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Skogsarbeideren var avhengig av egen matproduksjon. Kvinner og barn fikk dette
ansvaret. Småbrukerkoner fra Holte og Plassen. Merk den barbeinte gjetergutten.
Høgsetseter ca 1920.

”

Det kom til åpen kamp som pågikk i to måneder.
Det ble et sammenstøt mellom arbeidsgiver og
arbeidere som gikk langt dypere enn en vanlig arbeidskonflikt.
En kan nesten si det var litt av et opprør fra en
arbeidsstokk som før hadde stått undergiven og
umælende under godseierens velvillige overhøyhet.
Johan Ødegård

”

V

Håpet fra arrangørene er både opplevelse og
ettertanke.

Idag hører Norge til verdens rikeste land.
Streiken i Slemdal høsten 1910 ble opptakten til en nasjonal prosess. Utstillinga
Fra sluring til biff - 2010 viser glimt fra
denne historia.

Hendelsene i 1910 ble skapt av ”vanlige”
folk - i et særprega skaumiljø. De fikk
symbolsk betydning helt opp på nasjonalt
nivå. Historia viser at sterke lokalmiljøer
kan bidra til å løfte et helt samfunn.

ed unionsoppløsninga var Norge
et av Europas fattigste land. Skogsarbeiderne lå langt under industrien mht
lønn og arbeidsforhold. De fleste bodde
ennå på landsbygda.

Denne rapporten forteller en historie om
personlig, offentlig og samfunnsmessig
dramatikk.

Ingen tid til spille. Også klesproduksjon med strikketøy på Gurholtseter, ca 1920. Fra v. Nelly Kullerud,
Anna Ekli, Magna Nesje. Stolen er laget av hasselkjepper ved Ole Solheim - en typisk smånæring i Siljan.
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100-års markering av landets første store skogsarbeiderstreik.
Denne skjedde i Slemdal høsten 1910, og banet vei for organisasjonsrett og utvikling også på landsbydga.

Avreise med seterkarjol fra Prestegårdsseter, ca 1939. Fra v. Kjellaug Nesje, Lina Anundsen,
Nelly Kullerud, Odmund Solheim, Edvard Solheim. Foran: Synnøve Solheim og Nancy Fosshaug.

”

Men denne kampen kan ikke industriarbeideren vinne alene,
heller ikke landarbeideren alene, men kun i fellesskap.
Einar Gerhardsen, Siljan/Fagerlund 25. juni 1926
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SILJAN

SOM MØTEPLASS

Den gode historie. Skaulag på Rødsmyr ved Opdalsvann 1951. Fra v. Edvard Skilbred,
Sølve Saga, Anton Skilbred, Olaf Rønningene, Karl Holte, Joh. Rønningene, Olaf Ekli.
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”

De hadde opptil 14 timers arbeidsdag
og tjente ei krone og tjue for dagen.
Kristian Norheim, f. 1896 (om skogsarbeid ca. 1900 i Slemdal)

V

”

i skriver august 2010. Det er nøyaktig 100 år siden den ”første
Siljankonflikten”. En konflikt som satte
endog nasjonale spor, men som få i vår
tid har kjent særlig mye til. Lokalhistorie
kan være spennende! Slemdølingene sto
ikke aleine den gangen. Det var svært
mange i samme situasjon: Kampen for å
brødfø familien hardnet seg til på landsbygda, over hele landet. Arbeidsfolk
måtte lære å stå sammen. Innarbeidde skiller i det gamle bygdesamfunnet måtte brytes ned. Eiendomsløs og godseier måtte
tenke nytt: Verdiene som ble skapt, skulle
deles på alle. Det 20. århundre skulle skapes.

skiller. Privat velstand, urbane sentra og
moderne kommunikasjon utfordrer alle de
bynære lokalmiljøene. Landsbygda blir lett
redusert til en ”soveplass” – en avkobling fra
mas og kjas. Vil vi bare dette?
Dalførets bosetting kan spores tilbake til
ca. 1800 f.kr., ifølge ny, lokal forskning.
Sammenhengende siden da har bygda vår
vært en møteplass. Også dokumentert av
lokal forskning.

I vår tid har de aller fleste det materielt bra.
Uansett: Mye bedre enn skogsarbeideren av
1910.

For å få dette til, må både bygdas folk og
kommunen stå sammen. Igjen. Blir du med?
Det 21. århundre skal skapes.

Utfordring for bygdelag som Siljan er nå å
knytte et større fellesskap, på tvers av nye

Lars Vaagland, Siljan historielag
Siljan, august 2010
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Vi har nå mulighet til å skape nye sosiale rom,
også i Siljan. Med spennende møter mellom
ulike mennesker, med ulik opprinnelse og
bosted. Dette krever tidsmessige møteplasser.

SKOGSARBEIDERKONFLIKTEN

I SLEMDAL I 1910
TEKST VED HELGE MÆLAND

Rask reaksjon. Hopping på tømmerstokker kunne ende med ufrivillig bad.
Dette er fra Mykle.
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Innledning

D

en kamp Treschows skauarbeidere i
1910 tok opp for å bedre lønnsvilkårene
er blant de første fagforeningskonfliktene i det
norske skaubruket.
Det ble gjennomført en streik i Sylling
øverst i Lier omtrent på samme tid. Det var
gjennom disse to konfliktene fagbevegelsen
gjorde sitt inntog i skauarbeidet. Kampen
som ble ført i Treschow-området fikk
seinere navnet ”den første Siljan-konflikten”,
mens en like hard og kanskje hardere konflikt i 1926 også ble omtalt som ”Siljanstreiken”.
Konflikten som ble utløst i 1910, omfatta
mer enn Slemdal. Skauarbeiderne kom fra
en rekke bygdelag og var bosatt i minst seks
kommuner: Brunlanes, Hedrum, Eidanger, Slemdal, Lardal og Sandsvær. I løpet av
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høsten ble det organisert foreninger der
skauarbeidere fra både Halle, Kjose, Farrisbygda, Oklungen, Kvelde, Slemdal og Lardal
var med. De var alle arbeidere hos TreschowFritzøe; tømmerhoggere, hestekjørere og
fløtere. De tilhørte også ulike grupper i
bygdesamfunnene: Noen var leilendinger
på Treschow-bruk, andre var sjøleiere med
småbruk eller mellomstore gårdsbruk.
Innenfor Treschow-området hadde det vært
lite å registrere av interesse for faglig og
politisk organisering før høsten 1910.
Den lokale agitatoren for Arbeiderpartiet i
Bratsberg, Eivind Reiersen, hadde i 1909
to ganger besøkt Slemdal for å holde foredrag, uten at en eneste tilhører hadde møtt
fram. Men da han ble tilkalt for holde tale
på møtet i den samme bygda 7. september
1910, var mellom 150 og 200 slemdølinger
til stede for å markere at de ønska bedre
arbeidsvilkår og danne fagforening!

Tidlig ut i praktisk arbeid. Måling på Gåladammen 1928. Bak fra v.: Anders Grinilia,
Knut Island, Lars Fosshaug. Foran: Hans Grinilia, to tømmermålere, Olaf Stendalen.

Opptakten

H

va som var opptakten til konflikten i
1910 er ikke helt avklart. Etter avisene å
dømme ser det ut som det var skauarbeiderne sjøl som ga støtet til aksjonen. Det hadde
allerede på sommeren vært rådslagninger
om å kreve bedre betaling foran høstens
hogstsesong. Av et oppslag i ”Varden” 24.
august framgår det at skauarbeidere fra
flere bygdelag har kommet sammen og gjort
en ”ærbødig henvendelse” om bedring av
arbeidsvilkårene:

”Godseier Treschows skogsarbeidere i bygderne
Slemdal, Eidanger, Lardal og Brunlanes har i
senere tid optat et arbeide for at faa forbedret sine
snaue lønninger, og sendte en ærbødig henvendelse om paalæg efter nærmere paapekte satser.”
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”
Hva de første forslagene til forbedringer
gikk ut på er ikke kjent. Sannsynligvis gikk
de ut på å endre akkordsatsene og å øke den
faste daglønnen, som på denne tida utgjorde
kr. 2,50.
Som svar på skauarbeidernes henvendelse
la den nyansatte forstmesteren, Hans
Haug, fram et forslag til nytt lønnsregulativ
som ikke imøtekom skauarbeiderne, men
som ble sett som dårligere enn det gamle.
Haugs forslag innebar et nytt grunnlag for
akkordbetalingen, og i tillegg inneholdt det
økonomiske straffebestemmelser med 50
øre trekk i lønnen for å hogge ublinka tre
og 50 øre trekk for ikke å hogge et blinka,
og samme straff for å sette igjen en for
høy stubbe eller for å skade et tre under
felling.

