadig vært 
rundt og besØkt lagene i distriktet. 

Stort sett har det vært et bra år for fylkespartiet, men det 
mest gledelige er at lagene forstår at kontingenten skal betales 
i rett tid, og at kontakten mellom fylkespartiet og lagene er den 
aller beste. Men det er likevel langt igjen til at vi kan si at 
fylkespartiet er helt utbygd, sett i forhold til stemmetallet som 
partiet vårt fikk ved siste stortings- og kommunevalg. Opp
gavene i 1 952 er derfor å Øke medlemstallet og få 'Partilag i alle 
fylkets 56 kommuner. 

B e r g e n .  

Formann: Kjell Aabrek. Bergen. 
Da formannen det meste av året har møtt i Stortinget, har 

varaformannen, Leif Tyse, fungert. 
Bergens forenede Arbeiderpartis medlemstall ligger !fortsatt 

tilbake for det som ville ha vært å Ønske. Medlemstallet i 
arbeidersamfunn og kvinnelag er bra, mens tilslutningen til 
ungdomsbevegelsen og fagforeningenes Økte kollektive tilslut
ning er uteblitt. 

Det har også i år vært utfoldet en meget god virksomhet 
innenfor 'Partiet. Foreningene har holdt regelmessige møter 
som jevnt over Ihar 'Vært godt besØkt. Mens det på vårparten 
vesentlig var Økonomiske og utenrikspolitiske spørsmål som 
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ble behandlet på møtene, ble hele virksomheten senere på året 
innstillet på kommunevalget. 

Kommunalpolitiske saker hadde til da vært drØftet bare i 
studiesirkler foreningene satte igang. Nå ble det mest de sen
trale kommunale sakene som ble drØftet på medlemsmØtene 
både i den hensikt å klargjØre problemene og for å orientere 
medlemmene. 

I den valgkamp som fulgte ble det gjort mye og godt arbeid. 
Partifellene fØlte at det lå en særlig iforpliktelse på dem etter 
at Bergen ved Stortingsvalget i 1949 kunne notere seg for den 
største framgangen i landet. Dertil kom at det i kommune
styret var vippestilling, noe som gjorde valget også spennende. 

Valgresultatet viste at den framgangen partiet fikk i 1949 
ikke bare hvilte på en stemningsbØlge, men at partiet i Bergen 
nå har et sikrere feste i velgerfolket og er på hØyde med andre 
byer og industristeder i landet. 

Nedenstående tall skulle bekrefte dette: 
Arbeiderpartiets andel i stemmene: 1945: 30.2 pst., 1947: 

32.7 pst. og 1951 : 44.61 pst. 
Representanttallet i Bel1gen bystyre ble økt fra 25 til 35. 
Det gode resultat er partifellene i Bergen fullt på det rene 

med i stor utstrekning skyldes den vellykte rikspolitikk som 
er drevet. Men også det dyktige og grunnleggende arbeid som 
har vært utfØrt av kommunegruppen har vært av betydning. 

S o g n o g  F j o r d a n e .  

Formann: Oddvin Sindre, Leikanger. 
Då ein ikkje har fått rapportmeldingar frå alle lag, er det 

vanskeleg å gi opp nØyaktig medlemstal. Men medlemstalet 
skulle ligge over det oppgivne tal, då to partilag som har lege 
nede i fleire år er reorganisert og komne med. Dertil har vi 
fått ei ny kvinnegruppe og eit ytt ungdomslag. 

Dei lag som ein ikkje har teke med, er lag som 'har lege nede 
og i'kkj'e har betalt kontingent på fleire år. Det er god 'Von om 
at desse vert reorganisert etter nyår. 

24 



Elles er å seie om stoda at ein for ein del lag sitt ved
komande merkar auka il:\teresse. Medlemstalet er og gått opp 
i desse, men så har vi diverre ikkje så !få lag som er liten eller 
ingen aktivitet i, og som er lite nøgne med å betale kontin
genten. 

Jamtover har det i haust vore mykje betre frammØte til 
møta sekretæren ihar halde i partilaga, enn det var i fjor haust. 

S u n n m ø r e .  

Formann: Nils Lindin, Alesund. 
I SunnmØre har reisesekretær Kanestrøm gjort et meget 

godt arbeid. Det kan ikke vises til noen medlemsØking, men 
de organisasjonene vi har arbeider bedre, og der hvor det ikke 
er organisasjoner !har vi kontaktpunkter. 

Vi må også ta i betraktning at V'årt parti - hvor merkelig 
det enn er - aldDi har fått skikkelig -fotfeste i disse distrikter. 
De gamle veteraner som vårt arbeid her har vært bygd opp på, 
fØler seg nå for gamle til å ta aktiv del i spissen for organisa
sjonsar1beidet, og de unge som vi så skal bYlgge videre på, de er 
ennå ikke kommet med. De som er kommet med, de mangler 
meget av den organisasjonskunnskap som er nødvendig når 
man står i spissen for et lag, og gjør aI'beidet for sekretæren 
tungt, og fordrer lang tid. De fagorganiserte har heller ikke 
den tilknytning til partiet som ellers er vanlig, og støtten der
fra mangler derfor i de fleste tilfelle ute i distriktet. 

Det fble et godt resultat ved kommunevalget og etter hvert 
som partiets politikk når lengre ut vil organisasjonene bli flere 
og sterkere. 

R o m s d a l .  

F'ormann: E. Edvardsen, Andalsnes. 
Av distriktets 17 herreder er det partilag i 12, kvinnegrup

per i 8 og ungsdomslag i 4. 
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Ved kommunevalget var det li de herreder hvor den orga
nisatoriske stilling er mest tilfredsstillende drevet et gjennom
gående fra arbeid. 

De ,fagorganiserte har vist liten interesse >for kollektiv til
melding. 

Det årHge .:fellesstevne med SunnmØre hadde bra tilslutning. 
Et kommunalmØte holdt i Molde 15.  og 16. september samlet 
bra deltakelse fra de 7 herreder som deltok. 

MØtet beohandlet: Næringslivet i Romsdal, Arbeidet fram 
til kommunevalget, Samarbeidet mellom de kommune valte 
tillitsmenn og organisasjonene, Kommunepol,itikk-Rikspolitikk. 

I forbindelse med -behandlingen av: Samarbeidet mellom 
de kommunevalte tillitsmenn og organisasjonene, vedtokes 
:fØlgende d'or oversendelse til avdelingene: «KommunalmØte av 
Romsdal Arbeiderparti 15. og 16. september 1951 minner om 
hvor viktig det er at det består et godt samarbeid mellom de 
kommunevalte tillitsmenn og velgere gjennom partiorganisa
sjonen og pålegg'er partilagene og de valte kommunale tillits
menn og ta det skritt for å inngå et slikt samarbeid som partiets 
retningslinjer fastsetter. De kommunale tillitsmenn er forplik� 

, tet til så langt det er muHg, å holde partimedlemmene orientert 
om de saker de aIibeider med. Partiets kommunepolitikere har 
plikt til å ,forelegge kommunestyre-kartene til forhåndsbe'hand
ling i partiet.» 

N o r d m Ø r e .  

Formann: P. O. Branem, Kristiansund N. 
Arsmøte i kretspartiet ble holdt den 24. og 25. februar. 
Det er i fØrste rekke valgkampen som har satt sitt preg på 

virksomheten i kretspartiet det siste året. I samsvar med et 
vedtak på årsmøtet ble det plalJillagt 7 tillitsmannskonferanser 
rundt om på NordmØre som skulle danne opptakten til valg
kampen. Foruten partiets retningslinjer til kommuneprogram, 
skulle saklisten .:for koMeransene omfatte: Opplegget av valg-

26 



kampen, den politiske situasjon, en innledning om aktuelle 
arbeidsoppgaver i kommunene og æbonnementskampanjen for 
Tidens Krav, men som beretningen viser lot det seg ikke gjøre 
fullt ut å gjennomføre denne saklisten. 

Den (første konrferansen ble holdt i ValsØyfjord den 4. og 
5. august. RedaktØr Ole Øisang holdt Iforedrag om den politiske 
situasjon, ordfører Wæge om aktuelle arbeidsoppgaver i kom
munen og Arvid Dyrendahl om opplegget av valgkampen og 
abonnementskampanjen for Tidens Krav. 

LØrdag kveld ble det arrangert en partifest hvor Øisang talte. 
Konferansen på SunndalsØra Ible holdt den 1 1. og 12. august. 
Statssekretær Roald holdt foredrag om partiets industri-

politikk, forretningsfører Arne Amundsen fra Norsk Bolig
byggelags Landsforbund om kooperativ boligreising, p. O. Bra
nem om opplegget av valgkampen og Arvid Dyrendahl om 
abonnementskampanjen for TK. 

SØndag ettermiddag ble det arrangert et offentlig møte med 
foredrag arv Roald og Dyrendahl. Tilslutningen var dårlig. 

Konferansen å. Aure ible holdt den 18. og 19. august. 
Her \holdt redaktØr Ivar Viken foredrag om den politiske 

situasjon, Konrad Strømmen om aktuelle arbeidsoppgaver 
kommunen og Kristian Olsen om opplegget av valgkampen. 

Konferansen i Kristiansund ble holdt 25. og 26. august. 
Statsråd Reidar Carlsen holdt foredrag om den politiske 

. situasjon, P. O. Branem om opplegget av valgkampen og Arvid 
Dyrendahl om abonnemetkampanjen for Tidens Krav. 

Konferansen i Surnadal. Her holdt statsråd Rasmus NordbØ 
foredrag om den politiske situasjon, ordfØrer Sæterøy om akt u' 
elle arbeidsoppgaver i kommunen og Arvid Dyrendahl om 
opplegget av valgkampen og abonnementskampanjen for Tidens 
Krav. 

Konferansen ble en god start for valgkampen i Sur�adal. 
På Eide ble det arrangert en konferanse den 9. september. 

Det møtte i alt 30 utsendinger fra herredspartiene i Eide, Øre 
og Gjomnes. Arvid Dyrendahl holdt foredrag om den politIske 
siutasjon og opplegget av valgkampen. 
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Kretspartiet la under valgkampen opp en Iforedragsturne 
for Thina Thorleifsen, som i tiden 29. september til 5. oktober 
besØkte Sunndal, Tingvoll, Surnadal, ValsØ)'lfjord, Kristian
sund, Straumsnes og Eide. Hun hadde gode møter over alt. 

Det lyMes å !få disponere odelstingspresident Olav Oksvik 
til foredrag den 2. og 3. oktober. Han talte på to møter på 
Tingvoll, ett i Øksendal og ett på SunndalsØra. 

P. O. Branem reiste på SmØla og Arvid Dyrendahl holdt 
valgforedrag i Kårvåg, Batnfjorden og i Surnadal. 

Foruten disse valgmØtene som ,ble arrangert på kretspartiets 
initiativ, arrangerte fherredspartiene i ValsØyfjord, Surnadal, 
Tingvoll og Sunndal møter med lokale talere. 

Kristiansund Arbe1derparti hadde en rekke møter den siste 
uken av valgkampen. Talere var statsråd Ulrik Olsen, statsråd 
Jens. Ohr. Hauge, redaktØr Øisang, sekretær Nils M. Aune, 
ordfØrer Guttelvik og Arvid Dyrendahl. 

NordmØre Distriktslag av AUF hadde besØk av Den rØde 
Buss som holdt forestillinger på SunndalSØra og i KI1istiansund. 

S ø r - T r Ø n d e l a g .  

Formann: Thv. ø. Michelsen, Trondheim. 
Det er stor forskjell på aktiviteten i de forskjellige parti

avdelinger. I mange kommuner blir det gjort utmerket arbeid, 
men det fins dessverre også en del hV'Or det ikke blir gjort noe 
,i det Ihele tatt. Ganske typisk er at fylkespartiets henvendelse 
til avdelingene om medlemsverving har fått best mottakelse 
i de kommuner der partiet er stefIkt fØr. Fosendistriktet ligger 
organisatorisk framleis etter. Kvinneavdelingene holder de 
fleste og beste møter. Ungdomslagene har mange vansker å 
kjempe med. Både i kystbygdene og i fjellbygdene klager 
tillitsmennene over at ungdommen forlater 'bygda fordi «det 
er ikke noe å ta seg til der» .  

FØrebuinga til kommunevalget ,ble gjort grundig i d e  fleste 
kommuner, men den sviktet flere steder også. I enkelte hØve 
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synes våre folk ei ha vært for selvsikre og la derfor ikke den 
nØdvendige vekt på det praktiske arbeid. Distribueringen av 
valgmateriellet gikk bra. Oroningen med valgabonnement på 
A�pressen var vellykket, og har senere fØrt til ikke få nye, 
faste abonnenter på Arbeider-Avisa. Det ble holdt [erre åpne 
valgmøter enn tidligere, og mange av dem var mindre godt 
besØkt. Bare de mest kjente talere samlet fullt hus. Det ser 
ut til at folk i dag heller vil skaffe seg politisk opplysning 
gjennom f. eks. presse og radio enn ved å gå på møter. 

Valgresultatet ble godt for oss - 30 nye mandater - og de 
borgerlige 'Partier må, etter det opplegget de gjorde, i dag sitte 
igjen med en flau smak i munnen. Mest bemerkelsesverdig 
var kanskje resultatet i FrØya,kommunene, som begge har 
al"beiderpartiorofØrere i dag. Kommunistene tapte 15 man
dater, og de ,Øvrige forskyvninger skjedde mellom de borger
lige 'Partier. Det Iblir nå 21 arbeiderordfØrere i ,fylkestinget mot 
før 18. Det ble også denne gang valt mange nye og unge 
herredstyrerepresentanter fra vårt parti. Interessen for det 
kommunale arbeid er godt. 

Organisatorisk er stil1ingen framleis bra, men medlems
tallet har ikke Økt. Det er kommet til 2 nye avdelinger - 1 
arbeiderlag og 1 arbeiderkvinnelag. Flere AU-lag, som rappor
terer til Distriktslaget, betaler ikke kontingent til fylkespartiet 
- trass purringer. Det burde være sjanser for å få en del nye 
kvinneavdel'inger,

' 
og de aller fleste lag ,bØr kunne Øke med

lemstallet med minst 10 pst. - noen betydelig mer - dersom 
det blir gjort godt arbeid av tillitsmenn og medlemmer. Det 
er i årets lØp valt et jord- og skogbruksutvalg for fylkes
partiet. Utvalget har begynt sitt aI1beid, og har allerede tatt 
opp til behandling flere viktige saker. 

De utenrikspolitiske og beredskapsmessige spørsmål er fort
satt gjenstand for stor interesse blant medlemmene. Det samme 
gjelder - og da selvsagt i fØrste rekke kystkommunene - den 

Økonomiske områdeplanlegging som er i gang i fylket med 

hen'blik!k på en utvikling i retning av et pikere næringsliv 

i fylket. 
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T r o n d h ·e i m .  

Formann: Olav Gjærevoll, Trodheim. 
Kommunevalget, og det som gikk foran dette, la naturligvis 

beslag på mye tid og krefter i 1951. En mente selv at det var 
gjort godt aI1beid på forhånd, og valgresultatet ble også ut
meI1ket. Likevel er det ikke grunn til å være altfor tilfreds 
med innsatsen. Det var bygd opp et stort apparat, !basert på 
fl'ivillig innsats av' parUfeUer, i bl. a. Ihusagitasjonen. Det ble 
dessverre Ibare temmelig få av disse frivillige som virkelig 
gjorde noe da det røynet på. Kravene til og innsatsen av de 
som møtte Ible derfor så mye større. Det var interessant å legge 
merke til at også en del ikke-medlemmer møtte opp og gjorde 
godt arbeid. Valgmateriellet kom ut, men neste gang må flere 
med i dette al1beid. De valgmØtene som hadde godt under
holdningsprogram trakk fullt hus, de fleste andre ikke så over
vettes bra. Valgresultatet ble altså godt. V,i erobret 5 nye 
plasser i Ibystyret, og 'har nå 36 av 76. Kommunistene tapte 5. 
Av formannskapets 19 medlemmer har vi nå 10 .  

Medlemstallet har ikke Økt i året, og det fins framleis i 
byen minst 10 000 voksne, stemmeberettigede mennesker som 
trofast stemmer med vårt parti ved valgene, men som ikke er 
med i partiet. Det er utsikt til å få dannet en ny kvmne
forening log et par nye partilag i nær framtid. Både AU-lagene 
og kvilIlneforeningene holder regelmessige møter, og selv om 
oppmøtet ikke er overveldende, er møtene stort sett gode. I 
arbeidersamfunn og partilag er virksomheten ikke fullt så god, 
men det er bedring å spore. Opplysningsarbeidet går ganske 
godt, men kunne vært ennå bedre. Partiets kommunegruppe 
holder regelmessige møter og har utfØrt et stort arbeid siste år. 
Mange og store saker er tatt opp til lØsning. 

Den pol,itiske interessen er ganske stor blant medlemmene. 

I n n - T r Ø n d e l a g .  

Formann: Anders Brenden, Malm. 
Kretsen omfatter 28 kommuner, og det er tilmeldt forenin-
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ger fra alle. Det er opprettet partiavdeling i Mosvik, hvor 
arbeidet har ligget nede en tid. 

l året er tilmeldt 3 nye lag. 
l august måned ble holdt informasjonsmøter i alle kom

muner, og oppmøtet var meget bra. Gjennomgående arbeider 
avdelingene bra, men i noen kommuner burde arfueidet vært 
.bedre. Best arbeider kvinnelagene som har møte hver måned. 
Ungdomslagene er de som har de støl'ste vansker å kjempe med. 

Stemmetallet ved kommunevalget gikk opp med 2 391 i for, 
hold til 1947, og vi .fikk ordføreren i 14 kommuner. 

10.-1 1 .  november ible holdt et meget vellykket kommunal
møte med foredrag av .fylkesmann K. M. Nordanger og stats
råd Rasmus Nordpø. 

Opplysningsarbeidet drives godt i mange kommuner, og det 
har i året vært i gang ca. 50 studiesirkler, foredragskurs og 
kveldskoier. 

N a m d a l .  

Formann: Erling Thun, Namsos. 
Da den på årsmøtet valte formann, Erling Thun, midlertidig 

har vært tilsatt som lØnnet sekretær i kretsparbiet, har vara
formannen, Arild Trana, fungert som rormann i hans sted. 

Fra 1 .  septemlber 1951 sluttet Thun som sekretær og tok over 
formannsvervet igjen. 

Guttorm Hansen, som samstundes er journalist i Namdal 
Allbeiderblad, ble da tilsatt som sekretær. 

Organisasjonsarfueidet har i året vært preget av kommune
valget. Det ble ved dette stilt lister for partiet i alle herreder 
i Namdal. Partiet hadde stort sett framgang og erobret flertallet 
i tre kommuner, mens flertallet gikk tapt i en. 

Valgkampen var forholdsvis tam. Det som imidlertid satte 
litt farge på den, var (RØde-bussturen» til Namdal Distriktslag 
av A.U.F. Denne turen ble litt av en suksess både Økonomisk 
og agitasjonsmessig, idet hver 4. Namdaling over 15 år overvar 
disse tilstellingene. 

31  



Ellers har det i året vært lagt sædig vekt på å forsøke å 
konsolidere selve organisasjonsapparatet. I samband med dette 
har begge sekretærene hatt en rekke møter med lag- og lags
styrene på ulike steder rundt om i distriktet. 

Aktiviteten i partiarbeidet har, som rimelig kan være i et 
valgår, vært bedre enn d'oregående år. En har igjen lag i virk
somhet i alle herreder i Namdalen, idet de tre lagene i Fosnes, 
som har ligget nede en tid, nå alle tre på nytt er kommet igang. 

Parti- og kvinnelag a har stort sett arbeidet jevnt og bra. 
Det gledeligste er imidlertid inntrykket en har av at det begyn
ner å bli mer fart i ungdomslagsarbeidet igjen. I tillegg til 
dette ,kommer en merk1bar bedring når det gjelder opplysnmgs
aI1beidet. De to studiekonferansene som er holdt i året har hatt 
meget stor tilslutning og har vært omfattet med uvanlig stor 
interesse. På flere steder er studiearbeidet nå kommet godt 
igang. 

Dette, samme med nytt liv i '  ungdomsrØrsla, gir godt håp 
om ny tilgang og Øket aktivitet li. partial'lbeidet i tiden framover. 

S ø r - H e l g e l a n d .  

Formann: H. O. Wika, Vega. 
Organisasjonen i Sør-Helgeland er svak. Arvid Lian har 

reist for partiet og Helgeland Arbeiderblad i hele 1951.  Lian 
er også distriktslagsformann i A.U.F. og hans arbeidsområde 
er omfattende. 

Kommunevalget gikk bra og dette skyldtes ikke minst at 
Nord-Norge-planeri' kom i sentrum for det politiske ordskiftet. 

N o l' d - H e l  g e l a n d. 

Formann: Einar Holm, Mo i Rana. 
Kretspartiets område omfatter 22 kommuner, og av disse er 

det bare en - Alstadhaug - som partiet ,ikke har avdeling i. 
En har imidlertid kontaktpunkt der, og etter hva kretspartiet 
har fått opplyst er 4 av herredsstyrets medlemmer partifolk, 
så der 'vil det 'bli sØkt dannet lag. 
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Når det gjelder den tilsynelatende store tilbakegang i med, 
lemstall, vil forretningsutvalget få uttale at denne !framkommer 
ved at det etter alt å dØmme må være operert med for stort 
tall foregående år og muligens tidligere også. 

Da 1951 var valgår Ible det naturlig dette som preget aI1beidet 
mest. 

Etter at valget var over ble det lagt an på å aktivisere det 
indre organisasjonsarbeid. Da de foreliggende adressefortegnel
ser, samt oppgitte medlemstall ikke stemte overens med de 
rapporter som innlØp til forretningsføreren, fant forretnings
utvalget det nØdvendig først å få brakt' klarthet i hvordan den 
faktiske stilling på dette området var. Denne undersØkelse 
brakte da det resultat som er nevnt tidltigere i forbindelse med 
medlemstallet. Ut Ifra dette ble så omtalte tillitsInannslroniferanse 
arrangert i Mo, hvor en diskuterte og lmm til enighet om hvor
dan arbeidet burde legges an for å få rettet på de eksisterende 
forthold. Ut Ifra d�tte er det da også at forretningsutvalget har 
besluttet å arrangere tillitsmannskonferanser i Sannessjøen, 
Mosjøen og Mo i lØpet av vinteren. 

Ellers har agitasjons- og organisasjonsaIibeidet vært drevet 
ved bistand av de to reisesekrtærer Alf Andr. Øverli, i Rana 
Blads distrikt og Arvid Lian i Helgeland AIlbeiderblads distrikt. 
Disse har tilsammen hatt 94 reisedager. Ved deres bistand er 
således konstruert 3 partilag og 4 ungdomslag. Ellers har d·isse 
vært rundt i distriktet og holdt foredrag og hatt møter med 
styrer og la.g. Uten deres al'beid ville det vært vanskelig for 
forretningsutvalget å .få utrettet noe effektivt, med de store 
avstander, spredte Ibebyggeise og dårlige kommunikasjonsfor
hold som her er til stede. 

S Ø n d r e  S a l t e n .  

Formann: Adolf Holm, BodØ. 
Når en ved overgangen til det nye år tar et blikk tilbake til 

året 'som er gått, finner en at året 1951, var et godt aI"beidsår 
for parti bevegelsen i Søndre Salten. 
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Arets ar1beid var sterkt preget av valgar1beidet, og det kan 
sies at partiet var godt rustet til valgallbeidet, og resultatet ble 
også at partiet vant nye ll).andater, og gikk styrket ut av valg
kampen. 

I ,ro:ribindelse med 'valget formidlet kretspartiet 54 !foredrag 
rundt om i distriktet, men til dette kommer så de foredrag som 
ble arrangert av de enkelte herredspartier og de som partilagene 
selv sørget !for. 

Samarbeidet mellom partiet og de .faglige organisasjoner 
har vært meget godt. 

Den organisasjonsmessige stilling er også bedret, da en har 
fått startet flere nye partilag, og det arbeides også med start 
av nye kvinnelag\ihvor en ikke har slike tidligere. 

Partiet har ,i året 1951 behandlet flere betydningsfulle saker, 
men 'Vil bare nevne noen av disse. 

'Som noe av det mest betydningsfulle var utbyggingen av 
næringslivet i Nord-Norge, utenriks- og beredskapspolitikken, 
samt utredning av fellestiltak for kommunene i Salten. I 

Alle disse sqker er meget grundig ,behandlet. 
Når det ... gjelder utredningen av fellestiltak blant kommu

nene, er det beklagelig at det nØdvendige samarbeid ikike er 
kommet i gang slik som det burde, men en får håpe at 1952 
vil bringe en !foran�ing i dette rorhold. 

Et meget viktig ledd i avbeideDbevegelsens virksomhet er 
opplysningsaDbeidet, og det er å Ønske at dett-e må få en bTedere 
plass innen alle 'V'åre lag enn tidligere. \ 

Det er oppgaver nok å arbeide med og en har grunn til å tro 
at partibevegelsen vil få et nytt puff framover i det året en nå 
går inn i. 

N o r d - S a l t e n .  

Formann: Sandrup Nilsen, Narvik. 
Stort sett kan en si at interessen for partiet i dette distrikt 

har vært stigende i året som gikk. 
Rent organisasjonsmessig er det dog meget tilbake å Ønske. 

Rapportvirksomheten og kontingentinnbetalingen er mangel-
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full. Vi vet nok at kontingenten kommer - men det blir bare 
så langt etter den tiden den skulle vært inne. Det er kommet 
til 4 nye avdelinger i 1951 og medlemstallet er 1m stigende 
sammenliknet med året fØr. 

Magne Bergheim reiste i distriktet i tiden 12. mai-27. mai 
og holdt 6 rforedrag og Ihadde flere konferanser med styrer og 
partifeller ellers. . 

Den 2. september ble det på BjØrnefjell holdt en konferanse 
mellom styrene i kretspartiene her og i Norrbotten Socialdemo
kratiska Partidistrikt. Det deltok også representanter fra fag
bevegelsen og ungdomsbevegelsen fra begge sider av grensen 
i denne lronferansen. Konferansen drØftet almene grunnproble
mer i de to land, spesielt Økonomiske problemer i de nordlige 
landsdeler. Partimessige saker !ble drøftet, og flere arrange
menter ble bestemt for utdyping av samarbeidet, bl. a. felles 
stevner og 'kurser. Det var vårt parti som sto som innbydere 
og som arrangerte konferansen. 

Den 21. j uli ble det holdt en distriktskonferanse i Narvik, 
hvor en drØftet oppsettingen av pJ10grammer til kommune
valget, og hvor det samtidig ble satt ned en tiltakskomite innen 
partiet (i forbindelse med N ord-N orgeplanen) .  

Avbeidsutvalget har hatt konferanse med det faglige utvalg 
innen kretspartiet for opplegget av arbeidet på arbeidsplassene. 

Kommunevalget la selvsagt størst Ibeslag på partiar1beidet 
i året som Igikk. I alt ble det holdt 46 valgforedrag. 

Stortingsmann Varmann holdt 17 foredrag, stortingsmann 
Alfred Nilsen 3, redaktØr Finseth 2, skoleinspektØr DølvIk 7, 
ordfØrer Ole Andreassen 8, ordfØrer Øivin Martinussen 7, arki
tekt Einar Karstad 2. Dessuten hadde ungdomSbevegelsen her 
egen valgrevy «Harde nøtter» som ble vist på flere steder. Det 
ble også holdt foredrag i forbindelse med revye� av sekretær 
Knut Knudsen. 

Resultatet av valget ble at partiet gikk fram med 915 stem
mer i forhold til valget 1947, og har vunnet 12 nye mandater. 
Vi tapte ett mandat i hver av kommunene Tjeldsund og Ballan
gen, ·i sistnevnte herred har de borgerlige nå 'OrdfØreren. I 
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Ankenes holdt vi stillingen, mens det var betydelig !framgang 
i de Øvrige kommuner. I Evenes, hvor det siste periode var bor
gerlig ordfØrer, har partiet atter overtatt ledelsen. 

Tilsammen fikk partiet 6 057 stemmer ved siste valg, mot 
5 142 ved valget i 1947. Vi har nå 84 representanter i by- og 
herredsstyrene, mot sist 72, i de 7 kommunene som kretspartiet 
omfatter. 

