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Sammendrag
Min masteroppgave handler om Alfred Andersen, smedgutten som ble verkseier i Larvik. Den
handler om personen Alfred Andersen, familien hans og hvorfor han gjorde suksess.
Oppgaven handler også om bedriften Alfr. Andersen Mek. Verksted & støberi A/S som han
bygget opp og ga navnet sitt til. Jeg har valgt å ikke fokusere så mye på selve produksjonen
og tekniske innretninger, men helle å skrive om hvordan bedriften klarte seg økonomisk og
hvordan den påvirket lokalsamfunnet.
Alfred Andersen startet virksomheten sin på en tomt på Østre Halsen i Larvik i 1893.
Bedriften ble senere flyttet til bydelen Torstrand, på Larviks østkant. Der vokste den til en
stor og ledende jern- og metallbedrift, og samfunnet rundt bedriften vokste i takt med den.
Fremdeles blir den sett på og husket som en hjørnestensbedrift og et fyrtårn. Nå er dessverre
Alfr. Andersen Mek. Verksted & støberi A/S historie. I april 2016 ble den nedlagt og 58
arbeidere ble oppsagt, etter noen vanskelige år under navnet NLI Alfred Andersen AS.
Oppgaven er delt i 4 kapitler. Første kapittel tar for seg bakteppet og fokuserer på
mannen Alfred Andersen og hvordan han bygde bedriften sin. Han var en jordnær mann med
store visjoner. Han arbeidet noen år i Amerika og ble påvirket av det høye tempoet, den nye
teknologiske utviklingen og landets demokratiske styresett. Andre kapittel handler om
bedriftens økonomi. Jeg har studert økonomiske resultater før, under og etter 2. verdenskrig
for å finne ut hvordan bedriften utviklet seg økonomisk i disse årene samt hvordan økonomien
ble påvirket av krigen. Jeg har hentet informasjon fra økonomiske beretninger og
korrespondanse fra Vestfoldarkivet og tolket disse. I tredje kapittel fokuserer jeg på
samfunnet rundt bedriften samt bydelen Torstrands utvikling. Jeg har sett på hvordan byen
var delt inn, hvor de ansatte bodde samt hvordan det var å være en del av dette
industrisamfunnet. Jeg har også sett på samspillet mellom bedriften og det lokale idrettslaget.
Fjerde og siste kapittel handler om arbeiderbevegelse og fagorganisasjon. Jeg har sett på
hvilken betydning de ansatte ved Alfr. Andersen har hatt på byen og på den lokale
fagorganiseringen. Igjen har jeg vært på Vestfoldarkivet og hentet informasjon fra
årsprotokoller, årsberetninger og referater fra styre- og medlemsmøter i avd. 68 i Larvik.
Disse har jeg studert for å finne ut hvordan avdelingen var organisert og hvilke saker de var
opptatt av.
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Takk til
Jeg ønsker å takke min veileder Knut Kjeldstadli for verdifull oppfølging, gode råd og saklig
kritikk fra august 2015 til november 2017. Uten hans kyndige veiledning hadde ikke denne
oppgaven blitt fullført. Jeg har nonverbale lærevansker, og en masteroppgave i historie er
sannsynligvis det vanskeligste jeg kunne ha valgt. Nå er den ferdig, og jeg kan med en stor
grad av lettelse og stolthet si at jeg sto løpet ut. Det var ikke lett.
Jeg ønsker også å takke Steinar Nyland og Hugo Schau Carlsen som velvillig stilte
opp til intervju samt Per Nyhus for lån av bøker.
Så vil jeg takke ansatte ved Vestfoldarkivene og biblioteket i Larvik som hjalp meg
med å finne det materialet jeg trengte.
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Innledning
Denne masteroppgaven handler om bedriften Alfr. Andersen Mek. Verksted & Støberi A/S,
en solid og betydningsfull jern- og metallbedrift i Larvik. Den var en hjørnestensbedrift som
ble grunnlagt i 1893 og som i over hundre år sysselsatte flere hundre mann. Bedriften preget
byen og spesielt bydelen Torstrand. Nå er dessverre bedriften historie. I april 2016 ble den
nedlagt og 58 arbeidere ble oppsagt, etter noen vanskelige år under navnet NLI Alfred
Andersen AS.
Oppgaven handler både om bedriftens vekst og utvikling, men også om mannen bak
bedriften, nemlig Alfred Andersen selv. På folkemunne heter bedriften Alfred. Jeg har omtalt
bedriften med navnet Alfr. Andersen de fleste stedene i oppgaven. Andre steder omtales den
med sitt fulle navn.

Bilde 1.1 Alfr. Andersens stolte statue utenfor bedriften1

1

Foto Ulrik Østby
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Torstrand var en industriell bydel på østkanten av Larvik. Bydelen var godt etablert
med forskjellige typer industri allerede da Alfred Andersen startet opp, men Torstrand vokste
i takt med aktivitetene og spesielt bedriften Alfr. Andersen hadde stor innflytelse på
samfunnet. For å gi et bilde av forholdene i perioden og bedriftens rolle har jeg studert
økonomiske faktorer, bedriften og samfunnet på Torstrand samt arbeiderbevegelse og
fagorganisasjon.
Bilde 1.2 Alfr. Andersens anlegg i 19172

Oppgavens utgangspunkt og problemstilling

For ca. ti år siden begynte jeg å følge fotballen på Fram. Stadion lå på Torstrand og i
bakkanten av stadion lå en stor fabrikkbygning omkranset av små gater og hus, med
jernbanen rett ved. Fabrikkbygningen var gammel og rusten, men det var fremdeles aktivitet i
hallene. Fra tribunen på stadion kunne jeg se rett ned på fabrikken, og i supportergjengen på
Fram hørte jeg mange historier om livet på Alfred.
Da jeg skulle velge tema for masteroppgaven i historie, var det ikke vanskelig. Det
måtte bli Alfr. Andersen. Jeg ønsket å finne ut mer om bedriften, men også mer om næringen
og livet rundt. Hvordan påvirket egentlig Alfr. Andersen samfunnet i Larvik i perioden?