Da arbeiderne fikk vite at det samme høst ville bli
satt nye priser som betydde en forverrelse av forholdene,
besluttet de å organisere sig
Arbeiderbladet, 12. aug 1926 (Om 1910-konflikten)

Det ble reagert sterkt på disse bestemmelsene,
som ble omtalt som et mulktsystem, og
som ved uhell kunne frata hoggerne det
lille som var av dagfortjeneste. I pressedekningen Treschow-arbeiderne fikk utover
høsten, kom nettopp mulktsystemet i fokus,
og det kom til å hefte ved Treschow som
en urimelig arbeidsgiver. Av seinere innlegg framgikk det at liknende bestemmelser
hadde vært med i arbeidskontraktene med
firmaet langt tilbake, men at de hadde vært
sovende og ikke var gjort gjeldende.
Det kan se ut som om Hans Haug som ny
forstmester har ønska å markere seg ved å
stramme opp det gamle arbeidsreglementet,
men at dette ikke tålte den offentlige belysning
det fikk i 1910. Haugs opptreden kan også ha
medvirket til arbeidernes første initiativ.
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”

At Treschow-arbeidere fra ulike bygdelag sommeren 1910 i det hele tatt kom sammen og
diskuterte krav om forbedringer av lønn og vilkår utfordra det etablerte Treschow-systemet.
Fastsettelse av lønn og arbeidsvilkår var ingen tosidig sak for skauarbeidere i 1910.
Innenfor Treschow-området var lønna noe
en tok til takke med, og som en fikk oppgjør
for etter endt hogstsesong, en gang i året.
Gjennom forstmesteren og skaubetjentene
forholdt arbeidsgiveren seg til den enkelte
arbeider, som også for manges vedkommende var forpaktere av Treschowbruk.
Gjennom årene var det etablert en form
for ”anerkjente arbeidsvilkår”, som blant
annet innebar en mistelønn på kr. 2,50 for
hoggere eller ”voksen mann” og kr. 4,00 for
kjørere eller ”voksen mann og hest”.

Lars Austad stikker ut tømmer, Gorningdammen.
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”
Lardølene fremmer krav

I

følge ”Østlandsposten” holdt tømmerhoggere og kjørere møte i Kroken i Lardal
1. september. 72 personer møtte fram, og
det ble vedtatt å gjøre en skriftlig henvendelse til forstmesteren hvor krav om nye
lønnssatser ble presisert:
”1.Al Hugst foregaar efter Load med engelsk
Maal og Beregning og efter følgende Priser:
Kr. 1,00 pr. Load for Gran og Furu av pen Skov.
Kr. 1,25 pr. Load for Fjeld og længere
borteliggende Skov.
Kr. 1,50 for Løvskov.
For Tømmer under 24 Fots Længde og 5

Det heter nemlig at forstmesteren gjennom sine redskaper tar
for seg arbeiderne en for en og byr dem bedre betaling hvis de
vil gå ut av sin fagforening.
Bratsberg-Demokraten, 29. okt 1910

Tommer Midt betales med kr. 1,00 pr. Tylvt.
2. Mærking foregaar ved Stubben.
3. Dagarbeide betales med kr. 3.00 pr. Dag.
4. Lønning hver Maaned og da helst Opgjør.
5. Al Kjøring foregaar efter Load, efter samme
Maal som for Hugning nævnt.
Tømmeret kappes paa Læggen. Kapping,
Oprulling i større Lunner og Korslægning
skal være kjørerne uvedkommende.”
Vi oversender Hr. Forstmesteren nærværende
med Haap om, at vore Krav imødekommes.
I motsat Fald vil vi gjøre Fortsmesteren opmerksom paa, at ingen Hugger eller Kjører
begynder Skovarbeide i høst efter de av Dem
stillede Priser og betingelser.”
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”

I godseier Treschows ”Erindringer” finnes
det en eneste kommentar til arbeidskampen
som utspant seg i 1910. I en beskrivelse av
lardølene som ”stolte”, ”hardføre” og ”stride”
følger en bisetning om at det også hadde
”vist seg ved arbeiderurolighetene høsten
1910, da de var blant de vanskeligste.” Det er
ikke usannsynlig at det er møtet i Lardal
1. september Treschow har i tankene, og at
det var her skauarbeiderne første gang skriftlig formulerte krav om egne arbeidsvilkår.
Ved å oversende skriftlige krav og sørge for
at disse ble offentliggjort i Østlandsposten,
ble lønnskonflikten trappa opp.

Å jobbe på akkord: Skauhoggeren måtte rekke mest mulig på kortest mulig tid for å få en dagsfortjeneste.
Men håndbarking og kvisting tok både krefter og tid. Erling Aadalen fra Svarttjern, 1950-tall.
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”
Det store Siljanmøtet

M

øtet i Lardal 1. september kan ha
virka utløsende for konflikten i hele
Treschowområdet. Det var likevel møtet
i Slemdal den 7. september som i ettertid
ble sett på som den store mønstringen, og
som gjorde at konflikten i ettertid kan kalles
”den første Siljankonflikten”.
I følge avisa Bratsbergdemokraten møtte to
hundre personer fram. Varden skriver at det
var 150. De kom fra Skrimtraktene i nord
til Farris i sør, og hadde opp til halvannen
mil vei å gå eller kjøre med hest. Møtet var
tillyst i kommunelokalet i prestegården.
Dette ble alt for lite, og møtet ble holdt i
friluft utenfor.

Det var å ligge på knea og bruke handsag.
Når treet datt, var du omtrent ferdig. Og så var det til å kviste.
Da skal jeg si vi følgde bakken etterpå.
Olaf Sortedal, f. 1888.

”

Det ble åpna av Nils Gonsholt med disse
ordene, i følge Bratsbergdemokraten:
”Slik har ikke smaabrukerne og arbeiderne
sat hinanden stevne siden 1905. I dag gjelder
det for Slemdals indvaanere kanske likesaa
meget som den gang. Det er i dag arbeidernes
livsinteresser der staar paa spill, der trues av
kammerherre Treschow. Arbeiderne og smaabrukerne i Slemdal er nu vaaknet til forstaaelse av sin menneskeret.”
Lederen for Arbeiderpartiet i Bratsberg,
Eivind Reiersen og redaktøren av ”Bratsbergdemokraten”, Henrik Berg, hadde tidligere på dagen blitt kontakta for å holde
foredrag på møtet. Reiersen som var ansatt
på Skotfoss Bruk, har seinere fortalt at han
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måtte ”stikke fra arbeidet”, få tak i hest og
sammen med Berg komme seg av gårde til
Siljan. Da de kom fram, ”var prestegårdstunet fullt av folk i alle aldre – fra 15 års
unggutter til gamle gråskjæggede gubber i
70-årene.”
Reiersen talte om nødvendigheten av å
organisere seg, og Berg om den internasjonale
arbeiderbevegelsen. Etter foredragene ble
Ole Rød, bygdas ordfører, valgt til dirigent, ”og man begyndte at drøfte spørsmålet
om at danne en fagforening i tilslutning
til Norsk Arbeidsmandsforbund.” I følge
Bratsbergdemokraten ble det etter en kort
debatt beslutta at de som ville være med å
danne forening skulle tegne seg på de utlagte
lister:

Piperøyk i tørr halm. Brøtningslaget har pause. Bak i midten: Edvard Kløverød.
Foran: Kristian Kløverød og Georg Høiseth. Gåladammen på 1930-tallet.
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”

Særlig bestefar flau i skauen og skaut. Han pella mye gaupe.
Kvinnfolka hadde førti øre da’n for å arbe borte. Så vi levde jo.
Johan Rønningene, f. 1880.