Studiearbeidet er dessverre et mØrkt kapitel i V1årt herred, 
det er ibare !få lag som har hatt i gang kurser eller sirkler. 

I lØpet av rf�bruar vil arbeidsutvalgets medlemmer beSØke 
de forskj ellige herredspartier for å få oversikt over stillingen 
og rfor o pplegget av partiarlbeidet i tiden rframover. 

V e s t e r å l e n . 

Formall11l : P. C. Reisnes, Sortland. 
Medlemstallet (har gått noe ned, og det er tydelig at parti

fellene ikke har tatt seg tid nok til organisasjonsarbeidet. Men 
valgresultatet gir et tydelig ' svar på at velgerne slutter opp 
om vårt parti. 

L o f o t e n .  

Formann: Leif Johans'en, Svolvær. 
Her er det vanskelig å holde i gang regelmessig organisa

sjonsvirksomhet. De lagene vii har på de sentrale plassene arbei
der etter forholdene godt, men altfor mange steder ligger parti
arbeidet nede for lange tider. 

Kommunevalget ga videre framgang og partiarbeidet må en 
SØke å få mer !fart på ved å tre�e de nye velgere aktivt med 
i partiet. 

S Ø r - T r o  m s. 

Formann: Bendik Gunnesdal, Harstad. 
I årets lØp har s�kretæren, Magne Jønsson, besØkt samtlige 

herreder for å bygge ut organisasjonen. Det er organisert her
redsparti Q Bardu. To kvinnelag er nystiftet i året, mens ett 
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kvinnelag er strøket. Medlemsstokken i kretspartiet viser nå 
stigende tendens �gjen, mens det er ujevnt fordelt på lagene. 

Kretspartiet har arrangert to kommunalkonferanser i distrik
tet. Det er arrangert en landbrukskonferanse med deltakere fra 
Troms og Nordland fylker. Til den siste hadde landspartiet ytt 
Økonomisk hjelp, og Sentralstyret var representert. 

Det var gjOTt et inntrengende foraIibeid for å få stilt rene 
partilister i alle iherreder ved kommunevalget. Men det lyktes 
ikke å overvinne distriktsinteressene. Det ble derior ikke stilt 
partilister i 2 herreder. Forrige gang var det partiliste i ett 
herred. 

Resultatet av valgene var for så vidt tilfredsstillende som 
en maktet å holde samme antall ordfØrere som fØr. Vi tapte 
ordfØreren i Ibestad, men vant i AndØrja. Vi vant et bystyre
mandat i Harstad, men mistet ordfØreren her, idet det borger
lige samarbeid med kommunistisk infiltrasjon ga HØyre ord
fØreren. Av distriktets 14 kommuner har vi ordføreren i lO.  

N o r d - T r o m s . 

Formann: Emil Larsen, Solholt, TromsØ. 
Stillingen viser noe tilbakegang. En bØr regne med at den 

anslagsvise oppgave fra i fjor var vel optimistisk oppsatt. Ved 
årsmøtet sommeren 1951 ble medlemstallet anslått til 3 500, 
fordelt på tilsammen 123 lag. Det 'ble imidlertid presisert i beret
ningen at 29 lag ikke hadde gitt «l,ivstegn» !fra seg og måtte 
ansees å være gått inn. Det ble også vedtatt å stryke disse 29 
lag fra oppgaven (lagsfortegnelsen) . Det ble således igjen 94 lag 
som ible ansett som aktive. Av disse var så bare 72 a jour med 
kontingenten til om med 3. kvartal. 

F'orretningsutvalget har drøftet stillingen og en er klar over 
at noe virkelig effektivt bØr gjØres for å SØke og rette opp stil
l,ingen og aktivisere lagene. - Vi har også drøftet en ordning, 
men spørsmålet er bare på et forberedende stadium. Vi ble 
enige om å SØke og vekke større interesse ved at sekretæren 
sammenkaller til kommunalkonferanser rundt omkring i kom-

37 



.. 

munene og setter opp konkrete arbeidsoppgaver med arbeids
planer. Vi er for Øvrig av den oppfatning at dersom en kan fore
legge aktuelle saker og spørsmål for lagene til drØfting, vil en 
ve�e større interesse om møtene. 

V e :r t - F i n n m a r k .  
Formann: Anton Antonsen, Hammerfest. 
Det er i 1951 holdt 9 møter li d'orretnings- og arbeidsutvalget. 

I dagene 24.-25. d'ebruar ble det holdt en vellykket kommunal
konferanse i Hammerfest. 

Det møtte representanter fra alle kommuner i Vest-Finnmark. 
Blant saker som ble drøftet kan nevnes : Elektrisitetsforsyningen 
- gjenoppbyggingen av skoler - aktuelle spørsmål i jordbruket 
- tilretteleggingen av kommunevalgkampen og sysselsettings-
prdblemene i Vest-Finnmark. 

På årsmøtet Ible det bestemt at kretspartiet skulle gå til 
ansettelse av partisekretær under forutsetning av at den Øko
nomiske side av saken kunne lØses. Kretspartiet har til i dag 
ikke klart å skaffe penger til en fast reisesekretær i distriktet. 

Hovedvekten av kretspartiets arbeid har vært å styrke 
partiorganisasjonen i Vest-Finnmark. Det har vært vanskel,ig 
å holde kontakten med de enkelte lag. Rapportvirksomheten har 
sviktet mye, for ikke å si totalt. Men tross dette er det flere 
tegn som tyder på at interessen for lagsarbeidet er oppad
gående. 

Det er kommet til 4 nye partilag i 1951. Det antall lag krets
partiet regner med i dag er 47. Men mange av disse lag ihar det 
vært umuHg å få kontakt med. Nå på nyåret har en gått i gang 
med å undersØke og registrere på nytt hvert enkelt lag. En 
håper at resultatet av dette kan foreligge ved partiets årsmøte 
til våren. 

Under valgkampen hØsten 1951 hadde kretspartiet tilsatt 
midlertidig en sekretær for å forestå de daglige ekspedisjoner 
til og fra lagene. Det bl� sendt ut foredragsholdere til de fleste 
steder i distriktet, og tallrike valgmØter med bl. a. film ble 
arrangert. En prØvde også å få lagsvirksomheten i gang ute i 
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distriktet, i samband med valgkampen. Men dette ga dessverre 
ikke de Ønskede resultater. 

Valgresultatet viste at partiet står tallmessig sterkt, men 
rent organisasjonsmessig må en ikke lite !for mye på valgets 
tale. Det trengs mye arbeid ute i marken fØr organisasjons
aI1beidet skal v'lrke tilfredsstillende. 

Vi har likevel noen gode lag som driver intens mØtevirksom
het og avbeider godt. 

I fovbindelse med Finnmark fylkesting i Kautokeino 1951, 
påtok Vest,Finnmark Arbeiderparti seg oppgaven å rekonstru
ere og lede fylkestingsgruppen. 

En står nå foran planleggingen av kretspartiets årsmøte, som 
en regner med å holde i Hammerfest i slutten av april eller 
begynnelsen av mai i år. 

En vil prØve å få dette møtet til å bære preg av kommunal
konferanse, og ta opp interkommunale problemer i samband 
med Nord.JNorge-planen. Selve organisasjonens stilling i Vest
Finnmavk vil naturlig også komme hl å få en bred plass på 
dagsordenen. 

Ø s t - F i n n m a r k .  
Formann: Rudolf Olsen, Vardø. 
'Som det framgår av oppgaven over medlemstallet ser det 

ut som det er en tilbakegang. Dette er ikke tilfelle, en antar 
tvert imot at det er en del stigning til stede å dØmme etter 
de muntlige uttalelser en har ,fått fra partilagenes formenn, slik 
at en med trygghet kan gå ut ifra tallet året fØr. 

Hva angår stillingen for året 1 951 kan en vel si at møte
virksomheten ute i partilagene stort sett har vært meget god, 
og en har inntrykk av at lagene mer og mer går over til å 
bruke hØyst aktuelle emner på sine programmer. 

Valgkampen høsten 1951 ble avviklet på en meget aktiv måte 
av alle partilag og resultatet ble en fortsatt sterk seier for vårt 
parti med rent flertall i de fleste F,innmarkskommuner. Når 
det gjelder å få mer Ifasthet i selve organisasjonsaI1beidet tyder 
det på at lagene nå begynner å overvinne de mange vanskelig-
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heter som har vært til stede i årene etter krigen, og m ange ting 
får en til å tro på et mer stabilt organisasjonsliv. Hittil har rap
porteringen vært meget mangelfull fra lagene til kretspartiet, 
men alt 'Vil bli satt inn på å iiå en mer fasthet også i dette aI1beid. 

Stort sett må en vel si at året 1951 organisasjonsmessig har 
vært ,bra når en tar i betraktning at de fleste medlemmer og til
litsmenn enda har mange personlige etterkrigsvansker å stri 
med. 

Os l o .  
Formann: Eugen Johannessen, Oslo. 
Det som har preget årets partiarbeid er selvsagt kommune

valget. 
Forberedelsene til kommunevalget tok til allerede tidlig på 

året og det kan vel sies at det stort sett er gjort et godt arbeid 
fra foreninger, lag og gruppers side såvel når det gjelder inn
satsen før og under valgkampen, som i det alminnelige organi
sasjonsarbeid partiets avdelinger ellers skal drive. 

Selv om det fra partiet sentralt og lokalt ble gjort en betyde
lig innsats i valgarbeidet, så må en se det faktum i øynene at vi 
ikke rekker langt nok med vårt opplysningsarbeid. Ikke minst 
gjelder dette vår presses u1Jbredelse. 

Organisasjonsmessig står vi ved utgangen av 1951 stort sett 
som vi gikk inn i året. En svikt i medlemstallet i tfoI1hindelse 
med gjennomfØringen av kontingentJforhØyelsen fra 1. j anuar 
1951 imØteså vi. Svikten i medlemstallet ble i 'Virkeligheten 
mindre enn mange torde håpe på. Uten kontingentforhøyelsen 
ville vi sikkert kunnet regne med en større Økning i medlems
tallet. 

Ved siden av det agitasjons- og opplysningsarbeid som må 
drives i forbindelse med valget i et valgår, har partiavdelingene 
våre vært opptatt med politiske spØrsmål av utenriks- og innen
rikspolitisk karakter. Ikke minst 'Opptar hendingene ute ,i verden 
sinnene, og våre lag og grupper har lagt stor vekt på å kunne 
bringe fØrstehånds orientering om disse spØrsmål til -sine med� 
lemmer og andre interesserte i bosteds- og foreningsområde. 
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Til behandling av særskilte politiske spørsmål har vi i årets 
lØp hatt flere fellesmØter mellom representantskapet i Oslo 
faglige Samorganisasjon og Oslo Arbeiderparti. 

Representantskapet, som teller over 600 medlemmer og har 
representanter fra 209 avdelinger, har hatt 19 møter. 

Den 21.  j anuar ble det holdt en stor tillitsmannskonferanse 
hvor det deltok 500 tillitsmenn. Denne konferansen 'behandlet 
den faglige og politiske situasjon samt en del praktiske spørsmål. 
Ellers er det holdt flere mindre tillitsmannskonferanser til 
behandling av valgforberedelser og andre organisasjonsspørsmål 
i partiet, kvinnebevegelsen og ungdomsbevegelsen. 

Medlemstallet er ved utgangen av 3. kvartal 62 442, fordelt 
på 209 avdelinger. 

Sekretærordningene. 

Sekretærordningene er nå godt innarbeidd og forandringene 
fra i fjor er uvesentlige. 

Disse distriktene har hatt fastlØnte sekretærer: 

Østfold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hans Hansen, Sarpsborg. 
Akershus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johan Jensrud, Oslo. 
Hedmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfr. Gulbrandsen, Hamar. 
Vest-Oppland . . . . . . . . . . . . . . .  T. Johansen. 
Buskerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Edgar Hell, Drammen. 
Vestfold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alf Skåum, TØnsberg. 
Telemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Emil Kjennbakken, Drangedal. 
Aust-Agder . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jens Kvale, Arendal. 
Vest-Agder . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kåre Berg, Kristiansand. 
Rogaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K. Øveland Nilsen, Stavanger. 
Hordaland . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. Milde, Bergen. 
Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harry Hansen, Bergen. 
Sogn og Fjordane . . . . . . . . . . .  Olav BØrnes, Afj ordstranda. 
SunnmØre og Romsdal . . . . . .  Peder Kanestrøm, Kanestraum. 
SØr-TrØndelag og Trondheim . .  Andr. Wormdahl, Trondheim. 
Namdalen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Erl. Thun, Namsos. 
Inn-TrØndelag . . . . . . . . . . . . . .  Paul Hjulstad, Sakshaug. 
SØr-Helgeland . . . . . . . . . . . . . .  Arvid Lian, BrØnnØysund. 
Nord-Helgeland . . . . . . . . . . . . .  Alf Øverli, Mo i Rana. 
Salten-Lofoten-Vesterålen . Magnar Bergheim 

(sluttet oktober 1951) . 
Troms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Magne J Ønsson, Harstad. 
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Agitasjon 

I j anuar måned ble det sendt rundskriv til samtlige lag hvor 
vi ba om at det ble tatt en videre fØring av den organisasjons
offensiven som tok til foregående høst. Arbeidet i lagene tok seg 
også mange steder bra opp. Bl. a. fikk Hedmark et betydelig 
resultat av sin medlemsverving. Det ible trykt nytt opplag av 
vervebrosjyrene « Bli med. og « Still deg likke utenfor» .  Samtidig 
ble det sendt ut brosjyren « Samhold gir styrke, styrke gir fred » .  
Senere kom instruksjonsmateriale for valgkampen o g  fra våren 
var all ytre og indre organisasjonsvirksomhet preget av den 
forestående valgkamp. 

Av brosjyrer og informasjonsmateriale ble det utgitt : 

Du har gjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Bli med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . 
Still deg ikke utenfor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1. mai 1951. Materialsamling for foredragsholdere . .  .- . 
Fritt Tsjekkoslovakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
«Arbeidsplassen» nr. 1 og 2 . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ca. 
D.N.A. Informasj on nr. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Samlet aksjon i Korea (De forente Staters informsj .k.) 
Kampen om Jernverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fred med frihet. « Kommentarer» til fredsprogr. ( Salg) 
Fredsprogrammet. «Fred med frihet.. . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Kommunalpolitikk (en materialsamling) ( Salg) . . . . .  . 
Studierettleiing til materualsaml. 'kommunalpolitikk . .  
Vernet om vår fred og frihet (Salg) . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Sekretærkonferansen. 

Opplag: 

30 000 
45 000 
45 000 

, 1 650 
3 200 

100 000 
1 1 100 
25 000 
25 000 
50 000 

250 000 
10 000 

1 000 
15 000 

Sekretærkonferansene er nå blitt en fast årlig konferanse 
for planlegging og drØfting av organisasj onsal1beidet og til 
behandling av aktuelle politiske spørsmål. 

Sekretærkonferansen som denne gang varte i tre dager, ble 
holdt på SØrmarka FolkehØgskole 6.-8. august. 

Konferansen behandlet fOI1beredelsene til kommunvalget 
med linnledning av Haakon Lie og Johs. Hanssen, A.U.F. og 
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valgkampen med innledning av Ivar Math�sen, Kvinnene og 
valget med innledning av Aase Lionæs. Trygve Bratteli innledet 
om Vårt Økonomiske program i valgkampen, Gunnar Bråthen 
innledE/ om Områdeplanleggingen og Jens Chr. Hauge innledet 
om Beredskapspolitikken. 

Industrikonferansen. 

Etter innbydelse av Arbeidernes faglige Landsorganisasjon 
og Det norske AI1beiderparti ble det holdt en i ndustrikonferanse 
7.--8. april hvor disse var innbudt : 

Representanter for Regjeringen. 
Det norske Arbeiderpartis Sentralstyre og administrasjon. 
LO's sekretariat og administrasjon. 
Partiets medlemmer ,i Stortingets industrikomite. 
1 representant for hvert av .:fØlgende forbund : 
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, 

« Elektriker- og Kraftstasjonsforbund, 
« J ern- og Metallarbeidel'fooound, 
« AI1beidsmannsfOl'bund, 
" Nærings- og NytelsesmiddelaI1beiderforbund, 
« BygningsindJstriarbeiderforbund og 

Norges oHandels- og Kontorfunksj onærers Forbund. 

Styremedlemmer tilsluttet Det norske Arbeiderparti i de 
bedrifter hvor staten eier mer enn 40 pst. av aksjekapitalen, 
samt varamennene for disse styrmedlemmer, for så vidt vara

- mennene er bosatt eller oppholder seg i Oslo. 
OrdfØrerne l bedriftenes representantskap som er partimed

lemmer. 
Saksliste for konferansen var slik: 

1 . Oversikt over statsbedrifter ved statsråd Drogseth. 
2. Lønns- og ar beidsvoilkår ved statens bedri'fter, herunder 

spørsmålet om felles forhandlingsorgan ved P. Mentsen. 
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3. Statsbedriftenes medlemskap i Norsk Arbeidsgiverforening, 
ved statssekretær A. Drogseth. 

4. Statsbedriftenes organisasjonsform, ved adv. G. Sjaastad. 
5. Styrenes· sammensetning, ved K. Nordahl. 
6. Arbeideraksj er i statens bedrifter, ved P. Mentsen. 

Boligkonferansen. 

Sentralstyret thadde innkalt til et møte i Oslo mandag 29. 
j anuar kl. 11 i Samfunnskafeen for å drØfte partiets bolig
politikk. Disse møtte : 

Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Trondheim . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Buskerud . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Hedmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
SØndre Land . . . . . . . . . . . . . . .  . 
LillestrØm . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Oslo .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Bygningsindustriarb.forb. 
Murerforbundet . . . . . . . . . . . .  . 
Elektrikerforbundet . . . . . . . .  . 
Regjeringen . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Boligdirektoratet . . . . . . . . . . .  . 
Stortinget . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Sentralstyret 
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Nils Handal. 
Alfred TrØnsdal. 
Mathias Eide. 
Olaf Melumshagen. 
Bernt KjØlaas. 
Arne Amundsen. 
BrynjuLf Bull, Hans Karlsen, 
Trygve Nilsen, Martin Strandli, 
John Johansen, Hans SundrØn
ning. 
John Wivegh, Arne Hagen. 
'Dhorleif Andresen. 
Andreas Torp. 
Ulrik Olsen. 
J acab Ohristie Kielland. 
Hartvig Svendsen, Rakel Sewe
riin, Ole Rong, Tidemann Even
sen, Ingvald J aklin, Nils Høns
vald, Amund Skarholt. 
Einar Gerhardsen, Oscar Torp, 
Haakon Lie, Alfr. LjØner, Mar
tin Tranmæl, Erl. Frogner, 
Frank Andersen, '.Dhor Aspen
gren, BjØrg Berg, Halv. M. 
Lange, Gunnar Bråthen, Aase 
Lionæs, Th1na Thorleifsen og 
Trygve Bratteli. 



Det var kalt sammen for at en del av de partifeller som ute 
i distriktene arbeider med boligsaken, skulle få hØve til, sam
men med en del av dem som sentralt arbeider med spørsmålene, 
å drØfte hele boligsituasjonen og de aktuelle oppgaver i samband 
med boligreisingen. 
1. li)tatsråd Ulrik Olsen redegjorde for departementets arbeid 

med boligreisingen og materialdisposisj onen i fOIlbindelse 
med nasjonalbudsjettet. 

2. Nils HØnsvald redegj orde for våre partifellers arbeid og 
innstillinger i Stortingets komite 30m behandler boligsaken. 
I det etterfølgende ordskifte deltok: Bernt Skjølaas, Olaf 

Melurnshagen, Mathias Eide, Brynjulf Bull, Alfr. TrØnsdal, Nils 
Handal, Hartvig Svendsen, Trygve Nilsen, Leif Larsen, Jacob 
Ohristie Kielland, Arne Amundsen, Alfr. Skar, Amund Skarholt, 
Ulrik Olsen, Tidemann Evensen, Gunnar Bråthen, Johs. Hans-
sen, Ole Rong. \ 

Oscar Torp som ledet siste del av møtet, takket [or møtet 
og henviste til ordslciftet, som hadde gitt svar på mange spØrs
mål. 

Behandlingen av saken vil fortsette i Stortinget, departemen
tet og Sentralstyret. 

Forskjellige saker. 

Partikonferansen i Nordland. 

Representanter fra partiorganisasjonene og partifeller fra 
Samorganisasj onen holdt møte i BodØ 3.-4. mai. Statsrådene 
Erik Brofoss og Reidar Carlsen og ArbeidsdirektØr Gunnar 
Bråthen Itok del i møtet. Fra sentralstyret møtte Johs. Hanssen. 

MØtet drØftet opplegget til Nord-Norge-planen. 

Regjeringsskiftet. 

I sentralstyrets møte 12. november 1951  la Einar Gerhardsen 
fram et brev der han meddelte at han etter moden overveielse 
var kommet til at han måtte innlevere sin avskjedssØknad som 
sta tsminister. 
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I brevet heter det blant annet: 

« Særlig under så vanskelige forhold som det vi har hatt i 
hele etterkrigstiden, er 61/2 år som sjef for landets regjering en 
lang tid. Både på det utenrikspolitiske og på det innenriks
politiske område har en stadig vært i den situasjon at det måtte 
treffes avgjØrelser av vidtrekkende betydning for landet. Det 
ligger i sakens natur at ansvaret for slike avgjØrelser med særlig 
stor tyngde vil hvile på Regjeringens sjef, som får en personlig 
belastning og påkjenning, som en ikke kan holde ut i altfor 
lang tid. Jeg synes at jeg nå må ha et rimelig krav på avlØs
ning. » 

Einar Gerhardsen foreslo Oscar Torp som sin etterfØlger. 
Etter at sentralstyret hadde drØftet saken i mØte 12. novem

ber, ble det besluttet å fortsette drøftingene i et fellesmØte med 
Sekretariatet neste dag. Sentralstyret og Sekretariatet fant å 
måtte bØye seg for Einar Gerhardsens Ønske om å tre tilbake, 
og hans forslag om Oscar Torp som partiets nye statsminister
kandidat ble enstemmig tiltrådt. 

Statsministerskiftet fant sted 19. november. 
Samtidig med Einar Gerhardsen trådte Kristian Fjeld, Reidar 

Carlsen og Olav Meisdalshagen ut av Regjeringen. De ble er
stattet med henholdsvis Rasmus NordbØ, Peder Holt og Trygve 
Bra'Helti. Jens Chr. Hauge vil tre ut av Regj eringen ri begyrn
nelsen av j anuar 1952. Nils Langhelle vil da overta stillingen 
som forsvarsminister og Jacob Pettersen samferoselsminiSJter. 

Kommunistiske dekkorganisasjoner. 

Sentralstyret ,innskjerpet i mØte 1 1 .  mai partiets stilling til 
kommunistiske dekkorganisasj oner og henviste til Landsstyrets 
vedtak som hadde fØlgende ordlyd : 

Medlemskap i Kommunistpartiets stØtte-organisasjoner ( Sov
jet-Unionens Venner, RØde Hjelp, Internationale Arbeiderhj elp, 
Den revolusjonære Fagopposisj on, Kampforbundet for rØd 
Sportsenhet, de såkalte antikrigskomiteer og andre liknende 
organisasjoner) er uforenlig med medlemskap i Det norske 
Arbeiderparti. 
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Be7·edskapspolitikken. 

Landsstyret vedtok i sitt møte 14.-15. oktober mot 1 stemme 
følgende uttalelse om forsvarspolitikken : 

I årene etter kl'igen Ihar de demokratiske nasjoner i Europa 
satt kreftene inn !for å gjenreise Økonomien og trygge levevil
kårene. Ved samarbeid 'Og felles anstrengelser, og med storstilt 
støtte :!ra Amerikas forente Stater, har dette arbeid på få år gitt 
meget store resultater. 

De demokratiske nasjoner har ikke noe høyere Ønske enn å 
leve i rfred, og fortsatt sette kreftene inn for å Øke produksjon 
og velstand. De har demor gått inn !for å gjøre De Forente 
Nasjoner til en effektiv �rganisasjon for internasjonalt sam
aI1beid, fred og sikkeIihet. 

Imidlertid har Sovj et-Samveldets politikk skapt en fØlelse 
av frykt og økende usikkeIihet. De øst-europeiske stater har 
blitt ensrettet. Demokratiet i Tsjekkoslovakia ble slått ned. 
SØr-Korea som var blitt befridd fra Japans herrevelde, er av 
kommunistiske styrker utsatt for et direkte militært angrep. 
Sovjet-Samveldet har ikke villet være med på en fredsslutning 
med Tyskland og Østerrike. Ved sin demonstrasjonspolitikk 
i De Forente Nasjoner har Sovjet-Samveldet hindret organisa
sjonen fra å utvikle seg til et effektivt !fredsorgan. 

Denne utviklingen har tvunget de demokratiske nasjoner til 
å stille i forgru nnen oppgaven å bygge opp et felles vern for 
sin frihet og framtid. 

For vårt land er det i denne usikre internasjonale situasjon 
av avgj ørende !betydning at vi ikke står alene. Demokratiene 
i Europa og Nord-Amerika står solidarisk sammen. De frie 
nasjoner på begge sider av AtlanteI1havet kan sette sine sam
lede, veldige resurser inn i det beredskapsprogmm som skal 
gi styrke til å gjøre militær aggresjon ulØnnsom som middel 
til å !fremme politiske mål. I solidarisk samaI1beid kan den frie 
verden skaffe seg styrke til å sikre at internasjonale tviste
spørsmål kan bH lØst ved j evnbyrdige og fredelige forhand
linger. 
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Landsstyret hilser med tilfredshet at Amerika forente Stater 
med besluttsomhet tar på seg ikke bare oppgaven å bygge opp 
sin egen styrke, men også er Iberedt til å gi en avgjØrende støtte 
til utbyggingen av de europeiske demokratienes forsvars
beredskap. 

Landsstyret �r klaT over at det økte beredskfap st:i:ller store 
krav til alle frie folk, også til vårt. Vi må være viUig til å ta 
vår del av de byrder som er nØdvend1ge. Ikke noe offer er for 
stort for, å gjennomfØre tiltak for å hindre en tredj e verdens
krig og en ny okkupasjon. 

Det Økte beredskap må underbygges med en planmessig 
Økonomisk og sosial politikk. Det må sikre full sysselsetting. 
Investeringene må konsentreres om tiltak som styrker landets 
Økonomi og den alminnelige levestandard. De Økonomiske og 
sosiale Ibyrder ved det Økte beredskapspl'Ogram må bli rett
ferdig :fordelt. Viktigere enn noen gang fØr er det at produk
sjonen øker. Det er det sikreste bidrag til å lette Ibyrdene ved 
de oppgaver sOVl- ligger foran oss. 

Hele vårt folk fØler seg tynget av den situasj on som den 
aggressive kommunistiske politikken Ihar fØrt fram til. Men 
det vil med !besluttsomihet og gjennom felles løft være med 
på de tiltak som er nødvendige for å trygge fred med frihet. 

Medlemmer av Regjeringen har redegjort for hovedpunktene 
i det Iberedskapsprogram som er lagt opp for de nærmeste 2 år. 

I samsvar med det som er sagt foran, slutter Landsstyret 
seg til det program Regjeringen har lagt fram, og !ber alle 
partiets medlemmer være med i arbeidet for å gjennomføre 
dette. 

Norsk Forb.und for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer. 

I rfoI1bindelse med opprettelsen av det nye forbund for ar
beidsledere, ble det av Sentralstyret sendt ut til by- og herreds
partiene fØlgende rundskriv : 

Med tilslutning av Arbeidernes faglige Landsorganisasjon 
ble Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funsjonærer 
stiftet på konstituerende landsmØte 12.-14. april 1951.  
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Det norske AI1beideI'lparti har siden dannelsen av det nye 
fovbundet innen Landsorganisasjonen, hatt et par henvendelser 

. fra avdelinger om partiorganiserte aI1beidsledere som er med
lemmer av NOI'lges Arbeidslederforbund. 

Etter å Iha drØftet saken med samaI1beidskomi teen mellom 
Sentralstyret og Landsorganisasjonens sekretariat, sender vi 
denne oI1ientering. 