”Man kappedes formelig om at komme
fram til bordene og tegne sine navn på de
udlagte lister, og paa et kort øyeblikk hadde der
tegnet sig 171 medlemmer, eller praktisk talt
hele Slemdals samlede arbeiderbefolkning og
smaabrukere.”

”
ordfører og tidligere ordfører, gjorde dette
til et bygdeopprør. At dannelse av
fagforening ble satt på dagsorden, og
at sosialistledere ble invitert som foredragsholdere, innebar en utdyping av konflikten.

Også møte i Kvelde
Som foreløpig styre for den nye foreningen
ble valgt Knut Engelstad, Hans Daapan,
Ola Thoa, Kristian Solli og Jakob Solli.
Slemdalsmøtet viste bredden i konflikten
med Treschow. At alle gruppene av den
mannlige befolkningen stilte opp, leilendinger, småbrukere og sjøleiere, og med
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D

en 10. september fulgte skauarbeiderne
fra de sørlige distriktene av Treschows
eiendom opp. I følge Østlandsposten møtte
70 arbeidere fra Halle, Kjose, Oklungen og
Farrisbygda på Løvaas i Kvelde ”for at danne
Forening til Ivaretagelse av Skogsarbeidernes
Interesser”.

Det ble vedtatt at en skulle danne en
”upolitisk Forening” og at dens første oppgave skulle være i samarbeid med de andre
foreningene ”at søke ordnet Spørsmaalet om
Betalingsmaaten og Størrelsen for Hugst og
Drift av Tømmer i Treschows Skoge.” Det
ble presisert at spørsmålet om tilslutning
til Landsorganisasjonen skulle avgjøres
seinere. Et styre på fem personer ble valgt,
men navnene er ikke med i referatet i
Østlendingen.
I møtet ble spørsmålet om oppstart av
hogsten tatt opp, og det ble vedtatt at
”mens Forhandlingerne med Godseier
Treschow om Lønnsvilkårene paagaar, kan
de, som ønsker det, begynde at arbeide, dog
saaledes, at der ikke deri ligger nogensomhelst endelig Vedtagelse eller Forpliktelse til de

foreliggende og tilbudte Betalingsvilkaar, men
at Lønningsspørsmaalet fremdeles staar aapent
til Forhandlingernes Resultat foreligger, og
Foreningens Standpunkt dertil er fattet.”

Forsøk på ”underhandling”

D

Vedtaket om å kunne starte hogsten tyder
på at arbeiderne i de ytre distriktene
ønska å gå varsomt fram overfor godseieren og forstmesteren. Mens en i Lardal
gikk inn for å utsette hoggingen til lønnsvilkårene var avklart, var det i de andre
distriktene ikke snakk om å gå til arbeidsstans.

et ble fra første stund av reagert avvisende på skauarbeidernes henvendelser. Etter avisene å dømme ble det i løpet av
høsten gjort flere forsøk på å komme i samtale med Treschow-ledelsen, men detaljene i
dette er ikke kjent.
Det kan se ut som om tida jobba for skauarbeidernes sak, og at trusselen om ikke å
godta de betingelser arbeidsgiveren tilbød
gjorde det stadig vanskeligere for forstmesteren og godseieren utover høsten.

I en kort notis i Varden for 20. september
het det at det ”for tiden ingen arbeidsnedlæggelse er. En saadan i Lardal ble kortvarig.
Alle fortsætter i påvente av forhandlingernes
utfald.”

Også etter de store møtene i begynnelsen av
september forsøkte skauarbeiderne å få til en
ordning uten å bringe ”utenforstående” inn. I
midten av måneden ble det holdt nye møter,
og i notisen fra ”Varden” 20. september he-
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Grisen var feit, skaufolka
magre. Håkon Helgerud skjærer
flesk. Rauberstua ca 1960.

ter det at det var ”fuld stemning for at forsøke
underhandling før man gjorde videre skritt.”
Forstmesteren, som administrerte saken,
var fortsatt ikke villig til å forhandle med
de lokale organisasjonene, og først etter en
henvendelse i midten av oktober gikk han
med på et møte med formannen i Slemdalsforeningen. I følge Bratsbergdemokraten
erklærte Haug ”straks at han ikke på noen
måte ville gå med på den av arbeiderne oppsatte tariff, og at han i det hele ikke ville forhandle med arbeiderne om saken.”

Sympati og støtte

I

den grad konflikten ble offentlig, ser det
ut som om skauarbeiderne fikk all støtten
og sympatien. Kampen ble sett på som

historien om David og Goliat, med en rik og
suveren godseier mot fattige og avmektige
skogsarbeidere og leilendinger. Et anonymt
innlegg i Østlandsposten for 20. oktober
gir uttrykk for den sympati skauarbeidernes
aksjon ble møtte med:
”De Folk som det her gjælder, er kjendt som
sindige og rolige Mennesker, der vistnok i altfor
lang Tid har tat tiltakke med en altfor snau
Betaling for et haardt Arbeide.
Vi har med henblikk paa Striden søkt Oplysninger hos Folk, der selv er Skogeiere og Folk
med indgående Kjendskap til Skogarbeide, og
alle uten Undtagelse oplyser, at Arbeidernes
Forlangende er meget rimelig. Ikke en eneste
har betegnet Arbeidernes Krav for uberettiget
eller for Stramme.
Deres Krav om kr. 1,00 pr. Load er den pris,
som betales og er gjængs hos andre Skogeiere.
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At et Firma, som det det her gjælder, søker at trykke
Prisen under den gjængse og saa langt, at arbeiderne erklærer, at det er dem umulig at tjene en
passende Dagløn er, som vi har sagt, lidet værdig.”
31. oktober ble konflikten tatt opp i
Slemdal herredstyre. Det henstilte til
Treschow å bilegge den oppståtte konflikten,
og i uttalelsen het det at arbeidernes krav er
fullt ut berettigede.

Arbeidsmandsforbundet inn i saken

I

følge Bratsbergdemokraten ble det fortatt
en geografisk omgruppering av foreningsmedlemmene i begynnelsen av oktober.
Kanskje skjedde det på initiativ fra Arbeidsmandsforbundet, som på dette tidspunktet ble
kopla inn i striden. Sannsynligvis var det mulighetene for kommunikasjon som lå til grunn.
Det ble nå danna tre nye foreninger; en for
Kjose, en for Kvelde og en for Slemdal. Antagelig ble Lardalfolkene nå ble knytta til
Kveldeforeningen og medlemmene i Oklungen til Kjoseforeningen. De nye foreningene
ble formelt opptatt i Arbeidsmandsforbundet. Kjoseforeningen som ble dannet 7.
oktober, stod aleine med 150 medlemmer.

I slutten av oktober var forbundets agitator,
Johannes Bergersen, på møte i Kjose.
Etter at Arbeidsmandsforbundet hadde godkjent foreningenes krav, stilte varaformannen,
Gunnar Sethil, på møte på Moholt 31. oktober
sammen med formennene i de tre nystiftede
foreningene. Sethil fikk her fullmakt til å
oppta forhandlinger med Haug på grunnlag
av pristariffene foreningene hadde satt opp.
Først i november ble det bevegelse i saken.
Haug kunngjorde nå at akkordsatsene skulle
økes med 20 prosent i det nye regulativet.
Da dette ble avvist av foreningene, rykka
han ut med tilbud om å kunne velge mellom
det gamle og det nye regulativet. Samtidig
kunngjorde han at daglønnen for hoggerne
ble økt til kr. 3,00.
Det gikk nå mot en løsning av konflikten,
og godseieren stilte personlig opp på et
møte på Eidet i Slemdal 12. november for å
avslutte det hele. Lokalforeningene var
representert, og Sethil møtte fra forbundet.
Etter at godseieren forlot møtet og Haug tok
over, endte det hele uten løsning, og isteden
i munnhoggeri mellom Haug og lokalforeningenes representanter.
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Vant til svart arbeid. Kølabrennere og hest har matpause.
Fra v. ukjent, Ingolf Holte, Ivar Ekli og Olaf Bakkane.
Sandbrekkene, 1940-tallet.
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Å lesse uten kran. Trikset er å dra stokkene på slisker. Det er likevel tungt!
Tømmerbil i Siljan, ca 1960.
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Hermed er altså konflikten endt og det med seir for
arbeiderne, idet det er oppnådd et tillegg til daglønnen
på 0,50 og 20 prosent tillegg på hogsttariffen.
Her ser man organisasjonens makt!
Bratsberg-Demokraten, 21.nov.1910

”

Resultater

P

å et møte i Slemdal den 19. november
ble det med 60 mot 10 stemmer vedtatt
et siste forslag fra forstmesteren med 20 prosent påslag på hogsttariffene og daglønnen
og ”ytterligere tillegg for stygt lende og langt
bortliggende steder,” i følge Bratsbergdemokraten.
I forslaget var det også med en økning i
daglønnen for voksen mann og hest til 5
kroner. Gjennom hele høsten hadde Haug
motsatt seg å gå inn på lønnsforholdene for
kjørerne, men også her måtte han gi etter.
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Med dette ble sluttsteinen satt for den
lange lønnskampen. Konflikten ble krona
med en utvetydig seier for skauarbeiderne.
Da den starta sommeren 1910 stod
Treschow-arbeiderne på bar bakke og uten
erfaringer i kollektiv kamp. De hadde ingen
organisasjon, og det fantes ikke rutiner for
framføring av ønsker og krav. I løpet av
noen høstmåneder lyktes de i å få en midlertidig aksept for kollektiv organisering. Den
mektige arbeidsgiveren var pressa i kne, og
en hadde fått igjennom en klar forbedring
av arbeidsvilkårene.

De mange skaustuene var også en møteplass. Skaufolk kunne
kunsten å underholde. Medvelstua eller Vierstua, ca 1925.
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Hvorfor lyktes aksjonen i 1910?

A

t skauarbeiderne lyktes i 1910 henger
sjølsagt sammen med den felles og
kraftfulle opptreden de viste gjennom høsten.
I den grad skauarbeidernes krav ble kjent,
ble de sett på som rimelige og rettferdige
langt utover arbeiderklassens rekker. Også
i de borgerlige avisene ble skauarbeidernes
krav om høyere daglønn og bedre fortjeneste
møtt med forståelse og sympati. Mens
priser og lønninger hadde stigi i resten
av samfunnet, ble Treschows tilbud om
minstelønn på kr. 2,50 for hardt skauarbeid
framstilt som luselønn og under ”gjengs
vilkår”. Streiken kom i en oppgangstid, og
det er lett i ettertid å slå fast at det var lite
heldig av arbeidsgiveren å stå så steilt som
den gjorde i denne situasjonen.

Treschow senket arbeidstiden til 54 timer per uke, det blev av
foreningen besluttet vedtatt. Der blev bestemt at holde en fest
i løpet av sommeren.
Slemdals skogsarbeiderforening, medlemsmøte 27.4.1918

I både Slemdal og i de andre bygdelagene
fikk skauarbeiderne støtte fra hele befolkningen. Leilendingene på Treschow-brukene - mellom 30 og 40 bare i Siljan - slutta
aktivt opp, trass i de økonomiske og tradisjonsmessige båndene de var knytta med til
arbeidsgiveren. Også sjøleierne stod last og
brast bak kravene. I så måte avviker konflikten fra de mange harde konfliktene en
seinere fikk lenger øst i Norge, med stikkord
som som Julussa, Østmarka og Randsfjorden. Den første ”Siljankonflikten” innbar på en annen måte enn mange av arbeidskampene på Østlandet et bygdeopprør, hvor
befolkningen stod samla mot den utenbygds
verkseieren, med tilhold i Larvik.
Skauarbeiderne fikk god støtte fra forbundet, av erfarne folk som Gunnar Sethil med
erfaring fra skogsarbeid og organisering av
27
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ufaglærte, og fra Arbeiderpartipolitikere
med kjennskap til landbruk og landsbygd,
som Even Reiersen og Henrik Berg. Skauarbeiderne fikk støttende omtale fra avisene
Bratsbergdemokraten, Varden og Østlandsposten, sjøl om de to siste brakte mer fakta
enn kommentarer.
Konflikten i 1910 kom i en overgangsfase
i Treschow-firmaet. Godseier Fritz Michael
Treschow var ung og uerfaren som bedriftsleder. Han var 31 år og hadde så vidt satt
seg til rette som eier av Fritzøe. Men også
lederen for skauproduksjonen var ny, idet
Hans Haug samme året hadde overtatt
som forstmester for Philip Aars. Kanskje
var mangelen på erfaring en årsak til at
Treschow-ledelsen opptrådte såpass stivt og
kantete som det kan se ut til gjennom avisoppslagene?

feste minstelønn for anleggsarbeidere i
akkord, noe som førte til at Sam Eyde måtte
melde Hydroselskapene ut av arbeidsgiverforeningen. Det er sannsynlig at den sterke
frammarsjen for fagbevegelsen i Telemark
også er blitt kjent og bidratt til å så frø blant
skaufolket i Treschow-området.

Fagbevegelsen hadde vind i seila i 1910.
I åra mellom 1905 og 1920 foregikk en
storstilt utbygging av industri, kraftverk
og kommunikasjoner. Arbeidsmandsforbundet ble i disse åra det sentrale fagforbundet. Det var de ufaglærte som gikk

inn i dette forbundet, og det ble oppretta
tariffavtaler for stadig nye grupper. Etter
at Hydroutbyggingen kom i gang, fikk
Arbeidsmandsforbundet en eventyrlig utvikling i Telemark. Gjennom ”Telemarksstreiken” i 1908 lyktes forbundet i å tarif28

Bratsberg ble rundt århundreskiftet kjent
som ”det røde amt”. Fra 1880-tallet hadde
fylket hatt et radikalt Venstreparti, med
ledere som Viggo Ullmann, Peder Rinde
og Gunnar Knudsen. Også bysamfunnet i
Larvik hørte med i en radikal politisk sammenheng. Her hadde Johan Sverdrup vært
ordfører allerede i 1850-årene. I nabokommunen Gjerpen hadde Gunnar Knudsen
starta sin politiske karriere. Som gründer
og kapitalist hadde han – innenfor en
paternalistisk sammenheng – etablert en
annen holdning av respekt og omsorg i forhold til egne arbeidere, enn det som prega
Treschow-verket. I sitt omfattende samfunnsengasjement var Knudsen inneforstått
med at den personlige kontraktsfriheten
som samfunnsprinsipp hørte fortida til.
Både staten og sivilsamfunnet skulle ha et
ord med i spørsmålet om arbeidsbetingelser
og levevilkår.

Bading på tømmerstokker, Gorningen ca. 1956.
Fra v. Åge Gonsholt, Solveig Kiste (Helgerud), Knut Kiste, Anders Kiste, Ole Gonsholt,
Alf Kiste. Svein Kiste. Foto ved Berit Kiste (Wierød)
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Utstikking på kveldstid.
Fløtning på Mykledammen ca 1960. Foto ved Jon Aas.
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Treschow-godset framstod i 1910 som en
føydal rest innenfor et modernisert omland
med offentlig diskusjon og et voksende
lokaldemokrati. Avstanden mellom Treschow-systemet og omlandet var påfallende.
Da skauarbeiderne begynte å røre på seg i
1910, ble det røska opp i inngrodde forhold.