På steder der hvor Norges Arbeidslederfo1'bund har avdelin
ger, er ofte flere medlemmer av denne organisasj on også til
sluttet vårt parti. Når det på slike steder dannes avdelinger av 
det nye Arbeidslederforbundet tilsluttet Landsorganisasj onen, 
kan det i visse hØve oppstå overgangsvansker for våre parti
avdelinger. 

Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer 

har allerede 47 avdelinger, det vil si avdelinger i de fleste større 
byer og industristeder i landet. Etter vedtak i Landsorganisa
sjonen og på forbundets landsmØte, vil nye avdelinger etter 
hvert bli dannet på alle de steder der det er organisasjons
messig grunnlag for det. 

Arbeidsledere og tekniske funksjonærer fra steder hvor for
bundet ikke har avdeling, kan stå direkte tilsluttet iOI1bundet. 

På de steder der aI1beidet blir tatt opp for å organisere 
arbeidsledere og tekniske !funksjonærer i det nye forbundet, 
må vårt parti støtte dette arbeid, som vi alltid har støttet annet 
a:vbeid for å styrke fagorganisasj onen. 

Få slike steder må vårt parti arbeide !for at partifeller som 
før har vært medlemmer av Norges Arbeidslederforbund, blir 
positivt interessert li arbeidet for det nye forbunds avdeling, 
og går inn der som medlemmer. 

I en overgangsperiode som den vi er inne i på dette organisa
sj onsområdet, vil vi tilI1å våre partiavdelinger å opptre med takt 
og forståelse overfor de enkelte partifeller det her gj elder. 

Det er ikke noen yrkesbegrensning for medlemskap i Det 
norske Arbeiderparti. Medlem i partiet kan en hver 'bli som 
godtar dets program og lover, og lojalt tar del i partiets arbeid. 
Skulle enkelte av de partifeller det her gjelder, opptre slik at 
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det oppstår alvorligere vansker i partiavdelingen, har partiets 
lover § 13, punkt 4, en klar bestemmelse som denne: 

"Partimedlemmer som har adgang til det, plikter å stå til
meldt Arbeidernes !faglige Landsorganisasjon . •  

Denne !bestemmelse gjelder selvsagt også arbeidsledere og 
tekniske funksjonærer så snart det iblir dannet avdeling a-v det 
nye forbund på stedet. 

Vi ber våre partiavdelinger handtere dette spørsmålet på 
en slik måte at konflikter og vansker så vel med det nye for
bundet av arbeidsledere og tekniske funksjonærer tilsluttet 
Landsorganisasjonen, som med de enkelte partifeller, mest 
mulig unngås - at det nye forbunds avdelinger får all mulig 
støtte i sitt arbeid, og at arbeidsledere, som ofte er gamle 
partifeller, -fortsetter sitt medlemskap i partiet. 

Nordisk samarbeid. 

Sekretariatet for Nordisk Samarbeid har i 1951 vært hen
lagt til Sverige. 

Den Nordiske Samarbeidskomite har hatt 2 møter i 1951.  
Det fØrste møte <ble hOldt i Stockholm 17.-18. februar. Fra 

Det norske Arbeiderparti møtte : Einar Gevhardsen, Trygve 
Bratteli, Martin Tranmæl og Haakon Lie. 

MØtet lbehandlet bl. a. : Sysselsettingsproblemet, Europas 
enhet, Interparlamentariske union og reorganisering av Inter
nasjonalen. 

Det andre møte ble holdt i Stockholm 3.-4. november. Fra 
Det norske Arbeiderparti møtte : Einar Gevhardsen, Trygve 
Bratteli og Martin Tranmæl. 

Møtet behandlet ,bl. a. det tyske spØrsmål : Produksjons
problemer og opprustningen, Parlaments- og regj eringsarbeid 
i Norden. 

Sekretariatet for Nordisk Samarbeid ble for 1952 besluttet 
lagt til F'linnland. 

l .-mai var det utveksling av talere i de nordiske land. Fra 
Sverige: ChefredaktØr Gøsta Eltving, som talte i Drammen og • 
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Oslo. Fra Finnland: Formann Walter Buckmann, som talte i 
Trondheim. Fra Danmark: LO's formann, Eilert Jensen, som 
talte .i Bergen og Lars P. Jensen i Moss. Fra Norge talte: 
G. Natvig-Pedersen i Sverige, Ole Øisang i Finnlad og Gustav 
Sjaastad i Danmark. 

Internasjonalt samarbeid. 

Samarbeidet mellom sosialistpartiene verden over er i året 
1951 fØrst og fremst kjennetegnet av at den Sosialistiske Inter
nasjonale igjen er trådt i virksomhet. På kongressen i Frank
furt am Main 30. juni-3. juli ble det vedtatt fØlgende forslag : 

Nyetablering av Den Sosialistiske Internasjonale. 

Den Internasjonale Sosialistkonferanses 8. plenumsforsam
ling som tok til i Frankfurt 30. juni 1951 slutter seg til til
rådingen fra COMISCO som hadde møte i London 2.-4. mars 
der det heter : 
a. Den Internasjonale SosialistkoI1lferansen skifter navn og skal 

he.petter hete cDen Sosialitiske Internasjonale» .  
b. Arbeidskomiteen i Den Internasjonale Sosialistkonferansen 

COMISCO skal heretter hete «Rådet i Den Sosialistiske 
Internasjonale» . 

c. Underkomiteen skal heretter hete «Den Sosialistiske Inter
nasjonales byrå» .  
I samsvar med dette vedtaket skal kongressen i Frankfurt 

30. juni-3. juli hete: «Den Sosialistiske Internasjonales FØrste 
Kongress» . 

Kongressen vedtok også statutter for Internasjonalen. Disse 
fikk fØlgende ordlyd : 

Den Sosialistiske Internasjonales statutter. 

I. Den Sosialistiske Internasjonale. 

1 .  Den Sosialistiske Internasjonale er et verdensforbund av 
partier som arbeider for å gjennomfØre den demokratiske 
sosialismen slik den er formulert i «Mål og oppgaver for 
den demokratiske sosialismen.» 
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2. Formålet med Den Sosialistiske Internasjonale er å styrke 
forbindelsen mellom disse partiene og i samdrektighet 
koordinere deres politiske vkksomhet. 

3. Følgende organer i Den Sosialistiske Internasjonale skal 
tjene til å sette denne oppgave ut i livet : 

I. Den Sosialistiske Internasjonales kongress. 
Il. Den Sosialistiske Internasjonales råd. 

Ill. Den Sosialistiske Internasjonales byrå. 
IV. Den Sosialistiske Internasjonales sekretariat. 

Il. Organiseringen av Den Sosialistiske Internasjona�e. 

l. Kongressen. 

I. Kongressen er Den Sosialistiske Internasjonales øverste 
myndighet. Den kunngjØrer Internasjonalens grunnreg
ler, bestemmer dens statutter og deil avgjør med to 
tredjedels flertall opptakingen av nye medlemmer og 
deres stilling. Kongressen bestemmer hvilke partfer 
skal være representert i byrået. 

IL Kongressen, som blir kalt sammen av rådet skal møtes 
minst en gang hvert annet år. Rådet bestemmer tid, 
sted og sakliste. . 

Ill. Alle partier i Den Sosialistiske Internasjonale har rett 
til sete på kongressen. Hvert parti kan ha hØyst seks 
delegerte med full stemmerett på kongressen. Tallett på 
observatører og rådgivere er begrenset til to. 

IV. Hvert parti med stemmerett har bare en stemme. 
V. Andre medlemspartier og observatører har talerett, 

men ikke stemmerett. 
VI. Bare kongressen kan ekskludere medlemspartier og da 

bare med et flertall på to tredjedeler av de avgitte stem
mene. 

2. Den Sosialistiske Internasjonales 1·åd. 
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b) fire delegerte fra Den mellom- og østeuropeiske 
sosialistiske Union; 

c) en delegert fra Sosialistiske Kvinnesekretariatet; 
d) en delegert fra Den Sosialistiske Ungdomsinterna

sjonalen. 
Delegerte fra partier og organisasjoner som er nevnt 

under b, c og d skal bare ha rådgivende status. 
Il. Den Sosialistiske Internasjonales råd skal ha møte minst 

tre ganger i året. Dets oppgave er: 
a) å overveie lØpende politiske sa�er, 
b) å kalle sammen Den Sosialistiske Internasjonales 

kongress, 
c) å gjennomgå SØknadene om medlemskap i Inter-

nasjonalen, 
d) å velge formann og to viseformenn til byrået, 
e) å gå igjennom sekretariatets årsmelding, 
f) å sette opp årlig budsjett og fastsette medlems

kontingenten, 
� g) å peke ut medlemmene av sekretariatet, 

h) å velge ut sekretariatets sete. 

3. Byrået. 

1. Den Sosial,ishlske Internasjonales byrå skal bestå av 
10 medlemmer. 

lI. Byråets virkeområde skal omfatte : 
a) å kalle sammen Den Sosialistiske Internasjonales råd 

og sette opp dets sakliste, 
b) å .kalle sammen spesielle konferanser og ekspert

konferanser og sette opp saklistene for dem, 
c) å kontrollere og overvåke sekretariatets arbeid, 
d) å ansette sekretariatets medarbeiderskap og fastsette 

ansettelsesvilkårene. 
e) å gjennomgå sekretariatets budsjett, 
f) å etablere stadig kontakt mellom partiene, 
g) å ta initiativet til å utvide organisasjonsapparatet og 

virksomheten til Den Sosialistiske Internasjonalen. 
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4. Sekretriatet. 

I. Sekretariatet skal være ansvarlig overfor byrået. 
Il. Sekretariatets plikter er : 

a) å organisere og forberede møtene i Den Sosialistiske 
Internasjonalen, • 

b) å sørge lior referatene fra konferanser og kongresser, 
c) å organisere utveksling og distribuering av opplys

ninger og informasjoner fra partiene, 
d) administrere og utvide arkivene, 
e) forberede Økonomiske utgreiinger og å sette opp 

budsj ettoverslag. 

5. Regionale konfer;nser. 

a) Hvis byrået erklærer seg enig kan det holdes regionale 
konferanser mellom et begrenset antall partier under Den 
Sosialistiske Internasjonales auspisier. 

b) Finansieringen av slike regionale konferanser angår ute-
lukkende de partiene som tar del i den. . 

c) Alle regionale konferanser skal sende sine protokoller 
til alle medlemmer 'av Den Sosialistiske Internasjonale. 

d) Dette hindrer ikke noen gruppe av partier å holde møter 
som ikke kommer inn under Internasjonalens auspisier 
- uten hensyn til byråret. 

Ill. . Finansieringen. 

Sekretariatets utgifter dekkes av: 
1 .  Medlemskontingent fra de tilsluttede partiene. 
2. Tilskudd fra observatørene. 
3. Gaver. 
Medlemskontingenten. Kontingenten fastsettes i samsvar 

med Økonomien og medlemskapet. 

IV. Forandringer i statuttene. 

Bare kongressen kan foreta endringer i statuttene, og bare 
med et flertall ,på to tredjedeler av de partiene som stemmer. 
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Representantene fra Det norske Arbeiderparti på kongressen 
var Aase Lionæs, Finn Moe og Haakon Lie. Som representant 
for de nordiske partiene har Kaj Bj6rk, Sverige, møtt i Inter
nasj onalens byrå. På dens rådsmøte i Bryssel 14.-16. desember 
var stortingsmann Konrad Knudsen utsending fra vårt parti. 

De Økonomiske ekspertkonferansene som har funnet sted de 
senere årene, har i 1951 fortsatt med en konferanse i Frankrike 
om liberaliseringen av handelen og en i Østerrike om hjelp til 
underutVtiklede land. Vårt parti var representert på den første 
med Knut Ribu og på den annen med byråsjef Dagfinn Juel. 

3.-5. september ble det holdt en konferanse i Amsterdam 
om arbeiderpressen i Europa. Her møtte Johan Ona og Olav 
Brunvand som representanter for norsk arbeiderpresse. 

I alt er 26 sosialistpartier tilmeldt Den Sosialistiske Inter
nasjonale. 

Stipendier. 

Conrad Mohr's legat. 

Stipend for studie av sosialismen. 

Innstillingskomiteen, sam består av representanter for 
Landsorganisasjonens sekretariat, Opplysningsforbundets styre 
og Sentralstyret, innstilte Odd Lien og Hermund Vikstvedt 
med Olaf Wang Johnsen og Per Haraldson som varamenn. 

Stipendiet ble av legatstifterens hustru gitt til Odd Lien. 

Holtermann Knudsens fonds stipend. 
• 

Arets stipend av fondet ble gitt til Hermund Vikstvedt. 

1. mai. 

I lilcl1et med tidligere år henstilte LO's Sekretariat og Par
tiets Sentralstyre til de faglige samorganisasjonene eller de 
faglige utvalg om å forestå 1 .-mai arrangementene i samarbeid 
med Partiets avdelinger. 
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Demonstrasjonene har etter hvert fått en bredere og større 
tilslutning. utover bygdene, mens de store byene heller har 
noe mindre tilslutning enn tidligere til demonstrasjonene. 
Dagen, som mer og mer nyttes som en festdag, har flere 
arrangementer som folk over alt slutter opp om, og innholdet 
og !feiringen av dagen er meget tilfredsstillende. 

Norges Kristne Arbeideres Forbund var med på å arran
gere en rekke gudstjenester og andre tilsteltnger som også 
preget dagen. 

1. mai-merket var denne gangen et vakkert metallmerke 
med Chr. Holtermann Knudsens portrett. Det Ible solgt i 
1 1 5  000 eksemplarer 

Dagens 'Parole var: «Fred med Frihet.» 
Fra alle kanter av landet ble det meldt om god oppslutning 

om fredsmanifestet, Fred med Frihet, og kravet om åpen retts
sak for Anna Kethly. Plakaten med ihennes bilde på var å se 
i alle demonstrasjonene og i lokalene. Dagen Ible en man�festa
sjon av arbeidernes freds- og rettsvilje. 

Gjennom Partikontoret og Partiets distriktsorganisasjoner 
ble det ordnet med 674 talere. Også i år var det utveksling 
av talere mellom de skandinaviske land. 

Fra Landsorganisasj onen og Partiet ,ble det sendt ut dette 
manifest : 

Fred med frihet er vårt program. 

Arets 1 .  mai-demonstrasjoner V'il i rfØrste rekke forme seg 
som en manifestasjon for fred. Ennå raser krigen i Korea. 
Det er fare for at den kan bre seg. Vi må se det som en opp
gave også for oss å hindre at en ny katastrofe skal ramme 
menneskeheten. I alle sinn brenner Ønsket om å bevare freden. 
Like sterkt Ønsker vi å kunne fortsette å leve som frie men
nesker. 

Fred med frihet - det er vårt program, og vi fØler det slik 
at det overveldende flertallet av folket i Norge står samlet 
om dette programmet. 

Opprustningen og militariseringen i Sovjet�Samveldet og de 
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folkedemokratiske stater - og ikke mindre den kommunistiske 
angrepskrig i Korea - har skapt en spent og farlig internasjonal 
situasjon. Den har tvunget fram den Økte beredskap i de 
demokratiske land. I krigens og krigsfarens spor fØlger også 
vareknapphet og stigende priser. Slik ser vi at voldspolitikken 
ikke bare IfØrer til uhyre lidelser for folket der krigen herjer, 
men også til en lavere levestandard vidt omkring i verden. 

Vi må møte denne situasjonen med en fast Økonomisk poli
tikk som kan avbØte skadevirkningene av Økte forsvarsutgifter 
og internasjonal prisstigning. Et kapplØp mellom priser og 
lØnninger må hindres gjennom en ny stabilisering av prisene. -
Konj unkturfortjenesten i eksportnæringene må inndras og bru
kes til dette formål. Samtidig må utbyggingen av landet fort
sette med full kraft. Vår a:r1beidskraft må nyttes der den ster
kest kan bidra til en produksjon som trygger tilgangen på varer 
og boliger. På denne måte legger vi grunlaget for en høyere 
levestandard. 

Norden må i dag vise vei. Vi må være villig til å yte offer 
for å trygge vår frihet. Vi må av alle krefter kjempe for å 
bevare det folkestyre og den rettssikkerhet som vi har vunnet 
gjennom generasjoners arbeid. 

Vi må også være villig til uforferdet å tale ut når friheten 
og menneskerettighetene blir trampet ned utenfor lande�s �ren
ser. Derfor samles vi 1. mai også i protest mot undertrykkingen 
i Franco-Spania og i de kommunistiske diktaturstater. Vi hyller 
Barcelonas tapre befolkning som i massestreik trosset sin 
diktator. 

Vi sender en frihetshilsen og et broderlig håndslag til de 
undertrykte i folkedemokratiene. 

Vi protesterer mot fengslingen av den ungarske fagforenings
kvinne og sosial,ist, Anna Kethly, som uten forsvar i en hem
meHg domstol er dØmt til 15 års tukthus av de kommunistiske 
makthavere i Ungarn. - Denne dom over en 62 år gammel 
kvinne, som har viet sitt liv til kamp for frihet og sosialisme, 
er i virkel<igheten en dødsdom. Alle kvinner og menn som 
setter sin egen frihet hØyt må protestere mot slike overgrep. 

57 



Med dette sender Arbeidernes ifaglige Landsorgan�sasjon og 
Det norske Arbeiderparti en hilsen til alle sine medlemmer, og 
til alle norske kvinner og menn som deler deres syn på de 
avgj Ørende mellomfolkelige og hjemlige problemer, om å slutte 
opp under fanene 1. mai. La årets fØrsternaidag bli en mektig 
mani1festasjon av det norske folks vilj e til : Fred med frihet. 

Maidag-manifest 1951. 
Fra Den Frie Faglige Internasjonale. 

Den Frie Faglige Internasjonale sender i dag kameratslige 
hilsener til sine 53 millioner medlemmer ,i 60 Iforskj ellige land 
og sender enda en gang ut sitt Maidagsmanifest om interna
sjonal solidaritet i kampen for fred, frihet og sosial rettferd. 

Den Frie Faglige Internasjonale er ikke bare en propaganda
organisasj on. I Europa, Asia, Afrika og i Amerika hvor dens 
regionale organisasjoner allerede er opprettet, eller er under 
forfueredelse, arbeider disse uopphØrlig for å sette ut <i. livet våre 
Økonomiske og sosiale krav, som er støttet av en mektig 
verdensomfattende IbevegeIse. cEn for alle og alle for en» 
dette gamle p rinsippet innen fagbevegelsen brukes nå i en 
virkelig internasjonal målestokk. 

Arbeidere i alle land, arbeidere i j ordbruket og i fabI1ikken, 
i gruva og på kontoret, i handel og transport! Slutt dere til vår 
mektige bevegelse for å avskaffe fattigdom og sult, uvitenhet 
og sykdom, særrettigheter og utbytting. 

Fred - frihet - sosial rettferd. 

Disse er våre mål. På veien som fØrer til hvert enkelt av 
dem står ennå diktaturets uhyggelige spØkelse. 

Verdens fagorganiserte! Dere har makt til å bevare freden 
og bekjempe aggresj onen. Stå samlet om De Forente Nasjoner. 
Velcll:: med Stockholms-appellens skamlØse humbug og andre 
Kominform-manøvrer, ,sam forsØker å lamme demokratienes 
forsvarsvilj e trass i Sovjet-�mperalismens aggressive planer. 
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Støtt våre krav om snarlige fredstraktat�r med Østerrike, 
Tyskland og Japan, Øyeblikkelig lØslatelse av alle krigsfanger 
som ennå holdes i forvaring i Sovj et-Russland og folkedemo
kratiene - trass li skriftlige lØfter og grunnleggende menneske
rettigheter. 

Vi erklærer at ,freden ikke vil ,bli sikker rfØr de som er for
dØmt til taushet i diktaturlandene blir herre over sin egen 
skjebne. 

Arbeidere i alle land! Støtt vår kamp for demokrati og selv, 
bestemmelsesrett for alle folk i verden. I den kampen vil vi 
slutte oss sammen med alle forståelsesfulle mennesker som 
SØker de samme mål. 

Arbeidere i de totalitære stater! Vi har ikke glemt dere. -
Heller ikke har vi glemt de millioner av l{amerater som er 
fengslet i Stalins, Francos og andre diktatorers slaveleirer. Vi 
skal ikke slappe av i våre anstrengelser fØr konsentrasjons
leirene er fj ernet en gang for alltid. 

Diktatorene har ikke bare tråkket ned friheten i sine egne 
land, men brakt den li fare overalt ved femtekolonne-virksomhet, 
væpnet makt og Iborgerkrig. 

Arbeidere i de industrielt utviklede land! Takket være deres 
frie fagbevegelse har dere en levestandard som �e ikke en gang 
drømmer om i diktaturene. Ikke desto mindre tar vi sikte på 
en stadig stigende levestandard for alle arbeidere! A.r1beidernes 
rett til å ha et ord med li laget ved utfonrningen av den Øko
nomiske og sosiale politiklken ; samling av verdens produktive 
krefter og en utvidelse av den materielle og tekniske hjelpen 
til de tilbakeliggende områder. Som et presserende tiltak kre
ver vi Øyeblikkelig og rikelig internasj onal hjelp !for å avverge 
ulykke i de områdene hvor det hersker hungersnØd. 

Dette er vår plan d'or en bedre framtid for alle. Våre håp 
og også mange av våre resultater settes i fare av den stadig 
herskende krigsfare. For å beskytte sin demokratiske levemåte 
er de frie folkene tvunget til å bruke mer og mer av sine 
ressurser til forsvaret. Vi krever en rettferdig deling av disse 
nye og !harde byrdene;  vi forlanger nødvendig rasjonell plan-
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legging og kontroll for å unngå il1'flasj on. Ansvaret for enhver 
uunngåelig senkning av levestandarden gir vi der det hØrer 
hjemme til sovjet-diktaturene som al ne truer verdensfreden. 

Arbeidere i den frie og demokratiske verden ! Deres fred, 
deres friihet og håp om et rikere og bedre liv er i fare. Ved å 
knuse diktatorenes fotfeste i de demokratiske land tar vi det 
første taKet for å utrydde dette ondet fra verden. Vi har makt 
til å gjøre det og vi skal gjøre det! 

Vi er i dag 53 millioner. La oss Øke denne styrken til 100 
millioner frivillig organiserte arbeidere som vil vinne og opp
rettholde fred, frihet og sosial rettferd overalt, det utgjør en 
moralsk og materiell styrke som ingen diktator kunne motstå. 

Verdens arbeidere! Slutt dere til oss i denne store oppgaven. 
Lenge leve Den Frie Faglige Internasjonale! 

Anna Kethly kampanjen. 

Etter oppfordring fra Den Sosialistiske Internasjonale ble 
det i april måned over hele Europa satt igang en kampanje for 
å få lØslatt den ungarske sosialdemokraten, Anna Kethly. I 
vårt land ble aksjonen ledet av et fellesutvalg av representanter 
fra Arbeidernes faglige Landsorganisasj on, Arbeidernes Ung
domsfylking og Det norske Arbeiderparti. Utvalget sendte et 
åpent brev til visestatsminister Matyas Rakosi, Budapest, 
Ungarn, som hadde fØlgende ordlyd: 

Melding har nådd oss at Anny Kethly den 14. j uni 1950 ble 
arrestert i sitt hjem i Budepast, og at hun siden i en hemmelig 
krigsrett uten forsvarer er dØmt til 15 års tvangsarbeid. 

Disse feldingene har vakt den største forferdelse i Norge, 
fordi vi vet at en slik dom over en 62-årig kvinne er ensbety
dende med en dØdsdom. 

Vi vet, iherr visestatsminister, at De i sin tid fikk fØle et 
diktaturs vilkårlighet gjennom en dØdsdom. Vi vet også at det 
bli gitt Dem hØve til offentlig rettergang med en upartisk for
svarer, og at det var gjennom protest fra den demokratiske 
verden at denne dom ble omstøtt. 

60 



Det er med denne viten som bakgrunn at vi vender oss til 
Dem og ber om at De vil gi Anna Kethly den samme anled
ning som De selv fikk til åpne rettforhandlinger og en upartisk 
forsvarer. Norske kvinner er villige til å stille denne forsvarer 
til disposisj on for Anna Kethly og til å betale de utgifter som 
er foubundet med hennes forsvar. 

I den hemmelige krigsrettsdom over Anna Kethly ser under
tegnede norske lwinner og menn en krenkelse av menneske� 
rettighetene som vi håper at De heller ikke vil tåle. Vis respekt 
for menneskerettighetene. Redd Anna Kethly! 

Over hele· landet ble det samlet underskrifter på denne 
henvendelsen, og særlig 1. mai ble en r�kke resolusjoner ved
tatt til fordel for lØslatelse av Anna Kethly. Plakat og lØpe
sedler ble også trykt og spredd i et stort opplag. 

Fred med Frihet. 

På den nordiske samarbeidskomiteens møte i Oslo 8. og 9. 
desember 1950 ble det vedtatt at arbeiderorganisasjonene i de 
nordiske land skulle gå sammen og arbeide ut et felles freds
manifest. Etter at det var foretatt et fovberedende arbeid i de 
enkelte land, ble det holdt et møte i Stockholm den 21 .  j anuar 
1951, hvor det ble nådd fram til enighet om den endelige for
muleringen av fredsprogrammet. Fra norsk side deltok Konrad 
Nordahl og Haakon Lie, i dette møtet. 

Det nordiske fredsprogrammet som ble undertegnet av 
landsorganisasjonen i Danmark, Norge og Sverige og av arbei
derpartiene i Danmark, Island, Norge og Sverige hadde fØl
gende ordlyd : 

«Mer enn lem år har gått siden den annen verdenskrig sluttet. 
Men ennå har vi ikke nådd fram til en virkelig fred. Folkene 
har blitt skuffet i sine håp om !forståelse mellom statene. Sam
tidig Øker frykten for en ny krig mer og mer. Veldige summer 
går med til miliiære formål, mens millioner av mennesker 
mangler det som for oss synes uunnværlig for et menneske
verdig liv. I det fjerne østen er krigens krefter sloppet lØs og 
rammer uskyldige med uutsigelige lidelser. Nord-Koreas angrep 

61 



på den sØr-koreanske republikken og Chinas åpne støtte til 
fredsbryberne, viser at kommunistene ikke viker tilbake for å 
befeste .og utvide sine posisj oner med militære maktmidler. 
Når de skandinaviske landene og de andre frie nasjonene i vest 
i dag øker sin militære beredskap for å trygge sin sikkerhet, 
er grunnen den at den internasj onale kommunisme i de siste 
årene har 'Opptrådt så aggressivt at den har skapt frykten for 
en tredje verdenskrig. 

Det er et livsvilkår for hele menneskeheten at det blir satt 
en stopper for denne utviklig, og at det skapes en atmosfære 
som muliggjØr en fredelig lØsning av alle de stridsspØrsmål 
som foreligger. Demokratienes vilje til å forsvare .friheten er 
ingen trusel mot freden. Men er det slik at de kommunistiske 
statene fØler seg utrygge for en angrepskrig, bØr de si fra 
hvilke garantier det er de krever for sin sikkerhet. Dersom 
de er villig til å gi den Øvrige veI:den garantier for fred og 
sikkerhet, ,bØr de også selv få tilsvarende gaorantier. Alle mulig
heter for et fredelig oppgjør må prØves på dette grunnlag i 
oppriktighet og med god vilje. 

Når det gjelder arbeidet med å trygge en fredelig utvik
ling, er det disse kravene som står i forgrunnen : 

1 . Enhver angrepshandling, med hvilke våpen den enn blir 
gjenomført og likegyldig om den skjer åpent eller i form 
av støtte til en borgerkrig i et annet land eller på annen 
måte, er en forbrytelse mot hele verdens fred og sikkerhet. 
Alle regj eringer må forplikte seg til ikke å gå til angrep 
på noen anne stat og ikke � støtte noen angrepspolitikk. 
Kommer det til en væpnet konflikt, skal FN avgj øre hvem 
som er angriper. 

2.  FN må utvides til en organisasjon som omfatter alle land. 
FN bØr utvikles til å bLi et slikt redskap for freden, at den 
får mulighet til å kUl!ne avgjøre alle mellomfolkelige tvister 
som truer freden. Alle regjeringer må respektere de ved
tak som FN gjør. 

3. Korea-konflikten bØr lØses gjennom forhandlinger, ikke 
gjennom en appell til våpnene. Folket i Korea må få garan
tert sin rett til selv å bestemme over sine politiske forhold 
gjennom frie valg under FN's kontroll. Når lrnigen er slutt, 
må Korea få støtte og hjelp til gje!1oppbyggingen av landet. 

4. Når Peking-l'egj eringen har opphØrt med sine angreps
handlinger og dermed vist sin gode vilje til fredelig sam
arbeid med andre folk, bØr denne regj ering overta Chinas 
plass i FN. 

62 



5. Overfor de folk som ikke ihar selvstyre, må det fØres en 
politikk som sikrer dem nasjonal uavhengighet og politisk 
selvstendighet. . Arbeidet for å støtte de underutviklede 
landene i deres Økonomiske utvikling, må samordnes og 
ytterligere utvikles under FN's ledelse. 

6. Freden i Europa kan ikke trygges uten et fritt, selvstendig 
og demokratisk Tyskland, som ,får sin plass i FN sammen 
med de Øvrige nasjoner. Det tyske folks Ønske om et forent 
Tyskland må imØtekommes gjennom virkelig frie valg i 
hele landet. 

7. Stormaktene må endelig innfri sitt løfte om å gi Østerrike 
dets selvstendighet tHbake. 

8. Når de mest brennende stridsspØrsmål mellom stormaktene 
er lØst, er forutsetningene til 'stede for den alminnelige 
nedrustning som alle folk lengter etter. Som et steg på 
veien må regjeringene bli enig om at lingen stat skal holde 
mer enn en 'prosent av landets befolkning under våpen, og at 
Øvingstiden ikke i noe land må være lenger enn to år. 

9. Frykten for atombomben kan bare ryddes av veien om alle 
stormakter legger for dagen en oppriktig vilje til å lØse 
problemet om en internasjonal kontroll av atomenergien. 
Når denne ordningen er gjennomført, skal alle lager av 
atombomber ødelegges og framstilling av nye bomber for
bys. En må SØke å få i stand liknende lØsninger også når 
det gjelder andre masseødeleggende våpen. 

10. Det er et vesentlig vilkår for fred og gode mellomfolkelige 
forbindelser at folkene får mulighet til å lære hverandre 
å kjenne, og at alle hindninger for fritt samkvem mellom 
landene fjernes. I en fri og åpen verden må demokratiet 
trygges gjennom frie valg, ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, 
pressefrihet og fri forskning. 

Fordi vi så sterkt fØler alvoret i situasjonen, retter vi en 
inntrengende appell til alle ,fredselskende mennesker om å slutte 
opp om dette programmet for fred og samarbeid. Det gjelder 
ikke noe mindre enn menneskehetens framtid og ' sivilisasj o
nens beståen. 

Etterat programmet var offentliggjort den 27. j anuar, ble 
det over hele Norden holdt store møter for å ta stilling til det. 
Hos oss ble det også tatt opp til behandling i en rekke ,fag- og 
partiforeninger. Programmet ble trykt i et meget stort antall. 
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Det ble sendt ut plakat og brosjyrer for å gjøre det kjent. Egen 
foredragsdisposisjon ble også utarbeidet. 

Kampanjen ,for fredsmanifestet fant sin avslutning 1. mai, 
da programmet ble tatt opp på 1 72 møter og fikk tilslutning 
fra 81 487 deltakere. , 

Kommunevalget. 

I møte i Landskommunalutvalgets arbeidsutvalg 13. mars 
1951 fikk Henry Jacobsen, Olav Vegheim og Gunnar Nielsen • 

i oppdrag å utarbeide et utkast til kommunalpolitiske retnings
linjer for kommunevalget 1951. Etter at utkastet hadde vært 
behandlet i Landskommuneutvalget, ble det forelagt Lands
kommunalkonferansen den 19. og 20. mai 1951, som i hoved
trekkene godkjente forslaget. Konferansen besluttet å over
sende det til Sentralstyret sammen med en del endringsforslag, 
tilfØyelser og endringer, som var framkommet under Lands-
kommunalkonferansen. • 

Etter nærmere 'bearbeidelse i Landskommunal'l.ltvalget ble 
det forelagt Sentralstyret, som godtok det. Det gjengis her : 

Retningslinjer for kommunevalget 1951. 
Norge er under ledelse av Det norske Arbeiderparti bygd 

opp igjen etter fem års krig og okkupasjon. Under store vansker 
har det lykkes å gjenreise og .bygge ut landets næringsliv og 
dermed sikre det Økonomiske grunnlaget for nye sosiale og kul
turelle framsteg. 

Naturlig nok lhar det ikke vært mulig å lØse alle de opp
gavene som har hopet seg opp i mellomkrigstidens kriseår og 
okkupasjonens nØdsår. Særlig gjelder dette kommunene. De 
har på grunn av mangel på aI1beidskraft og materialer i stor 
utstrekning måttet utsette lØsningen av viktige arbeidsoppgaver. 
Det betyr ikke at kommunene har l att være å fOI1berede seg 
på å lØse dem. De har styr�et sin finansielle stilling for å ta 
fatt så snart forholdene gjØr det mulig. 

Spenningen i verden gjØr det vanskeligere å ta opp kom
munale oppgaver som nå ville stått for tur til å bli lØst. Trus-

64 



elen fra diktaturstatene har tvunget oss og alle demokratiske 
land til å legge langt større vekt på utbyggingen av forsvaret 
enn vi rfØr overfallet på Sør-Korea kunne tenke oss muligfrleten 
av. Hva det gjelder, er intet mindre enn de demokratiske folks 
frihet og selvstendighet. Og denne oppgaven må gå foran 
alle andre. 

Den internasj onale spenningen gjør at en fortsatt må regne 
med en viss knapphet på arbeidskraft og materialer. Det kan 
sinke lØsningen av mange oppgaver, men ikke hindre dem. I 
denne situasjonen vil Arbeiderpartiet forberede og planlegge 
lØsningen av slike nye oppgaver som det ikke er mul,ig å ta opp 
nå, men som må SØkes lØst så snart fonholdene tillater det. 

Kommunenes stilling. 

Det norske AnbeideI1parti har gjennom sin økonomiske 
politikk all fid tatt sikte på å sikre full sysselsetting og en rett
ferdig inntektsfordeling. Denne politikk har etter krigen fØrt 
til tryggere og bedre kår i landet. 

Kommunene har bedret sin finansielle stilling. Sammen
liknet med d'ør krigen er gjelden gått sterkt ned, samtidig som 
kontantbeholdninger og fonds er gått betydelig opp. Kom
munene har likevel kunnet ta seg av mange viktige oppgaver. 
Ved støtte til boligreisingen i form av garantier og nedskriv
ningsbidrag, ved utlegging av tomte-arealer og ved byggJng av 
gater og veier, kloakk- og vannledninger har de gjort en stor 
innsats i kampen mot bolignøden. De sosiale trygdene er også 
blitt mye bedre. 

Den Økonomiske ulikhet mellom kommunene er imidlertid 
stadig et alvorlig problem. AI1beiderpartiet har tatt opp et 
målbevisst arbeid for å lØse det. Komiteer nedsatt av Regjerin
gen vil i lØpet av 1 951 legge fram innstillinger om tiltak med 
sikte på skatteutjamning, om byenes forhold til fylkeskommu
nene og om den kommunale inndeling i landet. I lØpet av kom
mende valgperiode kan en regne med at disse v,iktige, men 
vanskelige spørsmål vil bli lØst på en samfunnsmessig d'orsvarlig 
måte. 
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Kommunene og staten. 

Det kommunale selvstyre er en 'Viktig del av vår demokrat� 
iske forfatning 'Og må fortsatt være grunnlaget for den lokale 
forvaltning. 

Det norske Arbeiderparti vil derfor gå inn 'for å bygge ut 
det kommunale selvstyre. For å lØse de oppgaver gjennom
fØringen av Økonomisk demokrati vil legge på kommunene, vil 
partiet utvikle og styrke de iolkevalte organer i kommunene 
og fylkene. 

Arbeiderpartiet vil under sitt arbeid ,i kommunene stadig 
ha for øye at kommunen er en del av et større samfunn, og at 
samfunnets og kommunenes interesser må samordnes. Likeså 
nØdvendig som det er å legge en plan for arbeidet i den �nkelte 
kommune, like nØdvendig er det å planlegge og lØse oppgavene 
i sammenheng - distriktsvis, fylkesvis og . i  landsmålestokk. 
Den gamle ,isolel'ingspoliti�ken må vike for et åpent og friere 
forhold kommunene i mellom. 

For å kunne !fortsette utJbyggingen av samfunnet, for å 
sikre full sysselsetting og for å bedre balansen i vår utenriks
Økonomi er det nødvendig at det blir etablert et tillitsfullt 
samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunene .og staten, og 
at offentlig og privat virksomhet blir samordnet og passet inn 

en plan for hele landet. 

Kommunene og næringsltvet. 

Næringslivet er grunnlaget rfor kommunenes økonomi og 
dermed for deres evne til å lØse sine oppgaver. Det norske 
Al'beiderparti vil gå aktivt inn for å till'ettelegge forholdene 
for et allsidig og rikt næriTlgsliv. Det kan bl. a. skje ved å 
skaffe elektrisk kraft og vann, ved å legge ut tomtearealer 
skikket for industri og håndverksbygg, og ved å sørge ,for gode 
samferdselsmidler. En sI.ik utJbygging må skj e etter en samlet 
plan i samarbeid med staten og eventuelt med nabokommuner. 

De krigsherjede kommuner som etter !hvert Iblir gjenreist, 
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må få støtte til å skape seg et Økonomisk grunnlag som sikrer 
befolkningen sysselsetting og trygge kår. 

Ved kommunal støtte til industrireising bØr det legges 
avgjØrende vekt på håndverk og -industri som dekker viktige 
samfunnsmessige behov, og som på konkurransemessig basis 
bidrar til å spare import eller Øke tilgangen på eksportvarer. 

Med den betydning jordbruksnæringen har i landet vårt, 
må kommunene se en oppgave i å regulere offentlige arbeider 
på en slik måte at de ikke tar arbeidskraft fra j ordbruket. 

Hvor fOI1holdene ligger til rette for det, vil Arbeiderpartiet 
gå inn for å fremme bureising og nydyrking med innsats av 
moderne maskinutstyr. Det vil fremme samvirketiltak med 
sikte på å opprette maskinstasjoner, bedre vannforsyningen på 
bygdene og støtte andre tiltak sam kan bidra til å Øke J ord
bruksproduksj onen. 

Med den store rolle skogbruket spiller i gjenreisingen og 
nyreisingen av landet og i vår utenriksØkonomi, må kommunene 
bidra til at arbeidskraften kan bli disponert på en slik måte 
at skogbruket blir mest mulig tilgodesett. 

Kystkommunene må se som en viktig oppgave å bidra til å 
skape stabile Økonomiske forhold i fiskerinæringen ved aktiv 
støtte til tiltak som har som ,formål å effektivisere fisket og 
industri som foredler fisken. 

Også her er det viktig at aI1beidskraften blir rasj onelt nyttet. 
Kommunene må medvirke til samordning og rasjonalisering 
av samferdselsmidlene. 

Finans- og skattepolitikk. 

Det norske Arbeiderparti går inn for sunn Økonomisk for
valtning i kommunene. Driftsutgiftene tilpasses d riftsinntektene 
og drift-sbudsjettet gjøres opp uten bruk av lånemidler. Nye 
tiltak bØr 'fortI1insvis finansieres ved avsetninger og bevilgnin
ger på budsjettet. 

Beskatningen må stå i fOrlhold til de oppgaver kommunen 
skal lØse. Avgj Ørende vekt legges på å gjennomfØre en mest 
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mulig rettferdig ,beskatning. Det sØkes oppnådd ved en effektiv 
likning av alle næringer og ved bruk av taJbeller som virker 
gunstig for små inntekter og store familier. 

Oppbygging av en tidsmessig og effektiv likningsadmini-
strasj on. 

Kommunenes administrasjon. 

De mange og store oppgaver kommunene etter hvert har fått 
å lØse, nØdvendiggjØr en vel utbygd administrasjon og kvalifi
serte funksjonærer. 

Det norske Anbeiderparti vil gå inn for å rasj onalisere ad
miJnistrasj onen, så den smidig og effektivt kan tjene de formål 
den er organisert for å ta seg av. 

Et ledd d dette aJ:lbeid er å gi kommunale funksjonærer den 
spesial- og videreutdannelse som er nØdvendig. 

Fortsatt boligreising. 

Det norske Arbeiderparti vil fortsatt gå inn for en sosial 
lØsning av boligspØrsmålet ved e<flfektiv støtte til bygging av 
egne hjem og til kooperativ boligreising. 

Arbeiderpartiet vil støtte tiltak .som sikrer god planlegging 
og rasj onalisering av byggevirksomheten . .Det vil fremme be
byggelse av sammenhengende arealer slik at utgiftene til gater, 
veier, vann og kloakk kan minskes og likevel komme mange 
til gode. Arbeiderpartiet vil stimulere byggerne til å bruke 
materialsparende metoder og til størst mulig egeninnsats. 

Sosiale oppgaver. 

I samsvar med sine tradisj oner vil Det norske Arbeiderparti 
fortsette utbyggingen av sosiaUonsorgen i den utstrekning som 
de Økonomiske fonholdene tillater det. 

ArbeideI1partiet vil søke å samordne de forskj ellige sosiale 
trygdeordninger ,for å nå fram til en mer rettferdig fordeling 
av statens og kommunenes ytelser. 

Effektivt tilsyn og kontroll med bortsatte barn og voksne. 
I byer og tettbygde strØk sØkes etter hvert anlagt daghjem, 
barnehager og lekeplasser. 
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AI1beiderpartiet vil SØke å lette husmoryrket ved innfØring 
av al1beidsbesparende maskiner til overkommelige priser, og det 
vil fortsatt arbeide for allsidig rettledning og opplæring i yrket. 

Bedre helsestell. 

Det norske Al"beiderparti vil fremme tiltak <for å bedre og 
styrke folkehelsen ved å opprette kommunale hjelpestasjoner for 
mor og barn, ved å ansette kommunale helsesØstre og ved å 
delta i kampen mot de store folkesykdommene. 

Så snart forholdene gjør det mulig, vil Arbeiederpartiet 
gå inn for at kommunene enkeltvis og i fellesskap eller i sam
arbeid med fylket og staten, treffer tiltak for å avhj elpe man
gelen på helseheimer og sykehus, i samsvar med en plan for 
hele landet. 

Utbygging av skolen. 

Det norske AI1beiderparti vil fortsatt legge den største vekt 
på å utbygge skolestellet. 

Folkeskolen gjøres så god som mulig ved utvidet lesetid, 
hØvelige lokaler og tidsmessig utstyr. Hvor kommunegrenser 
hindrer en Økonomisk og skolemessig god ordning, må en SØke 
å ,få i stand samarbeid på tvers av grensene. 

Den sterke strømmen. som nå går til de boklige skolene, må 
en SØke å vende mer i retning av praktiske yrkesskoler. 

Det opptas et målbevisst arbeid for å opprette ,framhalds
skoler. Framhaldsskolen bØr om mulig gjøres obligatorisk for 
alle elever som ikke går over i andre videregående skoler. 
Særlig bØr det legges vekt på den yrkesbetonte linjen. 

,Skolebygg må planlegges grundig og med en nØktern be
dØmmelse av behovet, og hva det er mulig å få realisert nå. 

Kulturelle oppgaver. 

Det norske AJ.'Ibeiderparti vil støtte alle tiltak for å bedre 
folkeopplysningen og for å heve folkets kulturelle nivå. 

Ved å bygge ut samfunnshus, idrettsbaner og bibliotek og 
-gi stØnad til kunstformål og til det arbeid. ungdoms- og opplys-
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ningsorganisasjoner gjør, vil Det norske Arbeiderparti skape 
et kulturmiljØ som får folk til å trives i kommunene. 

I flukt hermed vil Arbeiderpartiet gå inn for et planmessig 
opplysningsarbeid om alkoholens skadelige fØlger for den en
kelte og for samfunnet. Det vil bekjempe misbruk av alkohol 
og sørge for en forsvarlig regulering av salgs- og skjenkesteders 
antall og beliggenhet, og gjennomfØre en effektiv kontroll med 
slike steder. 

Bedre muligheter for ungdommen. 

Det norske Arbeiderparti vil fortsatt støtte tiltak som gir 
ungdommen muligheter til å leve et rikt og sunt ungdomsliv. 

Aribeiderpartiet vil gå inn for tilskott til studiesirkler og 
kurser i almendannende fag. 

Hvor rfolkeparker, ,idrettsplasser, skibakker og samfunnshus 
kan utfØres ved dugnadsarbeid, bØr kommunene gi administrativ 
og teknisk hjelp til lØsning av slike oppgaver. 

Interkommunalt samarbeid. 

Mange av de oppgaver kommunene står foran i dag - byg
ging av elektrisitetsverk og vannverk, framhaldsskoler, yrkes
skoler, helseheimer og sykehus - er så store og vil koste så 
mye at bare et fåtall av landets kommuner har Økonomisk evne 
til å klare det på egen hånd. 

Med sikte på lØsningen av slike oppgaver, vil Det norske 
Arbeiderparti gå inn for å org.anisere samarbeid mellom kom
munene og mellom samarbeidende kommuner, fylkeskommuner 
og staten. 

Valgkampen . .  

Forberedelsene til valgkampen ga seg først og fremst ut
trykk ved tmitsmannsmøten� sorn tok til i begynnelsen av 
året og :fortsatte utover sommeren. 

Det var ingen· spesielle avtaler partiene i mellom. 
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Også ved kommunevalget var det boligreisingen og skattene 
som sto i forgrunnen, foruten spØrsmålet om den alminnelige 
Økonomiske politikken. 

A-pressen gjorde en betydelig innsats i valgkampen. Det ble 
sendt valgabonnementer i et samlet opplag på ca. 130 000. Arbei
dernes Pressekontor hadde forberedt seg godt og stoffet som kom 
derfra med regelmessige mellomrom gjorde at våre aV1ser alltid 
hadde godt forberedt og saklig sterkt og aktuelt politisk stoff. 

Møtevirksomheten var fullt på hØyde med tidligere valg
kamper, men at det er blitt vanskeligere å samle folk til almin
nelige valgmØter, gir alle de lokale organisasjoner uttrykk for. 
Derimot er Kringkastingens valgprogrammer tydeligvis om
fattet med større og større interesse. 

Opplysningsiorbundets kurser og kurser i distriktet bar også 
preg av valgåret. 

Mater,ialet var denne gang begrenset til et par hoved
brosjyrer. Ellers var det valgfilm og valgsang som også var 
innspilt på grammofonplate. 

Alt i alt må en si det var en «stille» valgkamp, men effektiv. 
Resultatene totalt ble da også en betydelig framgang for vårt 
parti i forhold til kommunevalget 1 947. 

Av valgmateriale ble utgitt : 

Forhåndstemmesedler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Minneliste ved kommunevalget (Sem og Stenersen) . .  
« 100 poeng for Arbeiderstyret» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
«Veien framover,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
«Kommunalpolitiske fakta» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
«Bunkers eller Boliger» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
« Hva har vi utrettet. 1945-1951 «  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
«Retningslinjer rior kommunevalget» . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
«Fakta» om priser, lØnninger og levestandard . . . . . . .  . 
«Fakta» 'Om husbygging og boligpolitikken i Norge . .  
« Kvinnenes valg» . (AIibeiderkvinnens valgnummer) . .  
Sangark ( <<Valgsangen: ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Noter ( <<Valgsangen» ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grammofonplater (salg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Opplag: 

20 000 
2 000 

100 000 
270 000 

10 365 
61 500 

500 000 
20 000 
30 000 
30 000 

150 000 
200 000 

1 000 
1 937 

71 



, 

-.J 
t-.:) 

Sammendrag av godkjente stemmer. Prosent av avgitte stemmer og valte' representtanter på 

de forskjellige valglister ved forholdsvalgene til kommunevalget 1947 og 1951. 

Godjente stemmer 
% a,,- avgitte Valgte 

stemmer representanter 

1951 1 1947 1 + 1951 1 1947 1 + -;- 1951 1 1947 1 + -;-

Arbeiderpartiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  654 872 550 222 + 104 650 42.85 38.20 + 4.65 5 978 5 458 + 520 

Kommunistpartiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 713 144 586 -;- 49 873 6.20 10.04 -;- 3.84 516 838 -;- 322 

Småbrukere, arbeidere og fiskere . . . .  5 045 6 887 1 842 0.33 0.48 -;- 0.15 76 143 -;- 67 

HØyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244 278 199 667 + 44 611 15.98 13.86 + 2.12 1 081 807 + 274 

Bondepartiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . .  90 287 76 733 + 13 554 5.91 5.33 + 0.58 1 261 1 099 + 162 

Kr. Folkeparti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112 450 106 846 + 5 604 7.36 7.42 -;- 0.06 909 886 + 23 

Venstre og Rad. Folkeparti . . . . . . . . . .  144 819 135 912 + 8 907 9.47 9.43 + 0.04 1 381 1 333 + 48 

Borgerlige felleslister . . . . . . . . . . . . . .  84 563 117 209 -;- 32 646 5.53 8.14 : 2.61 1 451 1 938 -;- 487 

Upo!. ,  lokale og andre lister . . . . . . . .  97 322 102 364 5 042 6.37 7.10 -;- 0.73 1 809 1 928 -;- 119 
-- -- -- -- --

1 528 349 1 440 426 100.00 100.00 14 462 14 430 

. 
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Valgresultatet. 

Kommunevalget ble iholdt mandag den 8. oktober 1951 .  

Valget var omfattet med usedvanlig stor interesse, og ga den 
hØyeste frammøteprosent av alle kommunevalg etter krigen. 
Arbeiderpartiet Økte sitt stemmetall både albsolutt og prosent
vis, idet partiets prosentvise andel av de avgitte stemmer Økte 
fra 38.20 pst. i 1947 til 42.85 pst., eller med 4.65 pst. Vi har ikke 
stått så sterkt ved noe kommunevalg tidligere. Kommunist
partiet gikk tilbake fra 10.04 pst. i 1947 til 6.20 pst. og mistet 
322 mandater. Det er ellers bemerkelsesverdig at både gruppen 
borgerlige felleslister og upolitiske, lokale og andre lister gikk 
tilbake. En må anta at disse stemmene ved kommunevalget 
1951 fordelte seg henholdsvis på de borgerlige partiene og på 
Al1beiderpartiet. Kommunistpartiet gikk tilbake' med om lag 
50 000 stemmer fra 144 58fl i 1947 til 94 713 i 1951.  Det fikk 
likevel praktis!'\: talt det samme stemmetall som ved stortings
valget i 1949. Særlig var det forbausende hvor relativt godt 
Kommunistpartiet holdt stillingen i Finnmark. For Øvrig hadde 
de sine fleste stemmer i byene, idet de hadde halvparten der, 
og herav i Oslo nesten 21 000. Hva HØyre angår, konsentrerer 
også deres stemmer seg fØrst og fremst om byene, og særlig 
Oslo, hvor hele 45 pst. av HØyres totale stemmetall er. Til 
sammenlikning kan en nevne at av Arbtiderpartiets samlede 
stemmetall utgjorde Osl'0 bare 16 pst. 

HØyre gikk !for Øvrig i fornold til 1947 fram med 44 6 1 1  
stemmer o g  274 mandater. Venstl1e gikk [ram med om lag 10 000 
stemmer og 74 mandater, mens Kristelig Folkeparti ibare erobret 
27 nye mandater. Bondepartiet gikk fram med 1 4 000 stemmer 
og fikk 184 mandater, men er fortsatt landets minste parti. 

Det foreligger ennå ikke (i slutten av februar 1 952) noen 
offisiell valgstatistikk. Foranstående redegjØrelse bygger derfor 
på det siste grovtellingsresultat fra Norsk Telegrambyrå, som 
omfatter 722 av lall1dets 744 kommuner, deriblant alle byene. 
r 'sammendraget på foregående side er tallene fra 1 947 fra den 
offiiJsielle valgstatisbikk og omfartter samtlige kommuner. 
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Ordførervalgene. 

Som nevnt foreligger det ingen ofifisiell oversikt over resul
tatet av valget og heller ikke over resultatet av ordfØrervalgene. 
Partikontoret har bedt partiavdelingene om å få innsendt 
resultatet av ordfØrel'valgene i de enkelte kommuner, men 
denne oversikt er dessverre ennå ikke fullstendig. 

Kontakt. 

Tidsskriftet «Kontakt. er kommet med 1 1  nummer i 1951.  
Opplaget er gått opp med. 525 nye abonnenter og ligger nå 

på 5 800 eksemplarer, hvorav 3 300 i fast abonnement og 1 500 
eksemplarer i lØssalg. Tendensen i lØssalget er nedadgående, 
men det faste abonnement er sti�ende. 

A.s Fram Forlag. 

AlS Fram Forlag ble startet som et rent partiforetakende 
på generalforsamlingen 2. mai 1951 .  

Aksjekapitalen er kr. 10 000.00, lydende pa aksjer li kr. 1 00.00, 
som eies av Det norske Arbeiderparti. 

Forlagets formål er å utgi politisk litteratur. Det er i året 
utgitt .fØlgende bøker: 

Ragnar Rudfalk: «Jeg har al'beidet i Sovj et» . 
Parise1'-prosessen: «Slavarbeid i det 20. å rhundre, 

,og en brosjyre: 
«En ny Wehrmacht marsjerer - Folkepol<itiet og dets ledere.» 
Foruten ovenfor nevnte publikasjoner er det andre bØker 

som forlaget nå avbeider med for utgivelse i 1 952. 

Arbeiderbladet. 

Det .er trykt 303 ordinære aviser med 7 1 454 ,i gjennomsnitt
lig trykt oPI?lag ( 1 950:  69 541 ) .  Utenom dette er det trykt 
732 980 aviser som ble sendt ut til valgabonnenter. 

Det samlede sidetall var 4 146 ( 1 949 : 4 446) . 
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Det ordinære abonnement er Økt med 1 205 og spesialabon
nementet på lØrdagsavisen €r Økt med 930. Også lØssalget fort
setter å stige. 

De o rdinære samlede avisinntekter er gått inn med 
kr. 6 99 1 013.26. I budsjettet var det fØrt opp kr. 6 615 000.00. 
Etter at ordinære avskrivninger er foretatt, foreligger det et 
driftsoverskudd på kr. 74 284.78 som er overfØrt kapitalkonto. I 
sluttoppgjør på krigsskadeerstatningene er mottatt kr. 100 000.00 
som også er overfØrt kapitalkonto. Budsjettet for 1952 er satt 
opp med kr. 7 500 000.00 i inntekter og utgifter. 

Arbeidernes Pressekontor. 

A. P. har også i året 1 951 fortsatt ·utbyggingsaIibeidet etter 
de retningslinjer som tidligere er trukket opp, og det er fortsatt 
lagt særlig vekt på å hygge ut spesialtjenesten for de €nkelte 
aviser. 

Gjennomsnittlig gir avisene nå kontoret 5-7 oppdra9 pr. 
dag som omgående blir besvart. På denne måten virker kon
toret i stadig større utstrekning som en Oslo-korrespondent 
for avisene. 

På to felter er spesialtjenesten utvidet, det gjelder retts
referater og distriktsreportasje fra Stortinget. Kontoret har 
skaffet seg kontakter slik at de lØpende får oversikter over 
rettssaker som holdes i Oslo, hvor utenbys personer eller fir
maer er implisert. Det blir sørget for referater fra disse og 
sendt de interesserte aviser. 

I Stortinget har Kåre Nymark fått til spesiell oppgave å ta 
seg av alt stoff som har lokal interesse. Hans arbeid omfatter 
særlig referater av distriktsrepresentantenes innlegg, som sen
des til avisene i samme distrikt. 

Tor Oftedal skjØtter som før om det politiske stoff fra Stor
tinget. 

Til kommunevalgkampen ble det lagt opp et bredt anlagt 
reportasjeopplegg med et stort antall tegninger og fotos. I 
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lØpet av valgkampen ble det sendt 2-3 000 matriser, dvs. ca. 75 
matriser til hver avis. 

Det har i lØpet av året vært fØrt -en rekke forhandlinger for å 
bygge ut billedtjenesten. En hadde planer om å danne et spe
sielt aksjeselskap med AI1beiderbladet, Aktuell og AP som 
partnere. Forhandlinger ble ført med «Reportasj ebild» ,  Stock
holm og Ass. Press. Men dessverre viste det seg at tHbudet fra 
Ass. Press var uantakelig fra et forretningsmessig synspunkt. 
Et resultat som kom ut av disse forhandlingene var at Arbei
derbladet ble skajifet et telefotoapparat. 