Vurderinger av 1910-konflikten

S

om vi har sett tilla avisa Bratsbergdemokraten Slemdalskonflikten stor betydning og ga i sine kommentarer sterk støtte
til den kamp skauarbeiderne tok opp høsten
1910. Avisa så på konflikten som en kamp for
arbeidsmessige rettigheter og på utfallet
som en stor seier for organisasjonstanken.
Ole Andersen Kiste som sjøl deltok i konflikten, og som i 1926 ble den suverene
lederen av ”den andre Siljankonflikten”, kom
i ettertid med en overraskende og kritisk vurdering av den første konflikten. I en artikkel
i Skog og Landarbeideren nr. 5 1949 stiller
han spørsmål ved arbeiderledernes opptreden
på møtet på Eidet 12. november, og mener at
de ikke var sin oppgave voksen. Han hevder
at flere av lederne ga etter for press og løfter
de ble utsatt for, og at de ”på mange måter var
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underlagt de gamle fordommer”. Han mener
at dette også var årsak til at organisasjonene
falt sammen etter kort tid.
I boka ”Gjennombrudd” som ble utgitt til
25-årsjubilet for Skog og Landarbeiderforbundet i 1952, gav Johan Ødegård en langt
mer positiv vurdering enn Kiste. Han ser
den første Siljankonflikten som ”den første
virkelige skogskonflikt her i landet”, og ”for
alle som stifter bekjentskap med den, vil
den stå som en lysbringer i det mørke som
lå over all landsbygd i denne tid”.
Ødegård ser begivenhetene i 1910 som
langt mer enn en konflikt om utbyttet
mellom Treschow og skauarbeiderne. Det
var et opprør mot godseiermakten, mot
egenrådigheten til skauforvalteren og
skaufutene og ”vi alene råde”-mentaliteten
i systemet. Som bygdeopprør ble det svært
intenst og tilspissa, uten noen ”lynavleder”
som en seinere fikk i form av fagorganisasjon
og avtaleverk. Kanskje er dette også grunnen
til at forholdene ikke lenge etter falt tilbake
i tradisjonelle spor, og at det måtte nye
kamper til før organisasjons- og forhandlingsrett ble naturlige rettigheter innenfor
Treschow-området.

Kollektivinnsats måtte til for å løse vanskelige oppgaver.
Fløtere foran stor tømmerhaug i den trange Gygrefoss, 1933.
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Jeg husker fra jeg var liten – at mannen med det svarte spannet
alltid kom ut av skauen. Hvis det var om vinteren, sto kaldrøyken
ut av munnen på mannen, som det skulle ha vært varmeløst
et sted inne i`n. Jeg trudde lenge det var samme mann jeg
så, men snart ble jeg stor nok til å skjønne at det var flere
menner - mange hundre menner. De kom ut av skauen med
svarte spann.
Kristian Norheim, f. 1896

Skauarbeidernes videre kamp

U

tviklingen etter 1910 skulle vise at
seieren ikke ga varige resultater, og at
det var langt fram til ordna arbeidsforhold
i form av tariffavtale og forhandlingsregler.
Det måtte en ny stor konflikt til i 1926.
Enda mange år gikk før et godt forhandlingsklima var etablert innenfor Treschowfirmaet.
Av foreningene som ble starta i 1910 var
Slemdalsforeningen den eneste som ikke
døde hen etter kort tid. Om ikke kraftutbygginga hadde kommet i gang i Slem-

”

dalsvassdraget i 1911, og arbeiderforeningen
fått nye medlemmer av anleggsarbeidere, er
det heller ikke sikkert at Slemdal arbeiderforening hadde overlevd. Også i Slemdal
forlot de fleste medlemmene organisasjonen. Ei tid var det svært få skauarbeidere
igjen i foreningen.
Etter at Skog- og jordarbeiderforbundet
ble stifta i 1912, gikk 12 av medlemmene
i Slemdal Arbeiderforening ut og danna
avdeling av det nye forbundet. I 1916 vedtok foreningen å kreve høyere daglønn,
kortere arbeidstid og bedre standard på
skaustuene.
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I 1917 lyktes det nye forbundet å få til en
tariffesting av arbeidet med hogst og
kjøring, en av de få avtalene dette forbundet
i det hele tatt fikk i stand.
Avtalen i 1917 ble en engangsforeteelse.
Treschows ledelse motsatte seg fortsatt å
inngå skriftlige avtaler med arbeidernes
organisasjon. Det ble likevel opprettholdt
en viss kontakt og kommunikasjon mellom arbeidsgiveren og de fagorganiserte.
Det ble de fleste år meldt inn ønsker og
krav fra foreningen. Disse blei i sin tur
besvart med tilbakemelding om hva
firmaet ville gjøre og hva de ikke kunne
gjøre noe med.

”

Lardølingene er en stolt slekt, som elsker sin bygd, en prima
slekt forresten, men hardføre og stride. Det hadde også vist seg
ved arbeiderurolighetene høsten 1910, da de var blandt de
vanskeligste.
Fritz Michael Treschow, f. 1879

I 1917 ble Siljanforeningen (navneskifte i
1917) delt i en avdeling for Øvre og en for
Ytre Siljan. I 1919 ble Ole Andersen Kiste
valgt som formann i den ytre foreningen,
og i årene som fulgte ble han den markante
lederen for skauarbeiderne.
I 1923 reiste Kiste rundt i bygdelagene i
Treschow-distriktet. Ei ny organisasjonsbølge rulla fram. På kort tid ble det danna
foreninger i Halle, Oklungen, Farrisbygda
og Svarstad. Den 18. august ble en samleforening stifta i Larvik med i alt 240 medlemmer.
I 1925 ble denne foreningen, som stod
utenfor Landsorganisasjonen, omdøpt til
Nedre Lågen Sammenslutning med 700
medlemmer på det meste. Høsten 1925

”

ble foreningen innmeldt i Norsk Papirindustriarbeiderforbund, og gjennom dette
forbundet og samorganisasjonen for Søndre
Vestfold ble det krevd tariffesting av arbeidet
både med hogging, kjøring og fløting.
Da forsøket på å få i stand tariffavtale og
forbedringer av arbeidsvilkår ikke førte
fram, ble streik utløst 4. mai 1926. Den
andre Siljankonflikten ble svært tilspissa.
Treschow-ledelsen gjorde store anstrengelser for å skaffe arbeidsvillige og få sine egne
forpaktere til å utføre fløtningsarbeidet.
Siden forpakterne var kontraktsmessige
bundet, insisterte Treschow og hans menn
på at de ikke hadde rett til å nedlegge
arbeidet. Forstmesteren og skaubetjentene
dro rundt og trua med utkastelse fra forpakterbrukene om en ikke deltok i fløtingen.
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Streiken fikk derfor stempel som ulovlig.
Lensmenn fra landdistriktene og politi fra
fire byer rykka ut for å beskytte de arbeidsvillige. Det ble en hard kamp for å hindre
at tømmeret kom fram til Larvik. I Siljanvassdraget var streiken lenge effektiv, men i
Lågendalen fikk Treschow hjelp fra Svarstad
Skogeierforening til fløtingen av tømmeret.
Samorganisasjonen, som var aktivt med
i ledelsen av streiken, lyktes ikke i å få de
fagorganiserte i papirindustrien med på en
effektiv sympatistreik.
Etter fem måneder endte streiken med
et forlik på sentralt forhandlingsplan.
Økonomisk sett ble det nederlag for de
streikende, med svekka arbeidsvilkår for
kjørerne og ingen avtale for fløterne.
Organisasjonsretten ble likevel i praksis

Skauplass uten hest krevde ekstra innsats av hender.
Innleid som slåttekar. Anton, Johan og Jenny Røsholt
får slåttehjelp av Kristian Helgerud. Nordre Løkka.1935.
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Skauane – et eget rike. Denne portalen sto på Hogstad.
Grensa skilte også mellom ulike grendekulturer.
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anerkjent av Treschow. Straffesakene som
var innvarsla mot de streikende ble
frafalt.
Organisasjonsmessig og politisk kom skauarbeiderne godt ut av konflikten. Det var
ikke frafall i medlemsrekkene på grunn av
streiken. De streikende fikk støtte blant
lokalbefolkningen, fra kommunestyrene i
Siljan og Lardal og fra fagorganiserte landet
over. Som i 1910 var det arbeiderne som
vant opinionen. At Treschows ledelse nekta
å forhandle, at politi- og ordensmakt ble
brukt mot det streikende og at godseieren
la et så sterkt press på forpakterne vekka
motvilje i store grupper.