Parallelt med disse forhandlingene ble det tatt opp drØftin
ger med Arbeidernes Aktietrykkeri om en ny prisberegning for 
matriser. En kom fram til et tilfredsstillende resultat som vil 
gjøre det mulig i året som kommer å yte en bedre Ibilledservice 
innenfor samme Økonomiske ramme som tidligere. 

Olav Brunvand deltok som representant for partiet på den 
internasjonale sosialistpressekonferanse i Amsterdam i novem
ber måned. På konferansen ble drØftet en rekke spØrsmål som 
kan få betydning for å effektivisere AP's virksomhet. 

Etter henstilling fra partiet ble det gjennomfØrt en korre
spondentbytteordning mellom avisen cBorba» i Beograd og AP. 
Det er forutsetningen at avtalen skal vare et halvt år. Den 
j ugoslaviske journalisten Miian Bajec lbegynte sitt aI1beid i 
desember og APP's representant, Kaare Fr. Wilhelmsen, Frem
tiden, Drammen, begynt-e sin virksomhet i Beograd i begyn
nelsen av 1952 . 

. Det 'er d'oretatt en mindre ominnredning av lokalene som 
har muliggjort en mer effektiv arbeidsordning. 

I lØpet av året er det foretatt en rekke forandringer i per-
sonalet. Fru Handagard Holm er ansatt i Arbeider-bladet, og 
Egil Eggen som i et år var redaktØr i Romsdal Folkeblad, kom 
igjen som sjef for kveldsvakten. 

Redaksjonssekretær Inge Saheflo er ansatt som sekretær for 
StortingsgI1uppen, og i hans sted kom Karl Pape igjen til kon
toret etter i et par år å ha vært redaktØr av SunnmØre Arbeider
avis. 
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Dagmar Soheflo er ansatt i Aktuell, og i hennes sted ble en 
av kveldsvaktene, Kåre Nymark, ansatt. 

Kontordame Bel"it Thorsen er sluttet, og BjØrg Kristiansen 
som tidligere var 'bud, rykket opp som kontordame. Irene Skor
haug er ansatt som bud. 

En del av kveldsvakten har hatt permisjon for å overta 
midlertidige stillinger for permitterte journalister i avisene. 
I det siste halvår har 3 av journalistakademiets elever arbeidd 
på kveldsvakten. En ordning som h�r vist seg 'meget tmreds
stillende og som en også i framtiden bØr forsØke å organisere. 
På denne måten har våre kveldsvakter en del j ournalistisk 
praksis i vikaI'postene og akademielevene kommer inn i artbei
det ved A.P. 

A-pressen. 

Antall aviser. 

Mens der ved utgangen av 1950 var 46 arbeideraviser er 
antallet ved utgangen av 1951 redusert til 44. Dette har sin 
årsak i at fra 1 .  j uni 1951 gikk Eidsvoll Arbeiderblad, Eidsvoll 
og Nesbuen, Arnes, inn i Akershus Arbeiderblad, LillestrØm, 
som nå gir ut en særutgave for de distrikter som tidligere ble 
dekket av Nesbuen og Eidsvoll Arbeidel"blad. 

Av våre 44 aviser var det 28 som kom ut alle hverdager, 
1 avis fire ganger ukentlig, 1 1  aviser tre ganger ukentlig og 
4 aviser to ganger ukentlig. 

Avisenes opplag. 
Mens A-pressens samlede bruttoopplag ved utgangen av 1 950 

var 343 000 er dette ved utgangen av 1951 steget til 351 000 
som er det hØyeste opplagstall A-pressen noensinne har hatt. 
Vi har grunn til å anta at opplaget for norsk presse som helhet 
stort sett har stått stille i 1951, og denne framgangen er derfor 
dobbelt gledelig. Denne økingen har imidlertid fØrst og fremst 
sin årsak i bearbeidelsen av det forholdsvis store antall valg
abonnement som ble sendt ut ved valget i 1951 ved Økonomisk 
hjelp fra D.N,A., Norsk Al'beiderpresse AlS og avisene. 
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Tross den stadige framgangen A-pressen har hatt i årene 
etter krigen er der imidlertid fortsatt store distrikter hvor 
A-pressen har altfor liten utbredelse. 

Trykkeriutstyr. , 
Også i 1951 har den tekniske utbyggingen av vå're aviser 

fortsatt, og A-pressens tekniske utstyr og derved dens konkur
ranseevne blir stadig bedret. 

Av nye større maskiner kan nevnes at Nordlys, TromsØ, har 
skiftet ut sin 8-sidige Duplex med en 32-sidig rotasjonspresse, 
og Hamar Arbeiderblad har skHtet ut en tilsvarende 8-sidig 
presse og tatt i bruk en 24-sidig rotasjonspresse. Begge disse 
presser som ble skaffet gjennom svensk A�presse er, selv om 
de er brukte, meget gode presser med flerfargetrykk. Fremtiden, 
Drammen, tok i slutten av desember 1951 i bruk sin nye 32-
sidige Crabtree-presse. 

De presser som på denne måten Iblir ledig, vil gå til tekniske 
utbedringer hos andre av våre aviser. Det kan bl. a. nevnes at 
den 16-sidige rotasjonen som blir ledig i Fremtiden vil bli 
overtatt lav Opland Arbeiderblad når denne nå får eget tryklreri, 
og den 20-sidige rotasjonen som i 1952 blir ledig i Bergens Ar
beiderblad, skal monteres i Demokraten, Fredrikstad. Den ledige 
Duplex-pressen i Hamar er solgt til Nybrott, Larvik, og den 
som blir ledig i F·redrikstad skal til Vestfinnmark ArbeideI'lblad, 
Hammerfest. 

Disse fornyelser og andre påtenkte omplaseringer Vlil bety 
en vesentlig teknisk utbedring for en flerhet av våre aviser når 
disse planene er gjennomfØrt, og alt tatt i betraktning vil det 
bli en forholdsvis rimelig utbedring. 

Det kan nevnes at i 1951 kjØpte Hardanger Folkeblad, Odda, 
det tidligere Fagforeningenes Trykkeri i Odda. 

Avisenes lokaler. 

FootsatJt arbeider fl� av våre aviser i utilfredsstiUende 
lokruer, men heldigvis skjoer det nå ,en stad:ig bedrting, og klarer 



vi å gjennomføre de planer som er lagt på dette område vil 
vi de nærmeste årene kunne notere en vesentlig bedring i de 
dårlige lokalforholdene. 

I 1951 flyttet Hamar Arbeiderblad inn i sitt nye flotte avis
bygg. Fremtiden har fått bygd ferdig den delen av sine påtenkte 
lokaler i det nye Folkets Hus i Drammen hvor avisens nye 
rotasjon og stØperi skal stå. Opland Arbeiderblad begynte i 
1951 utgravingen av tomten hvor den i 1952 skal reise sitt eget 
bygg. Sogn Folkeblad, HØyanger, som var i en fortvilet hus
situasjon har kjØpt et hus i HØyanger som skal linnredes til 
trykkeri- og kontorlokaler. Helgeland Arbeiderblad, MosjØen, 
har kjØpt av kommunen det 'hus hvor avisen hittil har hatt sine 
lokaler. 

Flere av våre aviser har byggeplaner, men i hvilken grad 
disse byggeplanene vil kunne realiseres vil bero både på bygge
tillatelse og om finansieringen kan lØses tilfredsstillende. 

Økonomien. 

Tross sterkt Økte utgifter også i 1951 ga året et bedre drifts
resultat for A-pressen enn i 1950 og bedre eim vi torde håpe 
på ved Ibegynnelsen av året. Men ennå er selvsagt kapitalpro
blemet vårt største problem, og som setter meget bestemte 
grenser for A-pressens utbyggingsplaner. 

Antall ansatte. 

Ved utgangen av 1951 var der ansatt 'i alt 1 018 personer i 
våre avisers redaksjoner, forretnings avdelinger og trykkerier 
som eies av avisene. (Arbeidernes Aktietrykkeri er således 
ikke tatt med og heller ikke AlS Samtrykk �om eies i felles
skap av Romsdal Folkeblad og Fylket (Bp) . 

Avisenes andelshavere. 

Ved utgangen av 1951 var der 1584 fagforeninger, 1891 parti
kvinne- og ungdomslag og 935 enkeltpersoneL' som var andels
havere i A-pressens lokalaviser. Hertil kommer medlemmene 
av Arbeiderbladets Fellesorg<l;Ilisasjon. 
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Avisenes navn, deres redaktører og disponenter pr. 31/12 1951 . 

A visens navn: Utgiversted: Redaktør: Disponent: 

Dagblad: 
Arbeider bladet Oslo Olav Larssen Edmund Nor{m 
Arbeider-Avisa Trondheim Ole Øisang John Aae 
Bergens Arbeiderblad Bergen Torstein Selvik P. Myklebust 

Jørgen Hustad 
Dagningen Lillehammer Johan Johansen Knut Grythe 
Demokraten , Fredrikstad Erling B. K'Vaale John Johannessen 
Fremover Narvik Odd Finse1Jh Egil Alstad 
Fremtiden Drammen Jon Vraa Knut A. !fæss 

Kaare Wilhelmsen 
, lste Mai Stavanger Trond Hegna Brynj ulf Haaland 

Harald Riis 
Glåmdalen. KongsViinger Halvor Steffensen Øivind LØehen 
Halden Avbeiderblad Halden Paul Hovding Johs. Andreassen 
Hamar Arbeiderblad Hamar E. O. Solbakken Einar Emilsen 
Haugaland Arbeiderblad Haugesund Godtfred Gauden O. S. Kristoffersen 
Horten Arbeiderblad Horten Paul Bentsen Paul Bentsen 
Moss Arbeidevblad Moss Pedro Edvardsen Peder Holm 
Nordlands Framtid Bodø L. O. M. Braseth Andreas Erikstad 



o-

A visens navn: Utgiversted: Redaktør: Disponent: 

Nordlys Tromsø Ingvald Jaklin Petter Hansen 
Andr. Asbjørnsen 

Nybrott Larvik Ingj ald Nordstad Carl Henry 
Opland Arbeiderblad GjØvik Sig. Solheim Aslak Slette 
Rj ukan Arbeiderblad Rj ukan Halvor RØysland Konrad Anderson 
Romsdal Folkeblad Molde Peder N æsheim Gunnar Toft 
Sarpsborg Arbeiderblad Sarpsborg Bjarne Nygård Asbj . Kristiansen 

Nils HØnsvald 
Sunnmøre Arbeideravis Alesund Reinhardt Rørvik Arnold S. Olsen 
SØrlandet Kristiansand Alf Sal vesen Helge Thorsen 
Telemark Arbeiderblad Skien Knut Kvigne Wærn Halvorsen 
Tiden Arendal Ths. Trommestad Bj arne Henriksen 
Tidens Krav Kristiansund Arvid Dyrendahl Einar Solstad 
Vestfold Arbeiderblad Tønsberg Håkon Hoff Jacob Røgeberg 
Vestfold Fremtid Sandefjord Martin Aune Karsten Johansen 

4 ganger ukentlig: 
Folkeviljen Harstad Erling Hall Hofsø Per Johansen 
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A visens navn: Utgiversted: Redaktør: Disponent: 

3 ganger ukentlig: 
Agder Folkeblad Flekkefjord Sverre RostøI Tor Pedersen 
Akershus Arbeiderblad Lillestrøm Oscar Gystad Thorleif Berntsen 
Arbeidets Rett Røros Aksel Meiand Olav Solli 
Finnmarken Vadsø Sverre Nilsen Kåre Hanssen 
Folkets RØst Askim ThorbjØrn Dahl li. Andreassen 
Follo Arbeiderblad Ski Gunvald WageUe Gunwald WahUe 
Helgeland Arbeiderblad MosjØen Torfinn Skogs aas Torfinn Skogs aas 
Namdal Arbeiderblad Namsos Sigurd Krekling Gustav Sve 

Rana Blad Mo i Rana Ole Moe Eilif Granhaug 
Sogn Folkeblad HØyanger Per DingsØyr Per DingsØyr 
Vestfinnmark Arb.blad Hammerfest Halvor Brox Arne Jenssen 

2 ganger ukentlig: 
Firdaposten FlorØ Simen Kr. Hangaard Simen Kr. Hangaard 
Hardanger Folkeblad Odda Per Torgersen Age Johansen 
RiSØr Arbeiderblad RisØr Kj ell RØstad Kj ell RØ3tad 
Romerike3 Blad Jessheim Harald Halvorsen Harald Halvorsen 



Styrene: 

Norsk Arbeiderpresse AlS har ved utgangen av 1 951 dette 
styre: 

Medlemmer: Varamenn: Aksjegruppe: 

Konrad Nordahl, formann Pare1ius Mentsen Serie A 
Emil Torkildsen Kaare Pehrsen c A 
Josef Larsson Karl Furuskjeg « A 
Trygve Bratteli, nestformann Olav Larssen c B 
Ivar Opsahl Edmund Noren « B 
E. O. Solbakken Nils HØnsvald « B 
Knut A. Næss Einar Emilsen c C 

Arbeiderpressens Samvirke AlL har ved utgangen av 1951 
dette styre: 

Medlemmer: 

Knut A. Næss, F1remtiden, form. 
rvar Opsahl, DNA, nestformann 
Olaf Larssen, Arbeiderbladet 
Edmund Noren, Arbeiderbladet 
Bjarne Nygård, Sarpsb. Arb.bl. 
John Aae, Arbeider-Avisa 
Arvrid Dyrendahl, Tidens Koov 
Petter Hansen, Nordly:s 
Jørgen Hustad, Bergens Arb.bl. 
Josef Larsson, N. Arb.presse A.s 
Per Haraldsson, AI1b. Præseforb. 

Varamenn: 

Einar Emils-en, Hamar Arb.bl. 
Johs. Hanssen. DNA 
RoH Gerhardsen, Arb.bladet 
Frlthjof Roaas, Arb.bladet 
Ingjald Nordstad, Nybrott · 
Helge ThQl'sen, SØrlandet 
Per DingsØyr, Sogn Folkeblad 
Aslak Slette, Opland Arb.blad 
Halvor Steffensen, Glåmdalen 
Kåre Pehrsen 
Kåre Lie 

Administrasjonen: 

Disponent for disse to selskapene har vært Johan Ona. 
RedaktØr for Arbeidernes Pressekontor var Olav Brunvand 
og annonsesjef ved Arbeiderpressens Annonsekontor Odd 
Arnstorp. 
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Arbeiderbevegelsens komite for produksjonsøki�g. 

I Samarbeidskomiteens møte 9. j uni 1950 var man enige om 
å nedsette en spesialkomite, som skulle være hovedorganisasjo
nenes konsultative organ i spørsmål av produksjonsmessig art, 
og et utØvende organ i den utstrekning hovedorganisasj onene 
ga bemyndigelse til det. Komiteen fik som særlig oppgave å tå 
initiativet til en produktivitetskampanje, understØtte tiltak som 
allerede var satt ut i livet og ta tiltak og initiativ som kunne 
virke produksjonsfremmende. På det nåværende tidspunkt tok 
man spesielt sikte på den Økonomiske situasjon, spesielt med 
henblikk på å Øke produksjonen i eksportindustrien. 

Det ble besluttet at komiteen skulle bestå av 10 medlemmer. 
Som Landsorganisasjonens representanter ble oppnevnt : 

Alf Andersen, Josef Larsson, Kåre Pehrsen, Leif S. Olsen, 
John Wivegh. 
D.N.A. oppnevnte : 
Håkon Lie, Gunnar Ousland, Arne Drogseth, Øivind Birke
land, Gunnar Bråthen. 
Alf Andersen bel oppnevnt som komiteens formann. 

Som varamann for Arne Drogseth ble oppnevnt Reidar 
Danielsen og for Gunnar Bråthen, Halvard Bojer . 

. Straks etter komiteens oppnevnelse ble spørsmålet reist om 
et Statens Produktivitetsråd, og hovedorganisasjonene ble enige 
om forelØpig å. stille komiteen i bero inntil spørsmålet om pro
duktivitetsråd var avgjort. 

På et nytt møte i Samarbeidskomiteen den 5. januar 1951 
diskutertes saken på ny, og det ble oppnevnt et nytt utvalg 
på 3 medlemmer. Disse var : 

Alf Andersen, Håkon Lie og Arne Drogseth. 
Oddvar Halvorsen, Standard Telefon og Kabelfabrik A/S, 

ble oppnevnt som utvalgets konsulent i produksjonsspørsmål. 
Etter at saken var forelagt de respektive organisasjoner, ble 

det enighet om at den tidligere lO-manns komite, som var opp
nevnt i juni 1950, skulle fungere som hovedkomite med komi
teen av 5. j anuar 1951 som arbeidsutvalg. 
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Etter at komiteen hadde trukket opp nærmere retningslinjer 
for sitt arbeid, som ble godtatt av hovedorganisasjonene, ble 
nØdvendig arbeidshjelp tilsatt. Konsulent Halvord Bojer ble til
satt midlertidig for et halvt år med permisjon fra Arbeidsdirek
toratet, for å ta seg spesielt av produksjonseffektiviseringen ute 
i distriktene. ForretningsfØrer Anton Andresen i Norsk Sko
t.øyarbeiderforbund ble tilsatt med det spesielle oppdrag å ta 
seg av effektiviseringen av produksjonsutvalgene, også for et 
halvt år, med permisjon i Norsk SkotØyarbeiderforbund. 

Komiteen har gjennom Halvard Bojer drevet et intens ar
beid i distriktene for å sØke å skape interesse for produksjons
Øking. Man har funnet det nØdvendig å SØke lokale kontakter 
og organisere rent kommunale produksjonskomiteer. Henven
delsen fra komiteen er skjedd som regel til vedkommende ord
fØrer, hvoretter det er opprettet lokale komiteer bestående av 
representanter fra kommunen, arbeiderne og arbeidsgiverne. , 
Arbeidet er så viderefØrt av disse lokale komiteer, og har gitt 
seg utslag i effektive tiltak, som på flere steder har gitt utmer
kede resultater. Det er selvsagt ikke mulig å kunne gi noen 
oppgave over hva disse aksjoner har brakt av merproduksjon, 
men det er slått fast at der på enkelte steder utviBomt er gjort 
et godt arbeid. Til å begynne med ga aksjonene seg utslag i 
overtidsarbeid, innfØreIse av eksempelvis ekstra husmorskift, 
stØrre interesse for rasjonaliseringsspørsmål og tidsstudier. Sær
lig fikk overtidsaksjonene en ekstra interesse ved at det ble 
gitt premier i form av byggelØyve for husbygging. Det er på 
enkelte steder også dannet studiegrupper med sikte på å studere 
produktivitets- og rasjonaliseringsspørsmål. Det har også på en 
rekke steder vært tatt opp bekjempelsen av unØdig fravær fra 
bedriften, det er innfØrt nye åpningstider for forretninger og 
kommunale kontorer osv. 

Ved den såkalte fossekraft-industri ble del' i vår- og som
mermånedene gjermom komiteen gjort et arbeid for å begrense 
stansen i ferien ved å sØke å skaffe ferievikarer, slik at pro
duksjonen kunne fortsette. 

Komiteen hadde kontakt med 18 'bedrifter innenfor denne 
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sektor, hvor det i de fleste tilfeller lyktes å komme fram til et 
resultat. 

Med sikte på kommende sommers produksjon har komiteen 
trådt i forbindelse med Arbeidsdirektoratet, for at dette kan 
fortsette det arbeid komiteen har tatt 'Opp på dette felt. 

Komiteen har, som det framgår av ovenstående, spesielt hatt 
forbindelse med industribyer. Arbeidet ble påbegynt i Moss, 
hvor det allerede var en aksjon i gang, og senere fortsatt i en 
rekke byer. 

Når det gjelder det annet hovedavsnitt av komiteens virk
somhet - produksjonsutvalgene - har dette spesielle felt v�rt 
skjØttet av Anton Andresen, som 'et ledd i komiteens hele virk
somhet for å skape interesse for produksjonseffektivitet. For 
denne del av virksomhetetn trakk man på møtet 12. mars opp 
fØlgende retningslinjer: , 
1 .  Der utgis ,en informasjonsavis for produksjonsutvalgene. 
2. En søker samarbeid med forbundene for å koordinere og 

Øke virksomheten på dette område. 
3. Kursvirksomheten for produksjonsutvalgene utvides og plan

legges i overensstemmelse med de lokale framstøt som til 
enhver tid er aktuelle. 

4. Opplysningsforbundets skriftseDie for produksjonsutvalg ut- • 
vides og aktualiseres. 

5. Man benytter i Økt utstrekning rasjonaliseringsfilmer som 
et ledd i produksjonsoffensiven. 
Når det gjelder informasjonsavisen " Produksj onsutvalgene» 

synes det som om man her avbØter et lenge fØlt savn, Avisen er 
kommet ut i 8 eksemplarer i 1951.  De 2 fØrste nr. i 3 tusen 
eksemplarer, senere forhøyet til 5 tusen og det siste nr. i 6 tusen 
eksemplarer. Fra en rekke private bedrifter, kommuner og 
enkeltpersoner er det kommet henvendelse om kjØp eller abon
nement, Dette �iste spørsmål er for øvrig ikke avgjort av 
komiteen. 

Når det gjelder virksomheten for Øvrig, har man sØkt ved 
kontakt med forbundene å arrangere kurs og møter, hvor sær
lig produksjonsutvalgenes virksomhet har vært drøftet. En 
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rekke møter har vært holdt for tillitsmenn, studiegrupper, .for
bundskurs o. lign. Dete er også holdt fellesmØter, bl. a. i Bergen, 
med representanter fra 28 bedrifter. Det er også holdt et møte 
i Oslo med .forbundenes kontaktmenn, hvor man drØftet komi
teens arbeid samt T.W.I.-systemet. Det siste har bl. a. fØrt til 
at det senere ble holdt et informasjonskurs i T.W.I. for 10 fast
lønte tillitsmenn på Statens Teknologiske Institutt i Oslo. I 
arbeidet med å videreføre Opplysningsforbundets skriftserie 
om produksjonsutvalgene, er det tatt opp spørsmålet om en ny 
brosjyre, med redegj Ørelse for den nye avtalen om produk
sjonsutvalg med kommentarer. Man har også diskutert utgivelse 
av brevkurs for produksjonsutvalg, uten at dette ved årets 
slutt har fått noen avgjØrelse. 

Når det gjelder foilm er det innkjøpt 3 kopier av rasjonaliser
ingsfilmen «Enklere, mere og -bedre» ,  2 kopier av cFransson 
vaknar» samt «Det gjelder oss alla» .  Den siste er en fil;n om 
.forebyggelse av arbeidsulykker. Filmene er kjØrt på en rekke 
møter og kurs. 

Som tidligere opplyst var begge de ansatte, Halvard Bojer 
og Anton Andresen, innvilget permisjon fra sine respektive 
steder , og denne utløp 1. september. Komiteen måtte derfor 
drøfte fortsettelsen av sitt arbeid, og framla for de to hoved
organisasjoner en ny plan for komiteens virksomhet. Sekre
tariatet og sentralstyret aksepterte at komiteen skulle fortsette 
sitt arbeid så lenge nødvendige midler var til stede. Komiteen 
fikk fullmakt til å ansette nØdvendig - arbeidshjelp i stedet for 
Halvard Bojer for å fortsette hans arbeid ute i distriktene etter 
de retningslinjer som komiteen har trukket opp. 

For så vidt det gjaldt spørsmålet om arbeidende pro duk-
. sjonsutvalg, presiserte komiteen at dette var et arbeid av per

manent karakter, og at man burde få en fast ordning innenfor 
Landsorganisasjonen for så vidt det gjaldt å holde kontakten 
med og effektivisere produksjonsutvalgene. Komiteen tilsatte 
da Per Borgersen etter Halvard Bojer, og sekretariatet har 
senere fattet beslutning om at sekretær Paul Engstad og inge
niØr Egil Ahlsen li Landsorganisasj onen spesielt skal ha som 
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sitt avbeidsfelt å ta seg av produksjonsutvalgene. Kontakten 
med. disse må sØkes gjennom forbundene, samorganisasjonene 
og de faglige utvalg. 

Komiteen har pekt på at dens arbeid nå får en annen karak
ter enn tidligere, idet man til å begynne med tok sikte på den 
spesielle Økonomiske situasjon som var til stede da komiteen 
ble oppnevnt. Det synes å være et sterkt behov for å drive et 
intens arbeid for å vekke forståelse for effektivisering av pro
duksjonen og rasjonalisering av produksjonsapparatet. Komi
teens arbeid vil derfor nå få karakteren av et arbeid på lengre 
sikt. 

Arbeiderbevegelsens arkiv. 

Det arbeid som i årets lØp er utført i Arkivet og Den histor
iske komite legges fram i nedenstående beretninger. Arkivaren 
og sekretæren for ben historiske komite har i fellesskap aI1beidet 
med. de oppgaver som er anført i beretningene. 

\ 

Arkivet. 

Arkivets styre har i 1 951 bestått av Henrik HjartØy, !for
mann, Hans Hegg og Øistein Marthinsen fra L.O. - samt Ran
doU Arnesen og Olaf Wang Johnsen fra D.N.A. Det er holdt 
tre styremøter i året, to av disse har vært fellesmØter med Den 
historiske komite. 

Arbeidet med ordningen og katalogiseringen av eldre urevi
dert stoff og nytt tilsendt har fortsatt som tidligere. 3 sam
orgaDl�sasjoners 'Samlinger er i året blitt komplettert og katalog
fØrt. 

Fra L.O.'s økonomiske kontor er til Arkivet overfØrt 224 
innb. årganger av forskj ellige tidsskrifter. Dublettene er videre
sendt til L.O.-skolen. 

Bytteforbindelsen med de Øvrige nor-diske arbeiderarkiver 
har vært normal. Fra arkivet i København har vi mottatt ca. 
25 kg utbedte manglende skrifter, slik at de danske hoved
organisasjoners viktigste trykksaker nå finnes så komplett som 
mulig i Arkivet. 
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Utenom den vanlige tilvekst ira organisasjonene og andre 
faste forbindelser har Arkivet mottatt gaver fra fØlgende: Arbei
dernes Bok- og Papirhandel ( 1 000 kr. i bØker) , Tiden (Oslo) ,  
Tiden og Kooperatitve Forbundets Forlag (StoclcllOlm) .  

FØlgende privatpersoner har skjenket Arkivet eldre eller 
nyere skrifter: Ole Joakim Aarreberg, Randolf Arnesen, Ole M. 
Engelsen, Ola·f Lunde, Alfred M. Nilsen, TjØl Oftedal og Per 
Sogstad. 

Det har i årets lØp vært 127 utlånsekspedisjoner omfattende 
301 skrifter, 49 fotos og 2 faner. Hertil kommer lesesalekspedi
sjonene og de skriftlige opplysninger som er sendt til organisa
sjonene. 

Ved hjelp av de spØrreskjemaer som er sendt ut og som 
nærmere omtales -i beretningen fra Den historiske komite, har 
Arkivet hittil fått oppsporet 139 jUlbileumsberetninger som ikke 
{annes i Arkivet. Av disse har Arkivet hil1:til fått tilsendt 82. 

En del av det Ib�bliotekstekniske arbeid med L.O.-skolens 
bibliotek er utfØrt i Arkivet. 

På fellesmøte av styret for ArbeideI1bevegelsens Arkiv og 
Den historiske komite den 13. desember ble det vedtatt å sende 
søknad til De Samvirkende Fagforeninger med anmodning om 
å ska/ffe plass til Arkivet i det nye Folkets Hus. 

Den historiske komite. 

Komiteen har bestått av: Henrik HjartØy, formann, Alfred 
Skar, Anton Andresen, Edvard Bull og Øivind Berntsen. Til 
komitemØte 16. april ble også Aksel Zaohariassen innkalt, og 
komiteen besluttet at han for framtiden skulle innkalles til komi
teens møter. - Det har i alt vært holdt 3 møter i lØpet av året, 
to av disse i fellesskap med styret for Arbeiderbevegelsens 
Arkiv. 