De to konfliktene

D

et er ikke vanskelig å peke på ulikheter mellom den første og den andre
Siljankonflikten. Mens konflikten i 1910
oppstod spontant, var konflikten i 1926 en
langt mer styrt konflikt, forberedt gjennom
et omfattende organisasjonsarbeid i årene
forut. Mens den første kampen ikke innebar
noen produksjonslammende streik, innebar den andre kampen en fløterstreik med
siktemål å hindre at tømmeret kom fram til
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Treschows sagbruk og tresliperi i Larvik.
Mens arbeiderne i 1910-konflikten fikk
støtte og sympati langt inn i borgerlige
kretser, ble 1926-konflikten en langt mer
kontroversiell kamp, der arbeiderne måtte
slite med streikebrytere med beskyttelse
fra politi og lensmenn. Mens 1910 innebar
høykonjunktur og grotid for fagbevegelsen,
var 1926 ett av mange mellomkrigsår med
stagnasjon og trange vilkår for fagbevegelsen.
Og mens 1910-konflikten ga håndfaste
resultater, førte 1926-konflikten i til nedslag
for tømmerhoggerne.
Det er også mange likheter mellom de to
konfliktene. Begge fikk ry for å være gjennombruddsaksjoner for skau- og landarbeiderne i Norge. Begge fikk nasjonal
oppmerksomhet. Den andre aksjonen
ble banebrytende for Skog og Landarbeiderforbundet, som ble et stort
forbund i 1930-åra. Trass i innslaget av
streikebrytere lyktes en også i 1926 å
samle den alt overveiende del av bygdebefolkningen. En betydelig gruppe bønder
i Siljan gikk samla mot for å få streikebryterne
til å nedlegge arbeidet. I Lågendalen gikk det
dårligere, og der ble Treschows tømmer tatt
hand om av sjøleiernes fløterlag.

TRESCHOW
SOM PRODUKSJONSBEDRIFT I 1910

Med meier og belter. Peder Jacob Hogstad kjører tømmer
fra Venevann, tidlig 50-tall. Oddvar Øksenholt hjelper til.
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Vi gikk seksti-søtti mann fra legge til legge på fløtninga om
våren og jaga streikebrytere så det slo gnister fra hæljerna
deres når de sprang.
Kristian Norheim (om 1926-konflikten)

I

løpet av 50 år fra Treschow-familiens
overtakelse i 1835 ble Fritzøe omstilt til en
kapitalistisk virksomhet. Med kontroll over
de store skogeiendommene og anleggene
langs Farriselva hadde de et solidere grunnlag enn mange av konkurrentene. TreschowFritzøe var en hjørnesteinsbedrift i Larvik.
I motsetning til mange døgnfluer i byens
næringsliv var Treschows bedrifter langsiktige
foretak med stabile arbeidsplasser og ansatte
med tilknytning over flere generasjoner.
Etter at jernverket ble nedlagt i 1867, ble
treforedling den viktigste delen av driften.
Som råstoffkilde fikk skauen økt betydning.
Mølledriften fortsatte. Likevel ble Fritzøe
etter hvert først og fremst et treforedlingsfirma, med flere sagbruk og høvlerier.
Et tresliperi ble satt i drift fra 1875.
Treschowverket var i 1910 av en ”vertikalt
integrert” treforedlingsvirksomhet med en
39
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rekke avdelinger og mer enn 1000 ansatte
og sesongarbeidere. Firmaet omfatta en
rekke fabrikker og jordbruk i Larvikområdet, og landets største skogeiendom fra
Sandsvær i nord til Brunlanes i sør.
Etter 1870 ble det gjort store investeringer
i skauen, og skapt et sinnrikt system av
fløtningsdammer og elveforbygginger i
Slemdalsvassdraget og i bielvene til Lågen.
Fra 1886 ble vannet i Farriselva tatt i bruk
til kraftproduksjon for egne bedrifter.
Fra 1901 ble hele fallhøyden fra Farrisdammen
utnytta, og fra den nye kraftstasjonen ble
også Larvik by forsynt med elektrisitet.
I 1911 starta utbyggingen i Slemdal,
med anlegget av Hogstad kraftstasjon.
Seinere ble Toklev og Kiste kraftstasjoner
bygd med forsyning av store deler av Vestfold fylke.

BRUKSSAMFUNNET

I SILJAN

Tømmerkjøring med hest i Venevannsklypa.
Merk handmåka hestevei.
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Slemdal bestod Treschowbruket av en
håndfull skogsbetjenter og mellom 30
og 40 forpaktere samt et hundretalls sesongarbeidere - en del var sjøleiende småbrukere
eller mellomstore bønder uten skog. Den
innleide arbeidskraften var fedre og sønner
som trengte kontanter for å livnære seg og
sine familier.
Forpakterne satt på små parseller av
Treschowgodset, med muligheter for å
holde noen kuer og med en hel rekke spesifiserte plikter og rettigheter i forhold til
godseieren. (Se kontakt fra 1910) Det var
små og ofte avsidesliggende bruk Treschow
hadde bevart i firmaets eie. Mange av disse
lå i øvre Siljan.
Det var ikke bare plikter knytta til å forpakte Treschowbruk. Forpakterne var gjennom kontraktene sikra arbeid i Treschows

Kanskje er Siljan den rareste bygd i landet, hva eiendomsforhold angår. Et sted der ordet godseier ennå er en realitet,
og der et og annet fremdeles kan ha en dåm av adel over seg.
Kåre Holt, TA 23.05.1959

”

skau. I Slemdal var det ikke mye annet enn
hogging og tømmerkjøring som ga inntekter
– før vannkraftutbyggingen starta opp på
Hogstad i 1911, og før bussene gjorde det
mulig å ta arbeid utenfor kommunen.

Rundt 1900 var det ikke tillatt for
forpaktere av plasser å holde hest, sjøl om
bruket var såpass stort at hestehold ville være
svært arbeidsbesparende og gjøre forpakterne
sjølhjulpne og sjølstendige. Forpakterbrukene skulle fra gammelt av ikke gi for
store inntekter, og forpakterne skulle være
avhengig av arbeid og lønn i Treschowskauen,
en lønn Treschow til enhver tid fastsatte.
Godseieren og hans menn greip inn i
mange forhold. Når godseieren eller forstmesteren var på reise i bygdelagene, var det
forpakterfamilienes plikt å stille opp. Man
hilste gjerne med lua i handa. Boligene på
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forpakterbrukene skulle males med maling
levert fra ”verket” i samme farge.
Mens godseieren i mange sammenhenger
framstod som den milde far for oppsitterne, stod forstmesteren i flere generasjoner
fram som pågående og aggressiv overfor
forpakterne og skogsfolket. Philip Aars var
forstmester i perioden fra 1874 til 1910.
Han ble kjent både for sin ordenssans og
støyende framferd, og ble en sagnfigur som
tilhørte 1800-tallet.
Som sosialt system var Fritzøe i 1910 et
inngrodd og lite dynamisk samfunn, uten
store endringer de siste hundre år. Personlig
dyktighet betydde lite i forhold til status du
hadde ved fødselen. En hadde kun å innordne
seg som brikke i verkssamfunnet og bøye seg
for de høye herrer. Dette ble en tvangstrøye,
også for en videre utvikling av bedriften.

F O R PA K T E R K O N T R A K T

FRA 1909
I

1909 inngikk Hans Gulliksen kontrakt
om forpaktning av bruket Prestgjordet
(23 dekar) med godseier F. M. Treschow.
Vilkårene er referert i Mathias Borgersens
slektsbok:
1. Gårdens jordmark brukes forsvarlig og
dyrkes vel. Høi og halm må fores opp på
gården og gjødselen må ikke føres bort.
Når gården fraflyttes, skal på samme
værende beholdning av høi og halm
overleveres med den, dog mot betaling
etter takst av 2 brukere oppnevnt av
eieren, gjødsel uten betaling. Skulle
brukeren handle derimot, betaler han i
erstatning det tredobbelte av det fortførtes verdi.
2. Innmarken må ikke utvides eller innhegnes mer enn utvist er, og heller ikke
videre. Avdeles uten eierens samtykke.

Det må ikke føres opp hus eller hytter
på eiendommen, heller ikke må inderster inntas uten eierens tillatelse.

også ha oppsyn med at fremmede ikke
gjør inngrep i skogen og melde sånt til
eieren.

3. Gårdens hus er brukeren forpliktet til å
holde i åbotsfri stand, og til det så vel
som til nødvendig brensel og gjerdefang
skal han få det i skogen etter utvisning.
Videre får han av eieren utlevert taksten
og fornødne skårne materialer til halv
pris. Husene holdes brannforsikret og
brukeren betaler brannkontingenten.

5. Bråtebrenning er ikke tillatt, og det
påhviler brukeren å utvise den største
forsiktighet med ild i skog og mark, og
holde seg til de forskrifter og advarsler
etterrettelig som blir utstedt. Oppstår
brann, skal brukeren søke å slukke den
og videre sende bud til nærmeste oppsyn.

4. Eieren har full disposisjonsrett over
skogen. Dog nyter brukeren havnerett i skogen for det antall kuer som
vinterfores, men han må ikke holde
gjeter eller ta inn fremmede kuer til
beiting. Jaktretten forbeholdes eieren,
og brukeren må ikke ha hund eller
huse fremmede jegere. Brukeren skal

6. Brukeren skal være forpliktet til etter
tilsigelse å utføre, hva arbeide der måtte
bli han anvist, mens det er forbudt uten
tillatelse å påta seg arbeid for andre.
For dagarbeide med voksen mann
pr. dag kr. 2,50, mens framdrift og
hugst av tømmer blir å utføre etter
akkord.
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Med stil og verdighet. En klassisk hestekjører:
Hans Aadalen kjører tømmer. Skauane ca 1951.

7. Brukeren er ansvarlig for det pålagte
arbeides rette utførelse, selv om han lar
det utføres av andre. For enhver ulovlig
hugst av ublinkede trær kan han – foruten å underkastes rettslig tiltale – av
skogbestyrelsen ilegges bot.
8. I årlig avgift betaler brukeren kr. 40,der erlegges innen hvert års jul. Videre
tilsvarer brukeren alle avgifter og onera
av ethvert slags, som faller på gården og
skogen, selv om denne er fraskyldsatt.
Med hensyn til de skatter, der i penger
utlignes på matrikulskylden, gjeldes at
disse tilsvarer en skyld av 1 mark og 7 øre.
9. Såfremt brukeren i noesomhelst punkt
overtrer nåværende kontrakts bestemmelser, forbrytes hans rett til eiendommens bruk og besittelse, og er han
pliktig til førstkommende faredag å fra-

flytte eiendommen. Likeså er brukeren
forpliktet til under utkastelses tvang og
uten videre lovmål og dom å fraflytte og
ryddiggjøre eiendommen innen neste
14. april, etter at han før jul det foregående år derfra er blitt utsagt. Ønsker
han selv å forlate eiendommen, da har
han likeså å frasi seg dens bruk før jul og
under førbemeldte tvang å flytte innen
følgende 14. april. Dog skal han i hvert
tilfelle oppfylle kontrakten inntil faredag. Noen erstatning for forbedring av
hus eller jordvei tilkommer under ingen
omstendighet brukeren.
10. Brukeren er forpliktet til å yte til den
forrige brukeren for og fjøs til en ku
samt fritt hus – to rom – til ovennevnte,
likeledes inngår brukeren på at avgiften
kan forhøyes når ovennevnte ytelser
bortfaller.
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Fløtergjengen på Smalvannsdammen, ca 1917. De fleste av disse var med i bl.a. 1910-konflikten.
Dette var forpaktere på Brekke, Gåserud, Hakhaug, Lystjern og Kollen. Utsnitt fra foto ved Ole Romsdalen.
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”

Folkene var fattige, og måtte ha arbeid. De gikk derfor på
jobben igjen. Samtlige organisasjoner ramlet etter hvert
sammen. Bare en eneste forening sto pal, Siljan
skogsarbeiderforening. Denne fortsatte med nye ledere fra de
yngre skogsarbeiderne og et begrenset antall medlemmer.
Ole Andersen Kiste (om 1910-konflikten)

”

SKAUSTUENE
S

om arbeidsplass var skauen i Norge
berykta for de dårlige boforholda. Det
var store variasjoner i det som ble tilbudt
arbeiderne. Alt fra bar-senger under åpen
himmel, til jordgammer og skaustuer uten
eller med peis var i bruk. Standarden på
Treschows skogshusvær var ikke dårlig og
lå godt over gjennomsnittet for husværa i
de norske skogene. Godseieren forsøkte å
holde tidsmessig standard. Men det var først

i 1915 staten greip inn med offentlige krav
til skogshusværene. Istedenfor å fastsette
detaljerte krav til skaustuene, overlot imidlertid Stortinget det meste av oppfølgingen
av loven til kommunene, som ikke hadde
store midler å sette inn.
I 1916 vendte Slemdals arbeidere seg
både til Treschow og kommunestyret.
I foreningen hevda Nils Gonsholt høsten
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1916 at ”vi måtte gjøre krav paa at faa
forbedret skogsstuerne saa at vi kunne leve
nogenlunde som mennesker, og ikke som
grisen.” Han framholdt videre ”at vi burde
ikke overlate alt til herredsstyret, som
sitter med korslagte ben i sine lænestoler og
uttaler at hvis der er nogen mangler saa er
det bare at snakke til forstmesteren saa blir
det rettet paa.”

Budeier i produksjon for Tveten og Norheim får bybesøk.
Dælebua / Gurholtseter, 1920-tallet. Merk: Takplater kun over soveplass.
Her bodde seterfolka i 2 måneder hver sommer.
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GODSEIEREN

I 1910
F

ritz Michael Treschow (1879 – 1971)
arva i 1904 Fritzøegodset etter onkelen
som døde barnløs. Fritz Michael kom fra en
adelig svensk slekt og vokste opp i Sverige.
Etter gymnaset i Vasterås, studerte han jus
ved Universitetet i Uppsala. Ved siden av
studiene tok han offisersutdannelse.
Etter overtakelsen gikk det noen år før
Treschow flytta til Larvik og tok over driftsansvaret for de norske virksomhetene. Da
skauarbeiderne gikk til lønnskamp i 1910
hadde godseieren begrensa erfaring som
verkseier, og som leder for mer enn tusen
heltids- og sesongarbeidere. Forstmesteren,
Hans Haug, var også ny og hadde avløst
Philip Aars som leder for skauforvaltningen
1. januar 1910.
I sine ”Erindringer”, som ble utgitt som
bok i 1964, forteller Treschow svært lite om
arbeidskampene han var aktør i. Det finnes en liten bemerkning om de ”strie” og
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”vanskelige” Lardalarbeiderne i forbindelse
med urolighetene i 1910, og ikke en eneste
kommentar til den harde streiken i 1926
eller det anstrengte forholdet til fagbevegelsen fram til 1936.
Fra oppdragsarbeidere ved kraftstasjonene
og fløtningsanleggene finnes det likevel
uttalelser som gir Treschow personlig et godt
skussmål som arbeidsgiver og forsyningsleder.
Bedriftsøkonomisk var han både dynamisk
og moderne, med opprusting av anlegg og
ny teknologi i skaubruket, og med satsing
på elektrisitetsproduksjon i vassdraget.
Frits Michael Treschow videreførte de tidligere eiernes interesse for jakt som fritidssyssel og holdt ved like de tre jakthusene
på Kiste, Hogstad og Grorud. Fra unge år
var han også svært interessert i ridning og
hestesport.