Til komiteen er det hittil kommet inn ca. 80 bidrag på til
sammen ca. 800 sider, hvorav halvparten er maskinskrevne. 
En del ' av disse bidrag er bearbeidd og brukt som artikler i 
forbundenes fagblad og i arbeiderpressa. Komiteen har utbetalt 
kr. 530.00 som påskjØnnelse for innsendte bidrag. 
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Edvard Bull og Aage Henriksen har laget en cStudierettleiing 
for lokalhistoriske arbeidsgrupper» .  Den er trykt og gitt ut av 
Arbeidernes Opplysningsfol1bund. En ihåper med denne å få 
opprettet lokalhistoriske al1beidsgrupper som kan ta seg av 
innsamlingen av alt materiale av ,betydning for arbeiderbevegel
sens hilS'to ri'e. StudieretHeiinga og annet materiale b}e også delt 
ut til Ifagforeningsveteraner på de tre Iferieopphold som Norsk 
Folkeferie arrangerte for disse i år, samtidig som det ble gitt 
en utgreeiing om Den historiske komit«�s arbeid. Det samme 
er gjort i et par pensjonistforeninger og på faglige tillitsmanns
kurs på SØrmarka. 

Gjennom utsending av spØrreskjemaer til alle L.O.'s og 
D.N.A.'s organisasjoner, har en sØkt å ,få en oversikt over hvor
ledes det ligger an med arbeiderbevegelsens historiske kilde
materiale landet over. Resultatet av denne underSØkelsen er 
lagt fram i en utgreiing om «Arbeiderbevegelsens historiske 
kildema teriale» . 

En har i løpet av sommeren og høsten innhentet oppgaver 
over (hvorledes det ligger an med forbundenes arkivmateriale 
og arkivforhold. På grunnlag av disse oppgaver er det laget en 
utgreiing om «Forbundenes arkivforhold » .  

For å f å  satt i gang innsamling a v  endringer o m  arbeids- og 
levevilkår fØr tiden blant eldre medlemmer i de fagforeninger 
som skal lage jubileumsberetning, og for å kunne yte annen 
hjelp i denne sammenheng, har en bedt om å få oppgaver fra 
forbundene om foreningenes stiftelsesår. Hittil har en fått til
sendt disse oppgaver ,fra åtte forbund. 

For å få en oversikt over hva det finnes oppbevart av arbei
deraviser rundt om i landet, er det sendt ut spØrreskjemaer til 
alle landets aI1beideraviser. Bare ganske få aviser har hittil retur
nert disse skjemaer i utfylt stand. 

I fellesmØte av Den historiske komite og styret for Arbei
derbevegelsens Arkiv den 13. og 20. desember ble det fattet 
vedtak i tilslutning til de undersØkelser og utgreiinger som er 
nevnt ovenfor. Disse vedtak er sendt til hovedorganisasjonene 
til avgjØrelse. 
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Arbeidernes Ungdomsfylking. 

Aret 1951 har også i Fylkingen vært preget av valgforbere
delser. Den innadvendte 'Virksomheten og spesielt studiearbeidet 
har tatt sikte på å kunne gjøre en størst mulig innsats i kom, 
munevalgkampen. Etter valgkampens heldige gjennomfØring 
har arbeidet i organisasjonen tatt preg av landsmØtets for
beredelser. 

Organisasjonen. 

På tross av en fortsatt tilbakegang i antall lag og med
lemmer 'kan en slå rfast at Fylkingen er i ferd med å stabilisere · 
seg både organisasjonsmessig og politisk. Vanskene med å drive 
ungdomsarbeid !har etter krigen vært et alminnelig trekk i alle 
ungdomsorganisasjoner, ikke minst de politiske. Fylkingen har 
vært gjenstand Ifor de samme vansker - ikke i hverken større 
eller mindre grad enn andre organisasjoner. Men en har klare 
tegn på at tillitsmannsrekkene Ibegynner å bli mer stabile selv 
om mangelen på habile organisasjonsledere fremdeles er et 
problem. Også tydeliige 1egn på større politisk forståelse for de 
kommunale oppgaver kan spores, spesielt utover lands
bygdene. 

Organisasjonen fØler tydelig de bevegelser som i dag foregår 
i arbeidslivet. Mange lag må legge ned fordi ungdommen reiser 
ut til steder i landet hvor det finnes muligheter for kontinuerlig 
arbeid. Ved denne omplaseringen mister de ofte kontakten med 
ungdomsbevegelsen. 

Et alminnelig trekk ved hele vår organisasjon er at lags
virksomheten stort sett går bedre utover landsbygdene enn i de 
større eller mindre bysamfunn. Lokalvanskene er ennå store 
for organisasjonen, samtidig som de Økonomiske vanskene blir 
større og større. Om det er slik at samfunnet Ønsker å ha et 
frivillig organisert ungdomsarbeid, er en nØdt til å nå fram til 
tiltak som sikrer ungdomsorganisasjonene eksistensmuligheter. 

Antall lag pr. 31 .  desember 1951 er 659. 
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Kommunevalgkampen. 

Forberedelsene til årets kommunevalgkamp tok til allerede 
i begynnelsen av året med opp}egget til stu(litesesongen. Arbei
det ble her lagt på kommunalkunnskap ibygd på en analyse av 
hj emstedets forhold. Det er registrert en meget stor og god 
deltakelse i samtalegrupper over dette emnet. 

Landsstyret ble kalt inn i august for å delta i sluttopplegget 
av valgkampen. 

« Ungdommens Valgkamp 1951 » ble gjennomfØrt stort sett 
etter de samme linjer som i stortingsvalgkampen 1949. En gikk 
inn for å bearbeide ungdomsvelgerne født i årene 1927-30. 
Ungdomsvelgerne ble registrert innenfor det enkeltes lags 
arbeidsområde og tildelt Fylkingens valgmateriell. 

«BI'Iev til unge V1el'gere» ble trykt i 150 000 bokmål og 30 000 
nynorsk. 

Ukeavisen «Fritt Slag" bLe trykt i 50 000 hver uke i 4 uker. 
Avisen Ible distribuert til alle lag og tok sikte på både å være 
Fylkingens viktigste innslag i valgkampen og opptakten til 
abonnements tegningen for avisen. Dessverre fikk en ikke kom
misjonærmateriellet Iferdig i rett tid slik at en ikke fikk den 
effektivitet vedrØrende starten av avisen som en tilsiktet. 

I ,forbindelse med forberedelsene av kommunevalgkampen 
ble det avviklet et ungdomstalerkurs på Utøya og et i TromSØ. 

Røde Buss 

var også i år et sterkt og verdifullt innslag i « Ungdommens 
Valgkamp» .  A-Dets -turnel'edere vaT Try,ggve Aakervik og Arne 
Kristiansen. Arets Røde Buss hadde 79 forestillinger for til
sammen 25 000 mennesker. Turneen ga et godt Økonomisk 
resultat. 

I likhet med 1949 sØkte en i kommunevalgkampen å gjen
nomføre en «gjettekonkurranse» som skulle bringe inntekter 
til lag, distriktslag og Fylkingen sentralt. Dessverre brakte 
tiltaket ikke tilnærmelsesvis inntektene fra 1949. 

BedI'le enn tidJ.igeI'le lyktes det mange lag å få ungdoms
spørsmål tatt opp på partiets kommunevalgprogrammer. Ung-
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dommens kandidater fikk i enkelte kommuner en framtredende 
plass på partiets valglister, mens rekrutteringen til herreds- og 
bystyrene stort sett ikke var av det omfang ungdomsbevegel-
sen Ønsker. , 

Valgkampen ,ble godt gjennomfØrt og ungdommens innsats 
var god. Fylkingen fikk betydelig Økonomisk støtte fra partiet 
til valgkampens gjennomfØring. 

- Agitasjon. 

For å trimme opp organisasjonen tit! valgkampen gjen
nomfØrte en på våren to omfattende turneer. Den ene med 
Simen Kr. Hangaard og Tryggve Aakervik trålet landet fra 
Kirkenes til Namsos, mens en bilturne hvor Frank Andersen, 
Einar Hoff-Olsen og BjØrn Johnsen deltok, besØkte samtlige 
distriktsorganisasjoner og en del lag i Sør-Norge. 

Dessuten organiserte en i tiden januar-april en studie- og 
agitasjonsturme etter «RØde Buss»-mØnster som hver lØrdags 
ettermiddag reiste ut til de nærmeste sentrale steder som Moss, 
Halden, Larvik m. v. hvor en om lØrdagskvelden gjennomførte 
et inntektsbI'lingende arrangement, mens sØndagen ble viet en 
tillitsmannskonferanse for lagene i den nærmeste lcretsen. En 
gjennomfØrte 7 slike weekend-turer. Virksomheten bar seg Øko
nomisk og var ellers et meget posibvt tiltak. 

100 pst.-Hammer'n. 

1 1951 ble det gj ennomfØrt en konkurranse i lagene vedrØrende 
rapportering og effektiv kontingentbetaling. De lag som hadde 
100 pst. kontingentbetaling, rapporteringen i orden og dessuten 
et medlemstall ved utgangen av året som ikke var mindre enn 
ved inngangen i året, fikk tildelt « 100 'Pst. Hammer'n» :  75 lag 
oppnådde betingelsene og er tildelt Hammer'n. Denne konkur
ransen fortsetter hvert år. «Hammerlagene» må oppfylle ,be
tingelsene hvert år for å kunne beholde trofeet, hvis ikke blir 
Hammer'n inndratt og laget får ,bare beholde det skHtet som 
er påmontert Hammer'n med lagets navn. 
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Kontakt-virksomhet overfor lag og distriktslag. 

For å oppnå b edre kontakt med d/lag og lagene har 'Sentral
styret gjennomfØrt en ordning slik at hvert sentralstyremedlem 
stå'r som kontaktmann ov'erfor distriktsst)'Tene og lagene innen
for 2 distriktslag. Virksomheten har bestått i at brever er sendt 
direkte til det enkelte lag om den alminnelige virksomheten 
og de problemer lagsstyrene og distriktsstyrene strir med. 
Dessuten har en så langt det 'har vært mulig latt « kontakt
mannen" r,epresentere på konferanser og årsmøter innenfor 
«sine" distrikter. Ordningen gir mulighet for en sterkere kon
takt distriktsstyrene/lagene med Fylkingen sentralt. 

Avisomlegningen. 

"Arbeider-Ungdommen» kom ut med sitt siste nummer i 
august. Etter et grundig forhåndsarbeid gikk en til utgivelse 
av ukeavisen .. Fritt Slag» fra 15. september. Avisen har en 
friere stilling i forhold til organisasjonen, idet Fylkingens for
mann ,er lØst fra vervet som ansvarlig redaktØr. Avisen har 
foruten delvis fastlØnnet redaktør, redaksjonssekretær og 2 
j ournalister. Arve Barli, LillElhammer, er tilsatt som forret
ningsfØrer for avisen. 

Ved utgangen av januar 1952 hadde «1Fritt Slag» 9 000 betalt 
opplag, idet alt vesentlig i faste abonnenter. 

Avisen har møtt positiv støtte fra aUe hold innenfor arbeider
bevegelsen og synes å ha meget gode forutsetninger for å kunne 
bli et organ som kan skaffe balanse i sine regnskaper. 

Hva .avisen betyr i vår politiske virksomhet er vanskelig 
å overvurdere. 

Studiearbeidet. 

Ved inngangen av studiesesongen 1950/51 !lendte AUF ut 
studiebrosjyren «V ær med. ,  studieplakat, foredragsdisposisjon 
og en samtalesketsj om studIearbeidet til bruk i lagene. Et 
detaljert spørreskjema ble utarbeidd og sendt alle lag. Skjemaet 
tok sikte på å få analysert forholdene innenfor hvert enkelt 
lags arbeidsområde med henblikk på de saker en skulle reise 

94 



i kommunevalgprogrammet og med omsyn til valgkampens 
gjennomfØring. 

Samtalegruppeformen er prøvet ..i denne sammenheng med 
bra resultater. 

En har sendt ut rettleiing i følgende spørsmål : 
1 .  Hvordan lager vi et arbeidsprogram ? 
2. Retningslinjer for « Ungdommens kommunale valgprogram» .  
3 .  Statens Ungdoms- og Idrettskontor. 
4. Kultural1beidet i kommunen. 

Det er også utgitt 2 egne studienummer av AUF-Informa
sjon. Av AOF's studieoversikt for sesongen 1 950/51 viser det 
seg at AUF-lagene har over 50 pst. av de rapporterte ringene. 

Studiearbeidet har i året vært i sterk framgang. Emnene 
som -har vært nyttet har mindre enn 1iid1iger.e år dr.eid seg om 
«organisasjonskunnskap" til  fordel for kommunalkunnskap og 

,. andre politiske spørsmål. 

Lederskolen 1951 
ble gjennomfØrt som den tredje i rekken på Leangkollen, Asker, 
i tiden 4.-24. februar. Skolen hadde 25 deltakere fra 13 distrikts
lag. Skolen har den aller største betydning for tillitsmanns
rekrutteringen. De resultater som en hittil kan registrere er 
de aller beste. 

Studie- og dugnadskurs på Dovrefjell Hotell. 

På anmodning av Norsk Folkeferie gjennomførte AUF i 
tiden 26. mai-9. juni et kombinert dugnads- og studiekurs på 
Dovrefjell Hotell. 20 ungdommer fra Østlandet deltok. Kurset 
omf·attet 4% timers arbeid og 3 timers kursvirksomhet daglig. 
Deltakerne hadde fri reise og fritt opphold. Tiltaket var meget 
vellykket og populært. 

Sørmarka Folkehøgskole. 

På grunnlag av det vedtak LO's representantskap fattet 
spørsmålet om skolens framtidige bruk, fattet Landsstyret 
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AUF en uttalelse om SØrmarka Folkehøgskole hvor en slår 
fast den store lbetydningen folkehØgskolen har. 

AUF vil se som sin spesielle oppgave å sørge for god SØk
ning til skolen. I samarbeid med skolens ledelse gjennomfØrte 
en i hØst en kampanje som ga et meget godt resultat. 

De aller fleste deltakerne i SØrmarka FolkehØgskole er med
lemmer av AUF. 

Faglig arbeid. 

AUF innkalte samtlige fagforbund til en konferanse på 
Leangkollen i februar. Hensikten var å få kartlagt de oppgaver 
fagbevegelsen mener AUF ,bØr delta i og hvilke muligheter 
AUF har :for å kunne skjØtte disse oppgaver. De fleste fagfor
bund deltok i konferansen som var meget positiv. Ønsket om 
et mer intimt samarbeid mellom det enkelte fagforbund og 
AUF kom klart fram. 'Fylkingen har i en viss utstrekning 
deltatt i samarbeid med Norsk Hotell- og Restaurantarbeider
forbund, Norsk Skog- og Landarbeiderforbund og Norsk Tele
graf- og Telefonrorbund. 

AUF har trådt i forbindelse med LO's ungdomsutvalg og 
sammen med dette arbeides det med tiltak distriktsvis for å 
aktivisere ungdomsutvalgene innenfor samorganisasjonene. 

Landsstyremøtet i august vedtok en prinsipiell uttalelse i 
spørsmålet om lØnnskompensasjonsforhandlingene i september. 

Det nordiske dg internasjonale samarbeid. 

Arets nordiske lederkonferanse ble holdt i januar i Finn
land. AUF deltok med 3 representanter. 

Etter lange forberedelser i Den nordiske Samarbeidskomi
teen mellom ungdomS'forbundene ble det i august arrangert en 
Nordisk Ungdomskongress i GØteborg. Hvert av de fire nordiske 
land hadde høve til å delta med 100 representanter. AUF hadde 
en delegasjon fra hele landet på 85 repre.sentanter. 

Kongressen behandlet «Sosialdemokratiets perspektiver» ,  
«Ungdomspolitiske spørsmål» og «Organisasjonskrisen» .  Kon
gressen Ible en mektig manifestasjon av den sosialdemokratiske 
ungdommens styrke ,i Norden. 
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I SUI's sommerskole i Biarritz deltok AUF med 12 repre
sentanter. Dessuten arrangerte AUF en flytJur til London hvor 
32 ungdommer deltok. 

Konferansen eØkt produksjon» . 

Sammen med Oslo d/lag arrangerte AUF den 27.-28. j anuar 
en stor produksjonskonferanse i Oslo. 

Om lag 400 representanter fra arbeider- og arbeidsgiver
organisasjoner, fra statlige og kommunale institusjoner deltok. 

Innleder på kon.reransen var: Statsminister Einar Gerhard
ISen, d irektør Chr. Erlandsen, N.A.F., forretningsfØrer Konrad 
Noroahl, A.F.L., ArbeidsdirektØr Gunnar Bråthen og professor 
Knut \Våler. 

Fra konferansen er det gitt ut en protokoll som er et godt 
materiale for studieringer og samtalelag. 

e Ungdoms Fanevakt.» 

Per Egeberg Sogstads bok e Ungdoms Fanevakt» ble trykt 
ferdig på forsommeren i opplag 5 000. Salget av boken har gått 
j evnt. Arbeidernes Opplysningsforbund har gitt ut studie
rettleiing til den. Boken har fått god mottakelse og skulle kunne 
være et godt bidrag til den historiske litteraturen en trenger 
i studievirksomheten i ungdomslagene . 

. Utøya 

har i året som er gått vært en stor oppgave for organisasjonen. 
Det ,ble i sommermånedene utført betydelig dugnad på øya, 
i fØrste rekke et opprydningsarbeid. Alle bygninger er pusset 
opp utvendig, bryggene er utbygd, likeledes veien og idretts
banen. En har foretatt en viss ominnredning for å gi soveplass 
for de som ikke kan ligge i telt. 

Det skal store lØft til for å sette eiendommen i den stand 
som kreves for å kunne nytte den effektivt ut i ferie. og studie
virksomheten. ForelØpig er våre SØknader til Feriefondet om 
Økonomisk støtte avslått. 
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Politisk arbeid. 

Fra Fylkingen er det i året sendt Partiet og Stortingsgruppen 
henvendelser i forskjellige spørsmål. 

IDette er i .første rekke i forbindelse med Lotteriloven som 
er en sterk hemsko for virksomheten. 

Vi har 'SØkt å lendre Statens feriefonds styres oppfatnång 
av Økonomisk støtte til ferietiltak satt i gang av politiske 
organisasjoner. 

I samarbeid med Norsk Folkehjelp og Kvinnesekretariatet 
satte Vii li gang en kampanje for helsestasjoner for mor og barn. 

AUF tok overfor Folk og Forsvar opptakten til kontakt
konferanser mellom «Ungdommen og Forsvaret» . 

Med Statens Ungdoms� og Idrettskontor har en i året hatt 
et godt samarbeid. 

• 
* 

Aret 1951 har på flere felter innenfor virksomheten vist gode 
resultater. Den nye avisen viser sterk framgang og dens inn
flytelse på lagsvirksomheten er den beste. 

Men den d'ulle sysselsettingen og mange andre forhold tilsier 
en sterkere instruksjonsvirksomhet i hele organisasjonen for 
å gjøre tillitsmenn og lag kjent med sine oppgaver. Økonomien 
setter forelØpig en sterk begrensning for dette aI1beid. I året 
1952 har AUF sitt 3. landsmØte etter krigen. Forutsetningene 
fOl å ha en sterk organisasjonsmessig og politisk ungdoms
organisasj on når landsmØtet trer sammen i mai, er gode. 

Kvinnebevegelsen. 

Kvinnesekretariatet har i året 1951 holdt 10  møter og be
handlet 96 saker. 

Sekretariatets arbeid i 1951 var som rimelig kan være sterkt 
viet kommunevalget. Kvinnesekretariatets representanter på 
fylkeskvinneutvalgenes årsmØter, formannskonferanser, tillits
kvinnekonferanser etc. holdt foredrag om kvinneavdelingenes 
oppgaver i forbindelse med kommunevalget. I fØrste rekke 
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gjaldt det for kvinnene å være med og fremme forslag som 
var av spesiell interesse for kvinnene å få opp på kommune
programmene, og drØfte kvinneavdelingenes aI1beidsoppgaver 
i valgkampen. 

Tillitskvinnekonferansen. 

Arets tillitskvinnekonferanse ble holdt i Samfunnshuset den 
22. og 23. mai hvor fØlgende saker var oppe til behandling: 
Den internasj onale situasjon, Sosiale oppgaver på kommune
programmet, Hva kan vi gjØre for å Øke kvinnenes representa
sjon i by- og herredsstyrene, Den Økonomiske situasjon, Kvin
nenes plass i forsvaret, Kvinnesekretariatets stilling til de 
kommunistiske dekkorganisasjoner, samt ,forslag innsendt fra 
de forskjellige kvinneutvalg. 

VedrØrende Øking av kvinnenes representasjon i by- og 
herredsstyrene fattet konferansen følgende beslutning: 

«TiJlitskvinnekonferansen henstiUer til partiets kvinne
avdelinger å ha initiativet til mØter hvor kvinnene tilsluttet 
partiet, kollektivt tilsluttede kvinner gjennom fagforeningene 
og ungdomslagenes kvinner, kan drØfte og enes om en rekke 
kvinner som kandidater til kokmmune1istene.» 

Til Kvinnesekretariatets forslag angående de kommunistiske 
dekkbrganisasj oner fattet konferansen enstemmig følgende:  

« Under henvisning til partiets vedtak av 1933 om vår stilling 
til de kommunistiske dekkorganisasjoner, vedtar Tillitskvinne
konferansen at medlemskap i Norges Demokratiske Kvinne
forbund er uforenlig med medlertlskap i Det norske Arbeider
parti. Tillitskvinnekonferansen henstiller til k.vinnebevegelsens 
medlemmer ikke å støtte kommunistenes undergravningsarbeid 
ved å gi sitt navn til de såkalte «Fredsappeller" som spres gjen
nom de kommunistiske dekkm-ganisasjonene.» 

Anna Kethly kampanjen. 

Likeledes vedtok man enstemmig fØlgende forslag fra 
Kvinnesekretariatet : 

«Tillitskvinnekonferansen oppfordrer alle kvinnebevegelsens 
lag og enkeltmedlemmer til å sette alle krefter inn i arbeidet 
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for å redde Anna Ke1lhly, slik at hun kan få en offentlig retts
sak og en upartisk forsvarer. Tillitskvlnnekonferansen prote
sterer mot at den Ungarske legasjon i Stockholm har nektet 
å oversende til 'Visestatsminister Rakosi den henvendelse som 
de nordiske aI1beiderkvinners representanter overleverte i Stock
holm den 2. mai i år. Vi ser i denne kyniske opptreden av den 
Ungarske legasjon et nytt og forferdende bevis for folkets 
mening.» 

Kvinnenes deltakelse i denne kampanjen har vært overvel
dende. Foruten -titusener som på våre 1 .  mai demonstrasjoner 
over hele landet ga sin tilslutning til henvendelsen, kommer 
underskriftene på de utsendte listene som er underskrevet av 
82 281 personer. Kvinnesekretariatet har solgt Anna Kethly
korten ei et antall av 40 000, av disse er solgt 27 000 gjennom 
kvinneavdelingene. Kampanjen fortsetter. 

Etter forslag fra Rogaland kvinneutvalg ble ibesluttet å sende 
Sosialdepartementet fØlgende forslag: 

«En må av alle krefter gå inn rfor at arbeidet med de sinn
syke utsatt i privat Iforpleining blir !fremmet så hurtig som 

råd er, og at samfunnet går inn for å overta alt som har med 
legebehandling, pleie <'g stell å gjøre. En må også ihurtigst 
mulig forbedre kontrollen med de utsatte sinnsyke, slik at 
tilfeller med mishandlinger ikke kan forekomme, og dette bØr 
gjøres uten å vente på innstillingen fra den komiteen som er 
satt ned for å revidere vår sinnsykelovgivning.» 

De Øvrige forslag fra kvinneutvalgene, ble oversendt Krvinne
sekretaria tet. 

Henstilling til myndighetene. . -
Etter henstilling fra Østfold kvinneutvalgs årsmøte om skar

pere kontroll av ferdigsydde tekstilvarer er dette forslaget 
oversendt Regjeringen: 

' « Det forekommer til stadighet at barn- og herreplagg ikke 
holder mål, undertØY og skjorter, som det ikke er mulig og 
prØve for kjØp, er en stor risiko å kjØpe. \ Uheldige innkjØp 
betyr unØdig belastning på tekstilmerker og Økonomi.» 
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Finans- og Tolldepartementet har gitt Kvinnesekretariatet 
beskjed om at vår henvendelse har vært forelagt Tekstil- og 
Konfeksjonsutvalget, som i brev av 16.  august 1951 har gitt 
fØlgende uttalelse: 

«Saken ,ble behandlet på utvalgets møte nr. 357 den 15. d. m. 
Utvalget var her enig i klagen med hensyn til  at en og samme 
stØrrelse i konfeksjon og trikotasje fra forskjellige fabnkker 
kan være nokså forskjellig. Utvalget besluttet å rå til overfdr 
Prisdirektoratet at De norske Tekstiljabrikkers Hovedforening 
og Konfeksjonsfabrikantenes Landsfbrbund blir tilskrevet og 
at en henstiller til nevnte organisasjoner å sØke kontakt med 
Standardiseringsforbundet, ManufakturkjØpmennenes Lands
forening og andre organisasj oner som berØres av forholdet med 
henblikk på å klarlegge retningslinjene når det gjelder stør
relser i konfeksjon og trikotasje. 

Når det gjelder barnekonfeks] on, vil utvalget rå til at en 
går over til størrelsesnummer, og helt slutter med å betegne 
stØrrelsene i antall år." 

Likeledes er et forslag fra Østfold kvinneutvalg om opp
rettelse av skole- og opplæringsanstalter for ånds vake barn i 
Østfold, oversendt sosialministeren. 

Til den departementale komite som har spørsmålet om 
aldersgrensen for offentlige funksjonærer til behandling, har 
Sekretariatet oversendt følgende forslag fra Bergens kvinne
utvalg: 

«Vi henstiller til Kvinnesekretariatet å ta opp spØrs
målet om at stat og kommuner hever aldersgrensen ved anset
telser. Bakgrunnen for dette forslag er forarbeidende til pro
posisjonen om folketrygden. Denne synes i stor utstrekning å 
bygge på sjømannspensjoneringen, hvor enker fØrst kan bli 
trygdet etter fylte 55 år. Forutsetningen er at det skal gis en 
omskoleringstid for enker under den alder, for å gjøre dem 
skikket til å delta i ervervslivet. For at dette kan realiseres 
mener vi at stat og kommune må gå foran når det gjelder 
ansettelse av arbeidssØkende over 55 år.» 
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Forslag rfra SØndre Salten kvinneutvalg om å inngå til myn
dighetene med krav om at der må sørges for mest mulig stabilt 
lØnns- og prisnivå, er oversendt Statsministeren. 

Til Kommunal- og Arbeidsdepartementet er sendt henstil
ling om å forandre Husleielovens § 31 « om rett for gjenlevende 
ektefelle og barn som ved leierens dØd hØrte til hans husstand, 
til å overta leieavtalen om bolig med rettigheter og plikter, 
i avdØdes sted. Det viser seg i praksis at denne rettighet ikke 
gjelder barnebarn eller pleiebarn som av den grunn risikerer 
utkastelse når leieren t. d. besteforeldrene også er døde, og for
eldrene også er enten dØde eller i hvert fall ikke hører til hus
standen.» 

Etter forespØrsel fra Sosialdepartementet til Landbruks
departementet om at det reorganiserte Statens Husstellråd, som 
har de samme oppgaver som Kvinnesekretariatets P. M. (Hjem
menes Forskningsinstitutt) kan oppta og fortsettes av Statens 
Husstellråd med eventuell utvidelse, har Kvinnesekretariatet 
gitt i skriv til Sosialdepartementet beskj ed om at Sekretariatet 
ikke har noe imot at standardisering av kjØkkenredskaper og 
for Øvrig de andre saker som naturlig fØlger med i husstell
undervisningen overtas av Husstellrådet, men gjør merksam 
på at Hjemmenes 'Forskningsinstitutt omfatter mange spørsmål 
som ikke kommer inn under Husstellrådets oppgaver. 

Etter henstilling fra Buskerud formannskonferanse den 9. 
februar 1951,  har Kvinnesekretariatet henstillet til Sosialdepar
tementet å utrede spørsmålet Husmorlegekontroll ved Helse
stasj onene for mor og barn. 

Fra Sosialdepartementet (Helsedirektoratet) har Kvinne
sekretariatet fått svar på henvendelsen som lyder: 

« Helsekontroll av husmødre er en oppgave som har over
måte stor lbetydning som ledd i det forebyggende helsearbeid 
og som synes å falle naturlig inn under helsestasjonenes virke
felt. Grunnen til at en hittil ikke har kunnet fremme et alminne
lig forslag om å utvide helsestasjonenes oppgaver på dette felt 
er at stasjonene stort sett ikke har hatt kapasitet til å påta 
seg en slik Økt belastning. Mangelen på leger, og frem for alt, 
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mangel på kvalifiserte helsesØstere, har også vært en begren
sende faktor. 

Ved at Staten i lØpet av de siste år har bevilget betydelige 
belØp til utbygging av helsestasj onene, og også støtter driften 
av en rekke av dem, er for1holdene plitt bedret. Det vil derfor 
være naturlig at helsekontrollen av husmødrene nå blir tatt 
opp på helsestasjonenes 'Program, og en vil søke å få gjennom
fØrt dette i stadig større utstrekning.»  

Likeledes er det etter henstilling fra Buskerud formanns
konferanse den 26. juni 1951 henstillet til Sosialdepartementet 
om å overveie spørsmålet om å la barn anbrakt av vergerådet 
få barnetrygd. Kvinnesekretariatets forutsetning er at den 
eventuelle barnetrygd for vergerådsbarna skal komme barnet 
til gode. 

Studievir ksomheten. 

Fra den 8. til den 14. juli holdt Kvinnesekretariatet sitt van
lige sommerkurs på Leangkollen i samanbeid med Arbeidernes 
Opplysningsforbund. 29 elever deltok fra forskjellige kvinne
avdelinger fra hele landet. Aase Lionæs var kursets leder og 
foreleser. Foreleser for Øvrig var Opplysningsforbundets sekre
tær, Aksel Zachariassen og professor Arne Ording. Som ledd 
i det nordiske samarbeid deltok Meeri Kalavainen fra Finnland. 

Fra den 5. til 1 1 .  august ble det fØrste nordiske kvinnekurs 
i vårt land holdt på SØrmarka FolkehØgskole, med deltakere fra 
Finnland, Sverige, Danmark og Norge. Som emner på kurset var 
oppsatt: «Det nordiske sosialpollitiske samarbeid»,  som ble inn
ledet av konsulent ti. Sosialdeparbementet, Kaare Salvesen. « Pris
utvikHngen og hjemmene» ble innledet av partiets visefQrmann, 
Trygve Bratteli, «Vår tids ungdomsproblemer» ble innledet av 
Esbher Pedersen, Danmark, Else PeraHiinen, Finnland, innledet 
om «Kvinnenes yrkesutdanning» , og Aase Lionæs om "Kvin
nenes internasjonale politiske samarbeid» . 

Det var også ordnet m�d rundtur i Oslo for å vise de nordiske 
kamerater Ihva Oslo har bygget etter krigen. Oslos Bol.igråd
mann, Trygve Nilsen, var så elskverdig å la arkitekt Brynjullf-
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sen være med på turen for å forklare deltakerne det som var 
nØdvendig i forbindelse med byggingen. Det hagl�t av spØrs
mål fra deltakerne som elskverdig ble besvart av arkitekten. 
Det er vel unØdvendig å bemerke at alle var imponert over det 
som en !fikk se. Arkitekten ga også lØfte om, hvis det var noen 
som Ønsket mer av opplysning, så var han villig til å besvare 
dem pr. brev gjennom Kvinnesekretariatet. Dette er også gjort, 
og svarene er sendt til dem som rettet spørsmålene. 

I kurset deltok 36. Kursets leder var Thina 'Dhorleifsen. 

Til den Internasjonale sommerskole i Østerrike 

hadde Kvinnesekretariatet for :første gang hØve til å sende d�l
takere. Skolen holdtes i Klagenft\rt fra den 25. august til 2. sep
tember. Etter innstilling fra Kvinnesekretariatet valte partiets 
Sentralstyre Aase Lionæs og Aase Andreassen, Rj ukan. Etter 
anmodning fra Kvinnesekretariatet valte Arbeidernes faglige 
Landsorganisasj on den 3. representant, Gullborg Nyberg. Aase 
Lionæs var også foredragsholder på skolen etter anmodning 
av Kvinnenes Internasj onale komite. 

Representasjon med foredrag på årsmøter) tillitsmanns
konferanser) jubileer etc. 

På Akershus kvinneutvalgs årsmøte, den 25. februar, Buske
I1ud kvinneutvalgs årsmøte i Lier den 6. april, Telemark �vinne
utvalgs årsmøte på Rjukan den 8. mai, og på Spikkestad kvinne
gruppes 20-års jubileum var Sekretariatet representert ved 
Aase Lionæs. 

Dessuten har hun representert på den Internasjonale kvinne
komites møte i Frankfurt. 

På Vest:fold kvinneutvalgs årsmøte i Horten den 1 . april, og 
på Vest-,Oppland kvinneutvalgs årsmøte på GjØvik den 14. april 
har Sekretariatet vært representert ved Rakel Seweriin. 

På årsmøte for kvinneutvalget i Sogn og Fjordane den 25. 
september og på Vestlandskvinnekon�ransen den 26. september 
i Avdal har Sekretariatet vært representert ved Kirsten Brun
vold. 
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Dessuten har hun representert på Odda kvinnegruppes 25-
års j ubileum den 14. april. ,. 

På SØr-Trøndelags kvinneutvalgs årsmøte i Hommelvik den 
17. juni var Sekretariatet representert ved Helene GrØnvold. 
Dessuten har hun representert Arbeiderkvinnenes Husstell
kontor ved å framvise kontorets modellkjøkken på GjØvik og 
Hundalen, og på Norsk Brukskunsts kjØkkenutstilling i Kunst
nernes Hus i Oslo i mai. 

På kvinneutvalgenes årsmøter i Vest-Agder 1 . april i Kristi
ansand, Aust-Agder i Arendal den 7. april, på årsmøtet for 
Hedmark fylkesparti og kvinneutvalget den 5. mai på Elverum, 
Inn-Trøndelag den 10.  juni på Frosta, for Romsdalen den 17.  
j uni på Nesj estranda har Sekretariatet vært representert ved 
Thina Thorleifsen. 

Dessuten har hun representert Sekretariatet på fØlgende 
j ubileer: Risør kvinnegruppes 25-års fest, den 30. mars, Aust
Agder kvinneutvalgs 25-års fest i Arendal den 6. april, Ullevål 
kvinnegruppes 20-års tiest den 28. april, Stavanger kvinnelige 
arbeiderforenings 50-års fest den 10. november, Rjukan kvinne
forenings 40Jårs fest den 19.  november og på Strømsgodset 
kvinneforenings 35-års fest den 26. november. 

Hun har også representert Sekretariatet på formannskon
feransen i Sarpsborg den 4. februar, på tillitskvinnekonferansen 
i Overhalla den 1 1 . februar, og på Gudbrandsdalens kvinne
utvalgs tillitskvinnekonferanse på Lillehammer den 3. og 4. mai. 

Agitasjon. 

Av Kvinnesekretariatets kvinnelige medlemmer har fØlgende 
holdt foredrag: 

Aase Lionæs har foruten 4 foredrag på årsmøter og jubileer 
holdt foredrag på fØlgende steder: Rjukan (2) , Levanger, 
Trondheim, Kjelsås, Strømmen, Lisleby, Tåsen, Eidsvold (2) ,1 

Vestfossen, Bergen, Lillehammer, Drammen (2) , Jessheim, 
Geithus, Krokstadelva, Halden og 12 foredrag i Oslo. Tilsam
men 35 foredrag. 
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Kirsten Brunvold foretok i forbindelse med kommunevalget 
en sammenhengende turne i Inn-TrØdelag og i "Namdalen, og 
har talt på <fØlgende steder: InderØY, RØra, Frosta, Star, Sparbu, 
JØrstad, Malm, Namsos, Brekkvasselv, Grong, Bangsund, HØY
landet og Overhalla: Dessuten har hun talt i Svelvik, Odda, 
Nannestad, Lingås, Ardal, Øvre Stabekk (2) og Sandvika. Til
sammen 21 foredrag. 

Rakel Seweriin har foruten foredrag i forbindelse med 
repersentasjon på årsmøtet på Horten og GjØvik holdt !foredrag 
på følgende steder: Nedre Eiker, Sarpsborg (2) , Rakkestad, 
Trondheim, Dalsbygda, Os, Tolga, Tynset, Myrvold, Skien, 
HOkksund, Vestfossen og 18 foredrag i Oslo. Tilsammen 33 
foredrag. 

Dagmar Hernes har i forbindelse med. kommunevalget fore
tatt en turne i SØndre Salten, og talt på fØlgende steder : BodØ, 
Bodin, RØrwik, Tverrlandet, Valnesfjord, Finneide, Sulitjelma, 
Rognan, Rørvik, Styrkenes og Breivik. Dessuten har hun talt 
på Ski, Rjukan (2) , Jevnaker, og 4 foredrag i Oslo. Tilsam
men 19 foredrag. 

Ragna Karlsen har holdt 2 foredrag. Et på Ski og et i Oslo. 
Thina Thorleifsen har foruten 12 foredrag på årsmøteT, til

litsmannsmøter og jubileer, holdt <foredrag på fØlgende steder: 
Romedal, Hokksund, Mysen, Askim, Filtvedt, Vågå, Lalm, 
Spydeberg, Svelvik og 7 foredrag i Oslo. Likeledes har hun 
i fonbindelse m ed tillitskvinnekonferansen i Namdalep holdt 
foredrag i Namsos, Kolvereid, Overhalla, Skage og Bangsund. 
Dessuten har hun foran kommunevalget hatt en turne i Nord
mØre, hvor hun har talt på fØlgende steder: SunndalsØra, 
Meisingset, Suma, Engjan, Kristiansund, Straumsnes og i Lyng
stad. Tilsammen 40 foredrag. 

Tilsammen av Kvinnesekretariatets kvinnelige medlemmer 
150 foredrag. 

Dessuten er det gjennom Kvinnesekretariatet formidlet 
foredragsturne i Aust-Agder, for Marie Skau, som har talt på 
fØlgende steder: Evje, Eide, Landvik, Fevik, Eydehamn, Amli 
og i Sundebru. Tilsammen 7 foredrag. 
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Nye kvinneavdelinger. 

Aret 1951 har gitt oss 42 nye kvinneavdelinger og 2 kvinne
utvalg, Idet Alesund Arbeiderpartis og Alen Arbeiderpartis 
kvinneutvalg er opprettet. 

Av nye kvinneavdelinger har vi fått [fØlgende: 
Akershus: Fossum, Fosser og Østgård kvinnelag. 
Buskerud : Jondalen, Rollaug og Nedre Uvdal. 
Telemark: BØ, Hjartdal, Sauland, Brevik og Tuddal. 
Vestfold: østre Halsen, Nykirke og Vasås. 
Rogaland: Kverneland, Kopervik og Sokndal. 
Aust-Agder : Landvik og Eide. 
TrØndelag: Vikvarvet og Selbu i SØr-TrØndelag og Elva 

kvinneavdeling i Namdalen. 
Nordre Salten : BØstrand og Kvitsandøra. 
Sør-Troms: Sandstrand og Lavangen. 
Sogn og Fjordane: Der er er det skipa kvinneavdeling i 

Sogndal. 
I Hedmark er BrØttum kvinneavdeling skipa. I Østfold er 

Folkenborg kvinneavdeling skipa, og i Kirkenes og i Stok
marknes er det skipa kvinneavdeling. 

Sunnmøre: Hareide, Vartdal, Sykkylven, BergsjØ, Vatne, 
Fiskåbygd, Vigra og gjenopptatt Volda og Bratvåg kvinne
avdelinger. 

Vest-Agder: Oddernes kvinneavdeling. 
Dessuten er Bryn arbeiderlags kvinnegruppe kommet til 

Oslo. 
V åre praktiske oppgaver. 

Ved nyttårsskiftet 1950-51 innledet Kvinnesekretariatet 
samarbeid med firmaet Singer & Co., Symaskiner Aktieselskap, 
om å drive kurser og demonstrasjoner i våre kvinneavdelinger 
i de distrikter hvor firmaet hadde utdannede lærerinner. Sam
arbeidet ble meget vel1�kket, og etter oppgave fra firmaet ble 
det i året 1951 holdt 48 demonstrasjoner og kurs som var besØkt 

, av 1 349 husmØdre. 
Kvinnesekretariatet er representert i Kvinnenes Samarbeids

komite for alkoholfritt festliv ved Ragna Karlsen. Ved komite-
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ens arrangement av den alkoholfrie borddekningsutstilling 
«Oslo dekker til fest" i Håndverkeren i dagene 13.-15. desem
ber deltok Kvinneskretariatet i utstillingen med et dekket kon
firmantbord. Som komite for dette aIibeid fungerte Kirsten 
Brunvoll, Ragna Karlsen og Thina Thorleifsen. 

Huss�eHkontoret. 

Kontoret holdt 2 8 ukers kurs i sØm på Statens Industriskole 
med 1 1  elever på hvert kurs. Det fØrste kurs begynte den 22. 
januar og det annet kurs tok til 3. april. Som lærerinne for 
kurset var fru Petra Ansteensen. Begge vars var meget vellykket 
og vakte glede og begeistring fra elevenes side. 

Husstellkontorets virksomhet med matdemonstrasjoner av 
konsulent Lillemor Erken Holmqvist, var i februar-mars de
monstrasjoner av sild for kvinneavdelingene i Oslo med Statens 
Fiskeriutvalg som arrangør. Det ble også holdt en del ,bedrifts
demonstrasjoner av frossen uer. Dessuten en del spredte demon
strasjoner for kvinneavdelingene i Akershus. Virksomheten med 
matdemonstrasjonene opphØrte i april, da konsulenten fratrådte 
kontoret den 4. mai. 

Under Husstellkontorets omleggi g har den Øvrige virk
somheten vært utført av komiteen, bestående av Aase Lionæs, 
Aase Bj erkholdt, Ragnfrid Andersen og '.Dhina Thorlei:fsen. 

Gjennom kontorets fordelingskomite av vaskemaskiner er 
det etter sØknad utdelt 224 Hoower-maskiner og 1 1  «Thor" .  Etter 
fordelingen av nevnte antall var det framleis registrert sØknader 
ved kontoret for om lag 1 400 Hoower og om lag 200 Thor, som 
er oversendt firmaene Olav le Marie Amundsen A/S, og J. BassØe 
Melling & Co., da maskinene fra 1 952 er kommet på friliste. 

Som representanter for kontoret i Handelsdepartementet 
ved drøftelse av handelsforbindelse m� andre land, har Thina 
Thorleifs en møtt. Som representant i Utvalget tfor kvalitets- og 
konsumentsopplysning har Aase Bjerkholdt møtt. Kirst'en Brun
voll har representert kontoret i møter innkalt av Oslo Lysverker 
til drøftelse av strømrasjoneringen. 
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Arbeiderkvinnen 

I har i året 1951 kommet ut med 8 nummer, idet j anuar-februar, 
mars-april og j uli-august-nummerne var dobbeltnummer, 
og oktobernummeret utkom som cKvinnenes valgavis» . 

«Veilederen» er kommet ut med 3 nummer. 

Materiell. 

FOI1uten c Veilederen» er det sendt våre avdelinger sirkulære 
om kampanjen for Anna Ketihly, om Tillitskvinnekonferansen 
til våre distriktsorganisasjoners kvinneutvalg, sirkulære om 
talekurset på Leangkollen. Det nordiske studiekurs på SØrmarka 
FolkehØgskole, om Husstellkontorets omorganisering, Kvinnenes 
valgavis, og til lagene i Oslo om kontaktforbindelse for Arbei
dernes Avholdslandslag for å få husmødrene med i edruelig
hetsarbeidet ved å registrere dem som medlemmer etter kr. 2.00 
pr. år, og at dem på dette kort kan ha adgang til å delta i 
arbeideravholdslagenes møter. 

Faste komiteer. 
, 

Kvinnesekretariatets representant i partiets sentralstyre er 
Aase Lionæs med Kirsten Brunvoll som varamann. 

I Arbeiderkvinnenes Samarbeidskomite er Aase Lionæs og 
Ragna Karlsen sekretariatets representanter. 

I Husstellkontorets fordelingskomite for vaskemaskinene 
representerte Thina Thorleifsen sekI'etariatet. 

Kvinnesekretariatets representant i Land.:memnda for hus
morgymnastikk er Mary Olsen. 

Representasjon utenom vår bevegelse. 

Etter innbydelse fra Norges Standardiseringsforbund er 
sekretariatet representert ved Aase Liohæs og Thina 'I'horleif
sen som varamann. 

Etter innbyedlse fra samme forbund til å delta i arbeidet 
med revisjon av kjØkkenstandardeene er sekretariatet represen
tert ved Liv Tomter. 
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Sekretariatets medlemmer. 

Aase Lionæ:>, formann, Ragna Karlsen, varaformann, Rakel 
Seweriin, Kirsten Brunvoll, Dagmar Hernes, Olga Johansson 
og Thina Thorleifsen, sekretær. 

., FØrste varamann Edel Ski, som møter fast i sekretariatet . 
Sentralstyrets representant: Martin Tranmæl. 

Framfylkingen. 

Landsrådet i Framfylkirfgen har i 1951 bestått av Hans 
Sundrønning, Werna Gerhardsen, Hjalmar Helgesen og BjØrn 
Fougli fra Det norske Arbeiderparti, Paul Engstad, Arbeidernes 
fagl. Landsorganisasjon, Solveig Akervik og Odd Kjus, arbei
dernes Ungdomsfylking, Sverre Frogner, Arbeidernes Avtholds
landslag, samt Framfylkingens sekretær Rolf Hansen. 

Framfylkingens kontor er i låret flyttet til T'Orggt. 17, Oslo. 
Virksomheten i 1951 har vært et jevnt og godt arbeidsår for 
Framfylkingen. Mangelen på hØvelige lederkrefter er imidlertid 
fortsatt det største pwblemet en står overfor ved en utvidelse 
av virksomheten. Landsrådet har deNor tatt opp arbeidet med 
å organisere barnearbeidet i slike former at en får full og 
rasjonell utnyttelse av lederkreftene en rår over. 

Organisasjonen. 

Framfylkingen teller nå 90 lag med ca. 7 000 medlemmer. 
Virksomheten veksler i forhold til lokaler og lederkrefter, men 
der disse er tilfredsstillende, drives et jevnt og godt arbeid. 

Fram-kretser er organisert i Oslo og SØr-Trøndelag. 

Leire7' og and7'e armngementer. 

Sommeren 1951 ble det gjennomfØrt en rekke mindre frilufts
arrangement. 

Vassfarlei7'en samlet 50 deltakere til en 1 0  dagers vandretur 
gjennom Vassfaret. Turen ble meget vellykket, 'Og gir oppslag 
til en utvidet friluftsvirksomhet på dette grunnlaget. 
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Utpyaleiren for barn under 12 år samlet 150 deltakere. På 
grunn av en ondartet epidemi som rammet leiren, ble denne 
oppløst etter 1 %  uke. 1 1  barn ble innlagt på sj ukehus, men 
ingen rfikk varig skade. 

Internasjonal leir 1951 ble arrangert av den engelske organi
sasjonen i nærheten av London. Fra Framfylkingen deltok 50 
barn og ledere fra forskjellige steder rundt om i landet. Trass 
i dårlig vær under leiren, ble det et meget vellykket arrange
ment for de norske deltakerne. Bl. a. var besøkene i London, på 
Festivitalutstillingen m. v. av stor verdi. Det er fØrste gang 
Framfylkingen har deltatt med en større gruppe på leir utenfor 
Norden. 

Nordiske a1'1'angement. Framfylkingen var representert også 
på Riksleir i Sverige og Finnland. Dessuten var det en rekke 
gjensidige utvekslinger mellom norske og danske avdelinger 
og kretser. Et musikkorps fra HelsingØr DUr hadde i september 
en 10 dagers turne blant framlaga på Østlandet. 

1 .  mai a1'rangement for barn. 

r samarbeid med partikontoret la Framfylkingen opp et pro
gram for barnearrangement 1 .  mai. En lang !'ekke ungdomslag 
og 1 . mai-komiteer nyttet programmet, som etter rapportene 
var meget vellykket. 

Julearrangement. 

Framlaga tok i år i stor utstrekning del i ledelsen av fag
og partiforeningers j ulefester for barn. Særlig i Oslo ble det 
gjort en betydelig innsats, der Framlaga hadde ledelsen av 75 
fester. 

Nordisk og internasjonalt samarbeid. 

Det betydeligste nordiske arrangementet i 1951  var Nordisk 
lederkurs i Sverige i mars. Framfylkingen tok del i kurset med 
10 ledere. Foruten utvekslingene ved leirer m. v . ,  har det vært 

nær kontakt mellom sentralledelsene i de nordiske land, bl. a .  
om internasjonale spørsmål. 
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Internasjonal konferanse ble holdt i London i april. Fram
fylkingen var representert ved Paul Engstad jr. Foruten denne 
konferansen, har den internasjonale leiren bidratt sterkt til å 
Øke kontakten mellom organisasj onene i de enkelte land. 

Arbeidernes Opplysningsforbund. 

RepresentantskapsmØtet i Arbeidernes Opplysningsforbund 
i mai 1951 vedtok å endre beretningsperioden for forbundet 
således at den heretter skal fØlge budsjettåret. Hensikten er på 
denne måten å få en sammenhengende beretning [or studieåret. 
Imidlertid foreligger likevel for kalenderåret ved årsskiftet en 
del tall som gir et inntrykk av virksomheten. 

Valg virker alltid inn på det lokale studiearbeid. For 1951 
hadde A.O.F. truMet forberedelse for om mulig å få planlagt 
det lokale opplysningsaTibeid mens valgkampen pågikk, og i den 
hensikt at det kunne komme i gang umiddelbart etter valget. 
Imidlertid inntrådte en kjedelig teknisk forsinkelse av studie
programmet for vinterfualvåret 1951-52. Resultatet var at prak
tisk talt intet opplysningsar.beid kom i gang fØr valget. Som 
følge herav viser statistikken over igangsatte studieringer et 
betydelig 1J:ilba1reslag, nemlig 841 med 8 468 deltakere, mot 1 295 
og 14 437 i året 1950. Tallet vil nok stige en del når alle rapporter 
foreligger, men ,tendensen blir ikke vesentlig endret. 

Valget rammet kveldskolevirksomheten ennå hardere. Det 
bloe i 1951 ,bare satt i gang 57 kV'eldSISkoleklasser med 1 136 del
takere, mot 95 i det foregående år med 1 798 deltakere. 

Også når det gjelder lo�ale kurs viser statistikken tilbakegang, 
nemlig 161  helgekurs med 3 906 deltakere, mot henholdsvis 1 76 
og 3 466 i 1950. Når det gjelder kurs på fra 3 til 14 dager, ble 
det holdt 102 med 2 925 deHakere, mot 120 og 3 466 i 1950. Her 
er imidlertid å merke at tallet av større kurs (8 og 14 dager) 
ligger betydelig hØyere i 1951 enn alle år etter krigen. 

A.O.F. alene arrangerte 25 slike kurs med 645 deltakere. 
Hertil kommer den britisk-nordiske sommerskolen med 51 del
takere, Geneve-skolen ( 14 dager i Norge) med 1 1  norske del-
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takere, A.U.F.'s lederskole med 26 deltakere, dugnadskurs for 
Folkeferie med 1 8  deltakere, Avholdslandslagets kurs med 28 
deltakere og det nordiske kvinnekurset med 35 deltakere. 
A.O.F. sendte dessuten om lag 100 deltakere til kurs og skoler 
i andre land. 

Fagforbundene arrangerte i fjor 30 kurs med 900 deltakere av 
minst en ukes varighet. Hertil kommer en faglig nordisk studie
uke med 95 deltakere. I alt ble således avviklet ca. 60 større kurs 
med et samlet deltakerantall på ca. 2 000. 

Også Folkets Brevskole fikk fØle valget i form av nedgang 
i elevtallet. Det sank fra ca. 16 000 i 1950 til ca. 13 000. Brev
skoleformeJ synes etter hvert å fortrenge de eldre studie
metoder. Atskillig over halvparten av studieringene i 1951  var 
brevringer. Samtalelagsformen er betydelig forbedret, og ved 
årsskiftet var registrert ca. 50 slike lag. 

En rekke nye studierettleiinger ble utgitt, og et par nye 
metoder for aktivt studiearbeid ble lansert, bl. a. lokalhistoriske 
arbeidsgrupper og filmstudieringer, uten at en ennå kan uttale 
seg om resultatet. A.O.F. er også sterkt interessert i å nytte 
filmstrips i studiearbeidet, og har håp om å kunne få plasert 
en del filmstripsapparater rundt om i landet. Så snart det er 
gjort, blir det spØrsmål om produksjon av filmstrips. 

Forlagsvirksomheten var i 1951 beskjeden. En god del eldre 
litteratur ble realisert gjennom billigsalg. Forbundet har hatt 
glede av Odd GØthes brosjyrer om lØnnspolitikken etter krigen. 
Så lenge ,forbundet ikke har lokale organisasjoner og et lokalt 
kommisjonærapparat, må forlagsvirksomheten begrenses. Det 
er truffet avtale med Det norske Arbeiderpartis Forlag om at 
dettes kommisjonærer også skal omsette Opplysningsforbundets 
skrifter. I årets lØp er det startet en ny skriftserie, cArbeideren 
og kulturlivet» ,  med en brosjyre av Ole Øisang, c Veien til 
boken» ,  som fØrste hefte. En håper hvert år å kunne sende ut 
et par hefter i denne serie. 

Forbundets teateravdeling som omfatter 190 teatergrupper, 
har utgitt et par amatØrskuespill og et par samlinger av under
holdningsmateriell. Dessuten et par hefter i serien cArbeider-

8 1 1 3  



lyrikere» . Avdelingen arrangerte på vårparten et teaterkurs 
som fikk stor betydning for den underholdningsvirksomhet som 
Fylkingen drev under valgkampen. Agnar Mykle fikk fra l .  
september permisj on i ett år !for å nytte et amerikansk stipend. 
Som leder av avdelingen er fra 1. januar 1952 konstituert Arne 
Kristiansen. Fra samme tidspunkt er Tryggve Ak,ervik, i sam
arbeid med paI'tiet, knyttet til avdelingen som reisende in
struktØr for teatervirksomheten. 

Forbundets filmavdeling har fått en rekke nye filmer i årets 
lØp, og formidlet i alt 4 715 framsyninger i foreningene. For
uten den norske valgfilmen, distribuerte avdelingen også q,en 
amerikanske fagforeningsfilmen «Med disse hender»,  som slo 
godt an i valgkampen. 

Forbundets filmdistribusjonsselskap har dessverre hatt be
tydelige tap idet ,flere av de spill�ilmer som ble anskaffet etter 
krigen var av dårlig �valitet. Det har vært forbundet med store 
vansker å få kinonene til å fØre opp de filmp.r som AlS Film
formidling har tilbudt, dels av vrangvilje, hvilket vi henleder 
partiets oppmerksom på, og dels fordi filmenes kvalitet ikke 
har vært så høyverdige som en burde kunne vente av film som 
tilbys av en kulturorganisasjon. AlS Filmformidlings styre har 
besluttet forelØpig ikke å anskaffe flere spillefilmer. Hele film
spørsmålet er for Øvrig under utredning av en komite som 
A.O.F.'s representantskap nedsatte. 

Det nordiske og det internasjonale samarbeid mellom opp
lysningsorganisasj onene er meget intimt. Norge arrangerte i 
1951 den årlige nordiske studiekonferansen på Dovrefjell Turist
hotell, og ,fikk mange lovord for opplegget. Med Danmark og 
Sverige utveksles hvert år 12, og med Finnland 5 kursdeltakere. 
Forbundet har i årets lØp tatt seg ay flere utenlandske delega
sjoner av fagforeningsfolk og andre, og nyttes i stigende grad 
av L.O. når det gjelder innbydelse til deltakelse i kurs og 
skoler i utlandet. 

Fra 1. januar 1952 har A.O.F. opprettet en oversettelses-
servise både for skriftlige oversettelser til og fra fremmede 
språk og ,for tolktjeneste. 
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For tillitsmenn i sentralorganisasjonene har forbundet 
arrangert et kurs i moderne trykningsteknikk i forbin�else med 
en utstilling av forbundets trykksaker. 