Å temme Hogstadfossen. Brøtningen krevde mye
forhåndsarbeid. Her er treskjermene nybygde.
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”

Far min var smed, og bestefar au. Det var ikke penger å få inn
for smedene. De blei så svarte som køl, men ingen penger.
Kristian Norheim, f. 1896

”

SKAUARBEID I 1910
T

ømmerhogging i 1910 betydde svært
lange arbeidsdager. Hvis hoggerne og
kjørerne bodde hjemme kunne det være
lang gangtid til arbeidsplassen. Gangtid
skulle skje utenom arbeidstid. Familiefaren
dro oftest hjemmefra i mørket og kom hjem
i mørket.
Når skauarbeidet stod på, var det dermed
kvinnfolka som måtte stelle bruket og
gjøre alt hjemmearbeidet. Plasse-kjerringene
hadde et særlig stridt liv - med lite utkomme.

Om våren måtte møkka ut på jordene,
i onnene var det slått og innhøsting. Ungene
fikk tidlig ansvar og arbeidserfaring.
Før 14-årsalderen var sønnene med fedrene
i skauen, og hadde sine oppgaver under
hoggingen, fløtingen og skauplantingen.
Betaling var fjerdeparten eller tredjeparten
av det ”voksen mann” fikk.
I 1910 var tomannssaga blitt innført. Trea
ble tidligere felt med øks. Om vinteren var
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det ikke enkelt å måke fram hesteveiene.
I kalde perioder krevde barkingen særskilt
store anstrengelser. Dette ga igjen mindre
fortjeneste for hoggeren.
I årene rundt 1910 ble det brukt dubbe og
slede under kjøringen av tømmeret. Dette
var vanskelig å handtere i svinger. Langt
seinere kom bukk og geit som en forbedring
av tømmerrustningen. Mye tømmer ble
sendt manuelt i tømmerskott.

SILJANS HISTORISKE BETYDNING
FOR ORGANISASJONSRETTEN
Ole A. Kiste som bas ved bygging av Gåladammen 1924.
Denne gjengen viste også handlingskraft ved oppbygging av organisasjonskraft.
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”
S

kogsarbeidersamfunnene lå på begynnelsen av 1900-tallet som spredt bebodde
øyer i skoghavet, og det var i øde skogsbygder at de første fagforeningene ble stiftet.
Avsidesliggende og isolert, men med en
glødende faglig og politisk bevissthet.
Allerede i 1910 reiste det seg en lokal
bevegelse blant skog- og fløtingsarbeiderne
i Siljanområdet. Dette var en av landets
første fagforeninger for skogsarbeidere, og
Siljankonflikten samme år var den første
organiserte skogsarbeiderkonflikten i landet.
Det var mange likhetspunkter mellom
konfliktene i 1910 og 1926. De blusset
kraftig opp og vakte stor oppmerksomhet
også nasjonalt.
Organisasjonsretten som stort sett var
akseptert ellers i samfunnet, gjaldt ikke
for skog- og landarbeidere. Skog- og landarbeiderne hadde bare seg sjøl å stole på.

Det finnes mange ennå som var med og sulta den gangen
– mange som nå har hus sjøl. De sulter ikke lenger.
Lars Fosshaug (TA 27.05.1959)

Kanskje var nettopp denne leksa nødvendig.
De første fagforeningene ble alle motarbeidet og lederne ble trakassert. Skog- og
fløtingsarbeiderne hadde vist at det nyttet
å gjøre noe med forholdene og ta opp
kampen. Organisasjonen i distriktet hadde
tross motstanden eksistert sammenhengende fra 1910. Det lokale samarbeidet mellom fagforeningene i området bestod også
sin prøve i 1926, og fagforeningene ble et
forbilde for det lokale samarbeidet som ble
opprettet i Hedmark-distriktet i 1926, som
igjen førte til stiftelsen av Norsk Skog- og
landarbeiderforbund i 1927. Også på den
måten var Siljankonflikten i 1910 og 1926
en betydningsfull begivenhet i skog- og
landarbeidernes organisasjonshistorie.

”

kamp for menneskeverd og anerkjennelse.
Det var en kamp om retten til å stå organisert, en kamp mot sulten, fattigdommen
og undertrykkelsen. Det finnes mange
”Siljansamfunn” i verden. Tusener på tusener
av samfunn som står i eller forbereder seg på
den samme kampen som skog- og fløtingsarbeiderne gjennomførte i Siljan i første
halvdel av det forrige århundre. En kamp
for retten til å spise seg mett, retten til å stå
organisert og for likeverd og menneskeverd.
Det er vår plikt å føre denne kampen
videre inn i vår tid, bygd på den ideologi og
kampvilje som skog- og fløtingsarbeiderne
utviklet i sin kamp for menneskeverdet.
Skien juli 2010

Historien om skog- og landarbeiderne er en
beretning om slitere. Det er en beretning
om en beinhard, dramatisk og ideologisk
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Rolf Jørn Karlsen
Forbundssekretær og seksjonsrådsleder
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NILS GONSHOLT

N

ils Gonsholt markerte seg som
en sterk agitator ved konflikten i
1910. Det finnes noen få opplysninger
om ham: Nils ble født i 1884, og vokste
opp på søndre Gonsholt – også kalt Skobba.
Gården var sjøleid fra 1892, men manglet egen utmark, som var vanlig i Siljan.
Dermed ble det akkordarbeid i skauen
for kammerherre Treschow. I 1899 var
Nils 15 år gammel, og full arbeidskar.
Under stormøtet på prestegårdstunet den
8. september 1910 var Nils klar og uredd i
sin tale for arbeidernes sak. Hans uttalelser
ble referert i avisene, og er dermed bevart.
I 1919 bygde Nils Gonsholt egen butikk
på Solstad, utskilt fra søndre Gonsholt.
Han og kona Maren drev denne i noen
tid. Det fortelles at han bl.a. solgte egenprodusert skokrem i små esker. Han skøyt
grevling, og kokte inn fettet. Dette ble
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utblanda med ulike remedier. Kreativitet
og praktisk handlekraft var en overlevelsesfaktor i Siljan på 1920-tallet. Ole A. Kiste
overtok for øvrig butikken etter Nils etter
streiken i 1926. Dette ga heller ikke nok
overskudd til å leve av. De mange skogsarbeidere i bygda hadde fortsatt et minimum av penger å rutte med. Dessuten
hadde bygda opptil flere butikker, med faste
kundekretser. Nils tok så initiativ til å bygge
bedehuset på Austad. Han ble involvert i
vekkelsesbølger som gikk utover 20-tallet.
På sine eldre dager bodde Nils på Kongel
i Lardal i svært små kår. Bl.a. livnærte han
seg med å lage likkister. Nils var som type
en nyskapende person. Han kunne ha et
svært svingende humør. Han oppnådde lite
personlig for sine initiativ, og døde i 1954,
uten etterkommere. Hans bidrag i en avgjørende periode for bygda er uomtvistelig.
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Ungdom i luftig svev på snowboard.
Grenland skisenter, Siljan - 2010. Foto ved Even Elseth.

”

Jeg begynte i skauen hos Treschow da jeg var elleve år.
Annenhver dag i skauen og på skolen.
Ingvald Stendalen, f. 1901

”

Om skaubygda Siljan og streiken mot godseier Treschow i 1910