Forbundet arbeider med planer for et AI1beiderbevegelsens 
filmarkiv, og har under utarbeidelse en katalog over norsk 
arbeiderlitteratur, Ibåde skjØnn- og faglitteratur. 

. 

Forbundet samarbeider med de andre opplysningsorganisa
sjonene i Norge i Samnemnda for studiearbeid, som i fjor sendte 
ut ,første nummer av et studietidsskrHt muliggjort ved at A.O.F. 
har påtatt seg ekspedisjonen. 

A.O.F.'s jubileum ble feiret 12. desember med en del fest
møter rundt om i landet. I Oslo ble festmøtet særlig 'Vellykket. 
Jubileet ble nyttet til å gjøre forbundet og dets virke kjent i 
arbeiderpressen og i Kringkastingen. Selv om statistikken viser 
nedgang i antallet av de enkelte studietiltak, kan det neppe 
være tvil om at det i årets lØp ble drevet en storstilet propaganda 
for opplysningsarbeidets betydning. Ikke minst de mange 
startkonferanser og opptaksmØter ved studiesesongens begyn
nelse, var et effektivt innslag i denne propaganda. 

Arbeidernes Avholdslandslag. 

Aret 1951 må betegnes som e bra arbeidsår for Arbeidernes 
Avholdslendslag. En har oppnådd å styrke og Ibygge ut de 
gamle lag ganske betraktelig og tilgangen på nye medlemmer 
fortsetter. For Oslo med Østlandet og en del av Vestlands
distriktene er lagsvirksomheten nå god. Den Økte tilslutning 
kan også sees i forbindelse med den utbredte opplysningsvirk
somhet som landslaget har drevet på arbeidsplassene i de større 
industristrØk. Det er jo  innen industrien behovet for opplysning 
har vært størst og det er derfor naturlig at hovedtyngden av 
vårt arbeid har vært konsentrert her. Vi har hatt et godt sam
arbeid med samorganisasjoner og faglige utvalg utover landet. 
Parti-, ungdomslag og kvinnegrupper har vi også besøkt i større 
utstrekning enn fØr. En har inntrykk av ved årets avslutning, 
at forståelsen av edruelighetsarbeidet er betraktelig bedret. 

.. . 
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Organisasjonsarbeidet. 

Det er en kjensgjerning at det har hersk€t en viss møte
tret1Jhet i organisasjonslivet i etterkrigs åra. For arbeideraviholds
lagas vedkommende ser det nå ut til at vi er kommet over dette. 
Fram

.
mØteprosenten for lagsmedlemmene svinger mellom 50-80 

pst., men det meldes også om møter med større frammØte. Et 
enkelt lag holder seg -fremdeles nede på om lag 30 pst. 

Tilgangen på nye avdelinger har dette året ikke vært så 
stor. Det er tilmeldt 4 nye grupper og et av de gamle lag €r 
nedlagt. Medlemstallet er i dag 4 500 fordelt på 40 lag. Hertil 
kommer 350 kontakter på arbeidsplassene. Av sentralstyrets 
medlemmer er det i året holdt 160 foredrag om edruelighets
arbeidet. Den alt vesentlige del av disse foredrag faller på 
ungdoms-, partilag og kvinnegrupper. Til kommunevalget i 
oktober var det en sterk oppslutning fra våre medlemmer i 
arbeideravholdslaga. Fra Oslo var det innmeldt 150 agitatorer. 
Også ute fra andre distrikter meldes om god tilslutning. 

Opplysningsarbeidet. 

Landslagets studiekurs ble i 1951  holdt på Leangkollen i 
Asker i tiden 5.-1 1 .  august med 30 deltakere. Disse ålige kurser 
har hatt stor betydning for rekruteringen av tillitsmenn til laga 
utover landet. En stor del av deltakerne ved årets kurs deltar 
allerede nå som aktive tillitsmenn i laga. 

Studievirksomheten i laga har derimot ikke hatt den til
slutning som foregående år. Dette kan også skyldes at arbeidet 
kom sent i gang grunnet kommunevalgene. 2 distriktskurs og 
5 studiesirkler er avviklet i året og 5 studiesirkler er i arbeid 
ved årsskiftet. Disse kommer fØrst med på neste års rapport. 
En kan imidlertid notere at interessen for studieaI1beidet ikke 
er synkende. 

Andre oppgaver. 

I Oslo gikk distriktslaget sterkt inn for å få Hotell Viking 
med tilhØrende restauranter drevet som et alkoholfritt etab
lissement. Kommunen fant ikke å kunne imØtekomme dette 
kravet, men spørsmålet er hØyst aktuelt og har vært reist på 
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andre steder. I Bergen har vårt arbeideravholdslag sammen 
med andre organisasjoner kjØpt Hotell Viktoria som fra januar 
1952 åpnes som alkoholfritt hotell. 

Landslaget er også representert i Kvinnenes samaI1beids
komite for .fest uten alkohol. Komiteen arrangerte den store 
borddekningsutstilling som fant sted i Oslo 13.-15. desember. 
Landslagets styre har sterkt understreket den betydning det 
har å gå inn for en større utbredelse av alkoholfrie drikke for 
derved å skape et høyere og renere festliv. 

AI1beidet med barna har i det siste vært i sterk tilbakegang. 
Landslaget har drØftet dette med Framfylkingens ledelse og 
gjort en del tiltak for å få i gang nye framlag. 

Andre spØrsmål som alkoholistforsorgen og den store edrue
lighetskomiteens innstilling har også vært drØftet. 

Kontakter på a?·beidsplassen. 

Anbeidet med kontakter på arbeidsplassen er nå kommet inn 
i �t fastere spor. Ved årsskiftet har vi 350 kontakter ved de 
større bedrifter utover landet. Av virksomheten i 1951 kan en 
peke på positive resultater særlig i bygningsindustrien. I de 
større industristrØk som Rogaland, Bergen og TrØndelag er en 
også kommet godt i gang. Det materiell som har vært anvendt 
i denne opplysningskampanje er blitt godt mottatt på arbeids
plassene. For Oslo og nærmeste omegn hvor den største industri 
er samlet er det lagt opp en spesiell plan som tar til fra januar 
1952. Det er nedsatt et faglig utvalg med fast sekretær som skal 
ta seg av denne oppgaven for Oslo. Slik dette arbeid nå er lagt 
opp vil det uten tvil bli et verdifullt bidrag i kampen [or å Øke 
produksjonen og bidra til å skape gode og sunne forhold på 
arbeidsplassene. 

For å få en nærmere kontakt med arbeiderhj emmene har 
vi gjennom partiets kvinneavdelinger fått enkelte husmor
medlemmer som skal ta seg av opplysningsvirksomheten på 
samme måte som kontaktene. Dette aDbeid er bare så vidt 
påbegynt, men vi ser det som en av de viktigste oppgaver i tida 
framover. 
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Regjering og Storting. 

Fra årets begynnelse og fram til 19 .november 1951 hadde 
Regjeringen følgende sammensetning: Einar Gerhardsen, stats
minister, Halvard M. Lange, utenriksminister, Lars Evensen, 
sjef for Departementet for industri, håndverk og skipsfart, 
Kristian Fjeld, sjef for Landbruksdepartementet, Aaslaug Aas
land, sjef ,for Sosialdepartementet, Nils Langhelle, sjef for Sam
ferdselsdepartementet, O. C. Gundersen, sjef for Justisdeparte
mentet, Erik Brofoss, sjef for Handelsdepartementet, Reidar 
Carlsen, sjef for Fiskeridepartementet, Jens Chr. Hauge, sjef 
for Forsvarsdepartementet, Olav Meisdalshagen, sjef for Finans
departement, Lars Moen, sjef for Kirke- og Undervisnings
departementet, Ulrik Olsen, sjef Jor Kommnnal- og Arbeids
departementet. I tiden fra 29. juni til 12. november 'Var statsråd 
Lars Evensen permittert på grunn av sykdom. Arne Drogseth 
var i dette tidsrom konstituert som sjef i hans.. departement. 

Den 13. november meddelte Einar Gerhardsen Hans Majestet 
Kongen at han av personhl'ge grunner ønsket å fra'tre som stats
minister. Han viste Kongen til Det norske Arbeiderpartis parla
mentariJske fører Oscar Torp. Kongen innvilget avskjedssØk
naden og ga Torp i oppdr1ag å danne regj ering. Samtidig med 
Einar Gerhardsen trådte Kr. Fj eld, Reidar Carlsen og Olav 
Meisdalshagen ut av Regj eringen. De ble erstattet med hen
holdsvis Rasmus NordbØ, Peder Holt og Trygve Brattelti. Skif
'tet fant sted 19.  november. I samband med regj eringsskiftet • 
opplyste den nye regjerings sjef at også forsvarsministeren Jeru 
Chr. Hauge hadde bedt om å få' tre ut av Regjeringen, men 
at han hadde gått med på å bli i sin stilling til Stortinget 
trådte sammen etter nyttår. (Den nye regjerings erklæring er 
gj engi,tt på s. 125.) 

På gruppemøte 10. januar 1951 ble det valgt følgende gruppe
styre: Oscar ToI1p, formann, G. Natvig-Pedersen, nestformann, 
Arne Strøm, sekretær. Øvrige medlemmer : Olav Oksvik, Jens 
Steffensen, Rakel Seweriin, Johs. Olsen, Olav Watnebryn, 
Trygve Bratteli. Varamenn: Jakob Pettersen, Gunvald Engel-
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stad, Hartvig Svendsen, Henry Jacobsen. I samband med re
gjeringsskiftet 13. november ble Einar Gerhardsen valgt til ny 
formann for gruppen, regnet fra det tidspunkt Oscar Torp til
trådte som statsminister. 

Til presidenter i Stortinget ble etter innstilling fra gruppen 
valgt: president i Stortinget, G. Natvig-Pedersen, visepresident 
Johan Wiik, visepresident i Odelstinget, Olav Oksvik, visepre
sident i Lagtinget, Aldor Ingebrigtsen. 

I trontalen for 1951 heter det blant annet : 

"På grunn av den spente internasjonale situasjon vil Regjer
ingen legge fram forslag om ytterligere Øking av landets bered
skap og om forlengelse av tjenestetiden. Samtidig vil Regj erin
gen foreslå dekning av de Økte utgifter og foreslå de realØko
nomiske tiltak som det Økte beredskap vil gjØre nØdvendig i 
landets Økonomi. 

For å mØte de Økte vanskeligheter for landet som den inter
nasjonale spenning, opprustningen og råstoffmangelen har skapt, 
vil Regjeringen forsterke sine bestrepeIser for å holde den 
Økonomiske utvikling under kontroll. Regjeringen vil fortsatt 
arbeide så hurtig som mulig for å oppnå balanse i Norges uten
riksØkonomi. Regjeringen vil medvirke til at de vareprodu
serende næringer får den nØdvendige tilgang på arbeidskraft, 
og det er derfor ,nØdvendig å begrense investeringene til et om
fang som landet kan makte. 

Den internasjonale knappheten på råvarer kan gjØre det 
nødvendig å gjennomføre en regulering av produksjonen. For
beredelser vil bli truffet for å kunne mØte de store Økonomiske 
problemer som vil melde seg under skjerpet beredskap eller 
krig. Stortinget vil bli forelagt forslag til revisjon av den Øko
nomiske beredskapslovgivningen; herunder Forsyningsloven av 
1917. 

Det vil bli lagt fram forslag om eksportavgift for næringer 
som har stor konjunkturfortjeneste. 

Regjeringen vil fortsatt gå inn for å få bygd flest mulig 
boliger. Investeringene i annen 'byggevirksomhet og i anlegg 
må reduseres. 
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For å sikre tilgangen 'på fiskeredskaper vil den tidligere ord
ning med statsimport av .fiskeredskaper og råmaterialer for 
framstilling av slike redskaper bli foreslått som varig ordning. 

Utbyggingen av landets kraftforsyning vil Ibli sØkt fremmet 
i samsvar med det vedtatte program. Det vil bli lagt fram for
slag om en avgift på forbruk av elektrisk kraft til et fond til 

• støtte for kraftforsyningen i de strØmlØse distrikter. 
Det vil bli lagt fram tforslag til lov om tjenesteplikt i politiet 

for vernepliktige av årsklassene 1940-44. 
Det vil bli satt ned en komite som får i oppdrag, på grunnlag 

av Stortingsmeldingen om folketrygden, å legge fram forslag 
om en samordning av trygdene. 

Regjeringens budsjettforslag for budsjettåret 1951-52 var 
gjort opp med balanse og med en sluttsum på 2 866.5 millioner 
kroner. Det var om lag 141 millioner kroner mer enn det 
budsjett Stortinget vedtok for 1950-51 . Finansministeren sa i 
sin tale under finansdebatten at når en tok omsyn til de store 
avdragene på statsgj elden og til den pris og lØnnsØkning en 
hadde hatt, var budsjettforslaget for 1951-52 både penge
messig og realØkonomisk lavere enn budsjettet for 1950-51.  
Driftsbudsjettet viste et  overskudd på om lag 475 mill. kroner. 
Det ble stort sett regnet med de samme satser for skatter og 
avgifter. Brevportoen og takstene for telefonsamtaler og tele
grammer ble foreslått forhØyet og likeledes enkelte billettpriser 
og godstakster ved j ernbanen. Investeringene på det nye bud
sjettet var sammenlagt ca. 500 mill. kroner eller omtrent det 
samme som for budsjettåret 1950-51 .  

Til prissubsidier var ·fØrt opp 450 mill. kroner mot 600 mill 
kroner for 1950-51 .  Imidlertid var det Regjeringens forutset
ning at en skulle dekke differansen ved konjunkturavgifter. Til 
forsvarsformål regnet en a.t det for 2-årsperioden 1. j uli 1950 
til 30. juni 1952 skulle gå med i alt 940 mill. kroner eller ca. en 
halv milliard hvert år. 

Under finansordskiftet samlet de borgerlige partier seg om 
et forslag der Regjeringen ble bedt om å sette fram forslag 
som blant annet tok sikte på å stanse «kapplØpet mellom priser 
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og lØnninger» og å holde pengeverdien oppe - om nØdvendig 
måtte det gjøres ved lov. Videre ble Regjeringen bedt om å 
stimulere privat oppsparing gjennom skattelettelser, å legge 
om investeringene og «skjære ned mindre livsviktig forbruk til 
fordel for investeringer som kan trygge en mer harmonisk ut
vikling av næringslivet. . Forslaget ble forkastet med 81 mot 
60 stemmer. 

Blant de saker Stortinget tok stilling til i årets lØp kan 
nevnes : 

A lderstrygden. I mars ble loven om alderstrygd endret slik 
at det ble adgang til å utbetale et dyrtidstillegg på 10 pst. av 
pensjonen, men hØyst 84 kroner pr. år for enkeltpersoner og 
132 kroner pr. år for ektefeller. 

Krigstilstanden med Tyskland ble opphevet 14. juli etter at 
Stortinget 'enstemmig hadde gitt Regjeringen fullmakt. 

Boligbyggingen. I midten av mars hadde Stortinget en bred 
debatt om retningslinjene for boligbyggingen. I et enstemmig 
vedtak henstilte Stortinget til Regjeringen bl. a. å stimulere 
egeninnsatsen ved at det ble gitt adgang « til uten kvotebelast
ning å bruke materialer som skaffes til veie ved avvirkning 
av skog utenfor den ordinære arbeidstid • .  I vedtaket ble videre 
Regjeringen anmodet om å henstille til kommunene « å  foreta 
endringer i bygningsvedtektene med henblikk på å kunne nyt
tiggjØre seg trelastbesparende byggemetoder» .  - Et forslag fra 
hØyre-representantene Kandahl og Kobbe om at Regjeringen 
skulle legge fram et byggeprogram på 25 000 leiligheter pr. år 
fram til 1960, ble forkastet mot 56 stemmer. To andre tilleggs
forslag fra de samme representanter fikk 28 og 49 stemmer. 

A-pakten. 12.  mars ga Stortinget enstemmig sin tilslutning 
til regjeringens planer om å være med på opprettelsen av et 
felle� kommandosystem og felles forsvarsstyrker for A-pakt
landene. 4 av Arbeiderpartiets representanter stemte imidler
tid mot et forslag om at det skulle tas opp forhandlinger med 
den vest-tyske regjering om tysk deltakelse i det felles forsvar 
av Vest-Europa. 
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Omsetningsavgiften. I hemmelig stortingsmØte 5. april ble 
det enstemmig besluttet å forhØye omsetningsavgiften fra 
6.25 pst. til 10 pst. En regnet med at foI1hØyelsen ville skaffe 
staten en merinntekt på ca. 43 millioner kroner i de to måne
dene som sto igj en av budsjettåret 1950/51 og en Øking på ca. 
300 millioner kroner for budsjettåret 1951/52. Pengene skulle 
i første rekke gå til beredskapsformål. 

Lov om fiske med tråL. I Ot.prp. nr. 25 for 1950 foreslo 
Fiskeridepartementet at trålerloven ble endret slik at Kongen 
skulle kunne gi tillatelse til trålfiske «for et begrenset antall 
fartØyer over 300 tonn» .  Fortrinsberettiget til å få slik tillatelse 
skulle være aktive fiskere, sammenslutninger av aktive fiskere 
og de personer og selskaper som hadde tillatelse til å fiske med 
trål etter den gamle trålerloven. Flertallet i Sjøfarts- og fiskeri
komiteen innstilte på at fartØyene ikke måtte være over 200 
tonn. Ved voteringen i Odelstinget delte Arbeiderpartiet seg 
og komiteens mindretallsinnstilling, som bygget på proposisjo
nen, ble vedtatt med 50 mot 36 stemmer. I Lagtinget ble mindre
tallets innstilling vedtatt med 29 mot 4 stemmer. 

A.s Norsk Bergverk. Mot 55 stemmer vedtok Stortinget 
4. april å gi Industridepartementet bemyndigelse til å stifte 
et bergverksselskap, As Norsk Bergverk, med formål berg
verksdrift, fabrikkdrift og deltakelse i andre foretak og med 
en aksj ekapital på 2 millioner kroner. Industridepartementet 
ble videre bemyndiget til å tegne aksjer i dette selskapet for 
1 999 800 kroner. Stortinget samtykket videre i at Statens 
aksjer i fØlgende selskaper ble overdratt til As Norsk Berg
verk: A.s Grong gruber, As Rana gruber, Dunderlandsverket, 
Lasken Jernmalmfelt i Rana, SØvitt-forekomstene ved Ulefoss, 
Ørsdalen gruber og Otterstrand gruber. 

Barnetrygden ble fra 1. april fothØyet fra 180 kroner til 
240 kroner pr. år for hvert barn under 16 år. For det første 
barnet blir det fortsatt ikke utbetalt trygd medmindre for, 
eldrene er skilt eller andre særlige forhold er til stede. 

Aluminiumsverk på Sunndalspm. På slutten av vårsesjonen 
vedtok Stortinget å bemyndige Industridepartementet til å 

122 



inngå en overenskomst med Ardal Verk om utbygging av alu
miniumsverk på SunndalsØra. Industridepartementet ble også 
bemyndiget til å tegne aksjer i Ardal Verk for 80 millioner 
kroner og videre å låne penger i USA til finansiering av verket. 
Det er 'beregnet å bli ferdig i 1954 og skal etter planene få en 
årsproduksjon på 40 000 tonn aluminium. Samtlige Iborgerlige 
representanter i Stortinget, unntatt representantene ofra MØre, 
stemte imot komiteens flertallsinnstilling og mente det var 
«uforsvarlig» å sette dette arbeid i gang. 

Hellas og Tyrkia med i A-pakten. En av de første sakene 
som ble behandlet i hØstsesjonen var Regjeringens forslag om 
å få fullmakt til å ratifisere protokollen om Hellas og Tyrkias 
tiltredelse til A-pakten. Fullmakten ble gitt av Stortinget m0t 
6 stemmer (5  Arbeiderpartiet, 1 Venstre) . 

Lov om lønnsnemnd. I samband med forhandlingene om 
dyrtidstillegg høsten 1951 vedtok Stortinget en lov om at tvister 
i samband med lØnnsreguleringen skulle avgjøres ved lønns
nemnd, hvis de ikke ble lØst ved mekling. - Et tilleggsforslag 
fra N eri Valen om at Kongen skulle gi prinsipiel1e retnings
linjer for det grunnlag lØnnsnemnda skulle treffe sine avgjØrel
ser på, ble forkastet mot 37 stemmer. Mindretallet var Bonde
partiet og Kr. Folkeparti, mens HØyre og Venstre 'delte seg 
ved voteringen. Et mindretallsforslag .fra Venstre og Bonde
partiet om å vedta en generell lØnnsnemndlov, ble mot 27 stem
mer oversendt Regjeringen. 

Pensjonstrygd for skogsarbeidere. I november vedtok Stor
tinget ny lov om pensjonstrygd for skogsal"beidere. Rett til 
pensjon etter denne lov tilfaller de skogsarbeidere som har 
vært beskj eftiget i sitt yrke sammenlagt 750 premieuker. Pen
sjonsalderen er 65 år, men alderspensjon kan ytes fra fylte 
60 år når summen av alder og premieuker er 80 år eller mer. 
50 premieuker regnes lik ett år. Arspensjonen er kr. 1 .20 for 
hver premieuke. 

Pensjon for statsråder. Etter en lov, vedtatt av Odelsting 
og Lagting i desember, skal statsråder ha rett til pensjon hvis 
de har vært regjeringsmedlemmer i minst 3 år. Pensjons-
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alderen er 65 år. Pensjonen er satt til kr. 9 500.00 for statsråder 
med 3 til 6 års tjenestetid og kr. 12 000.00 for de som har lengre 
tjenestetid. Et mindretall stemte for kr. 6 000.00 for statsråder 
med 3 til 6 års tjeneste og hØyeste pensjon i Statens pensjons
kasse for dem som har mer enn 6 års tjenestetid. Loven inne
holder også bestemmelser om rett til invalide-, enke- og barne
pensjon etter reglene i lov om Statens pensjonskasse. 

Lex Askim. En av de siste sakene Stortinget behandlet fØr 
jul, var innstillingen om midlertidig lov om organisasjonsrett 
for avbeidsledere. De tre viktigste bestemmelser i denne loven 
er §s 3, 4 og 5. I § 3 slås det fast at en arbeidsleder har full 
frihet til å stå tilsluttet den fagforening han måtte Ønske, eller 
stå utenfor enhver fagforening. Et forslag fra Vindenes (V) 
om at denne bestemmelsen ikke skulle være til hinder for 
avtaler om at en aI1beidsleder ikke måtte være medlem av en 
fagforneing som varetar hans underordnedes interesser over
for arbeidsgiveren, ible forkastet mot 40 stemmer. - I § 4, 
1. ledd, er bestemt at det er ulovlig å bruke streik eller lockout 
for å tvinge arbeidsledere inn i eller ut av en fagforening. Det 
er også forbudt ved truende adferd eller på anne måte å Øve 
påtrykk som etter forholdene må anses utilbØrlig, for å på
virke arbeidslederne i deres stilling til organisasjonen. Et for
slag om en strammere formulering av denne bestemmelsen fikk 
46 stemmer. - I § 5, bestemmes at det er forbudt for en arbeids
giver ved tilsetting av aI1beidsleder å sette som vilkår at han 
skal være tilsluttet eller ikke tilsluttet en ,fagforening. Det er 
også fOI'budt å si opp en arbeidsleder eller berØve ham andre 
fordeler fordi han går inn i eller ut av en fagforening. 

Nytt beredskapsprogram. I lØpet av året ble forsvarsutgif
tene både for det lØpende budsj ettår 1950/51 og for budsjett
året 1951/52 Økt med betydelige ekstraoroinære bevilgninger. 
I juni ble budsjettet for 1950/51 forhØyet med 50 millioner 
kroner, slik at de samlede -bevilgninger for denne budsjettermin 
inklusive overførte bevilgninger kom opp i over 500 millioner. 
Samtidig ble det vedtatt et forsvarsprogram for 1951/52 som 
forutsatte en Øking på 230 millioner kroner for denne termin. 
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I desember bevilget Stortinget 120 millioner av dette belØpet. 
Utgiftene for 1951/52 kom dermed opp i ca. 600 millioner når 
de overfØrte bevilgningene er regnet med. 12. desember la 
Regjeringen fram et nytt forelØpig forsvarsprogram for treårs
perioden 1. juli 1951 til 30. juni 1954 på 2.5 milliarder kroner 
eller et gjennomsnitt på ca. 800 millioner kroner pr. år. Bak
grunnen for det nye forsvarsprogr.ammet var de drØftinger som 
i lØpet av året hadde funnet sted inenfor de internasjonale 
stabene i A-paktene og på A-paktens rådsmøte i Ottawa i 
september. Det viste seg under disse overlegninger at det var 
stor avstand mellom det som militært måtte ses som minstemål 
for medlemsstatenes forsvar og summen av de styrker som 
landene til da hadde satt seg villig til å stille opp. Videre viste 
det seg at det var stor avstand mellom det som var satt opp 
som nasjonale mål og de styrker som de enkelte land virkelig 
hadde klart å reise. - Da Regjeringen la fram det nye program
met i Stortinget tok den forbehold om at det kunne tbli nød
vendig å utvide forsvarsprogrammet ytterligere. 

I treårsperioden vil Norge få militært materiell fra USA for 
ca. 5 milliarder kroner. Trass i de Økte beredskapsutgifter, 
regnet Regjeringen med at det i årene fram til 1954 ville bli 
mulig å Øke forbruket med 12 pst. 

Av andre viktige saker som ble fremmet av Regjeringen og 
behandlet i Stortinget i lØpet av året kan nevnes : Finansiering 
av Det Norske Luftfartselskap A/S, lov om kI1aftforforsyning, 
statens overtakelse av firmaet Folkeboksamlingenes ekspedi
sjon, statsgaranti til A/S Norsk Jernverk for et lån på inntil 
75 millioner kroner, midlertidig lov om avgift på elektrisk 
energi, endringer i Lov om kommunevalg, konj unkturavgifter 
på treforedlingsindustrien, opprettelse av Norsk Sråknemnd, 
diverse endringer i Lov om viltstell, jakt og fangst, endringer 
i Lov om omsetning av råfisk. 

Da Regjeringen Torp var tiltrådt, ga statsministeren fØl
gende erklæring i Stortinget : «Den nye Regjeringen mØter til 
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samarbeid med Stortinget med en delvis annen sammensetning 
enn Regj eringen Gerhardsen. Dens politiske grunnlag er ufor, 
andret og den vil i sin politikk både utad og innad IfØlge de 
samme l'etingslinjene som den tidligere regj ering. Disse ret
ningslinjene ble meddelt Stortinget i trontalen. I samsvar med 
Stortingets Ønske vil Regjeringen innefor De Forente Nasjoners 

/ ramme støtte alle tiltak som kan fØre til virkelig avspenning 
og varig ,fred. Den vil fortsatt være med å bygge ut det nordiske 
samarbeid på alle områder der forholdene ligger til rette for 
det. Som 'et ledd i arbeidet for å trygge freden vil Regjeringen 
gå inn for en fortsatt utbygging av samarbeidet mellom lan
dene i Atlanterhavspakten. Den vil fullfØre al1beidet med å 
styrke vårt forsvar som ledd i fellesforsvaret og vil legge fram 
forslag om det for Stortinget på grunnlag av grundige over
veielser her hjemme og innenfor Atlanterhavspaktens organer. 
Jeg nytter anledningen til påny å presisere at Norges tilslut
ning til Atlant�rlhavspakten utelukkende har det formål å tjene 
forsvaret av Norge og de Øvrige medlemsland og tryggingen 
av frihet og folkestyre. I ,full overensstemmelse med freds
viljen i det norske folk vil Regjeringen aldri medvirke til noen 
politikk ,som har aggressive formål. 

Regjeringens program er fortsatt å arbeide for å opprett
holde full sysselsetting, å skape stabile Økonomiske forhold og 
å sørge for en rettf'erdig fordeling av de byrder som tryggingen 
av landets sikkerhet ,fører med seg. Regjeringen vil fortsette 
utbyggingen av landets produksjonsutstyr og vil støtte alle 
tiltak . som kan Øke samfunnsnyttig produksjon og fremme 
samarbeid og rasjonalisering i næringslivet for derved å Øke 
produktiviteten.» 
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