2

Nyhus 2010, s.116
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Jeg bor i Larvik, og ser hvordan denne bedriften fremdeles er en del av Larviks
identitet. Dette har gjort meg nysgjerrig på hvordan en bedrift kunne påvirke det samfunnet
og den bydelen den var en del av. Fremdeles er det folk i Larvik som snakker om
“Alfredboligene” og “Alfredtida”. Jeg er interessert i lokalhistorie og synes lokal arbeider-/
bedriftshistorie er spennende. En stor bedrift i en forholdsvis liten by kan ha stor påvirkning
på et samfunn.

Avgrensning

Jeg har valgt tidsperioden fra 1938 til 1960. Jeg tenkte først å skrive om årene fra 1890 til
1920, men kildematerialet for denne perioden var uorganisert og vanskelig tilgjengelig. Jeg
valgte perioden 1938 til 1960 også fordi jeg ville se på hva som skjedde før og etter den andre
verdenskrig. Krigen var en stor ytre faktor som påvirket alt. Jeg har gjort unntak fra
tidsperioden for bakteppet i kapittel 1. Dette er fordi jeg omtaler personen Alfred Andersen,
som ble født i 1851, og hans liv fram mot etableringen av bedriften Alfr. Andersen på
Torstrand i 1902.
Når det gjelder fagforeningsprotokollene, så måtte jeg stoppe med året 1955 på grunn
av lovverkets sekstiårsregel. Før det er gått 60 år har ikke arkivene lov til å gi ut de
opplysningene som jeg trengte. Når det gjelder regnskapene, så er disse ikke omfattet av
sekstiårsregelen, og jeg har derfor der tatt med hele perioden.
Jeg valgte å starte et par år før krigen for å få med meg opptakten til krigsutbruddet.
Jeg valgte også å studere de femten første etterkrigsårene for å finne ut noe om hvordan
fagorganiseringen utviklet seg etter en tid med motstand og lav aktivitet fordi både regjering
og fagorganisasjonene var infiltrert. Jeg har også sett på den økonomiske utviklingen før og
etter krigen.
Fysisk er oppgaven avgrenset til bydelen Torstrand, der bedriften lå og mange av
arbeiderne bodde. Idrettsforeningen Fram var en viktig sosial institusjon i lokalmiljøet. Den
ble stiftet i 1894, åtte år før Alfred Andersen startet virksomheten sin på Torstrand. Jeg har
derfor også valgt å ta med en del om det gjensidige forholdet som idrettsforeningen Fram og
bedriften Alfr. Andersen hadde.
8

Litteraturgjennomgang og lokalhistorisk presentasjon
Jeg har brukt lokalhistorisk litteratur fra Einar Nord, Per Nyhus og Øyvind Næss. Disse var
alle tre journalister og lokalhistorisk interesserte i Larvik. Øyvind Næss var ansvarlig redaktør
i Østlands-Posten fra 1921-42 der også Einar Nord og Per Nyhus senere jobbet. Nå er både
Næss og Nord borte, men jeg har hatt kontakt med Per Nyhus som nå er pensjonist men
fremdeles ivrig lokalhistoriker.
I tillegg har jeg brukt boka Vestfold i krig av historiker Egil Christophersen samt boka
Jern og Metall l00 år av Terje Halvorsen.

Kilder, skriftlige og muntlige
For både kapittel 2 og 4 har jeg hentet informasjonen fra Vestfoldarkivene i arkivet etter
Alfred Andersen Mek. Verksted & Støberi A/S, 1912-2000.
I kapittel 2 har jeg brukt økonomiske beretninger, regnskaper og korrespondanse fra
1939 til og med 1960. For dette kapitlet har jeg også hentet informasjon fra Store norske
leksikon.
I kapittel 3 har jeg brukt Lokalhistoriewiki.no, og jeg har hentet informasjon fra IngerHelene Hansen og Roy Olsen, begge oppvokst på Torstrand, fra facebook-gruppen “Larvik i
gamle dager” samt nettstedet Origo om “Larvik i nær fortid”. I dette kapitlet har jeg også
intervjuet Hugo Schau Carlsen, tidligere ansatt ved Smelteverket og oppvokst på Torstrand.
I kapittel 4 har jeg brukt fagforeningsprotokoller, årsberetninger og møtereferater fra
styre- og medlemsmøter i avd. 68 i Larvik. Jeg har også brukt årsberetning for klubben ved
Alfr. Andersen. I kapittel 4 har jeg intervjuet Steinar Nyland, tidligere ansatt ved Alfr.
Andersen og medlem av Fellesforbundet.
Bildene er hentet fra Per Nyhus lokalhistoriske fotosamling og jeg har hentet
avisutklipp fra Østlands-Posten AS.
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Metode, vanlig historisk gjennomgang, empirisk kronologisk
Jeg har gitt en empirisk og kronologisk gjennomgang av stoffet. Metodene jeg har brukt er
vanlig historisk gjennomgang av tilgjengelige kilder. Jeg beskriver hendelsesforløpet i
perioden, synliggjør problemstillingene og de svarene har funnet. Jeg har vært konkret og jeg
har ikke gjort oppgaven unødvendig komplisert. Faglig tyngde har vært viktig, og jeg har vært
nøye med å granske kildene, referere til kildematerialet samt bruke tabeller og bilder som
illustrasjoner. Jeg har kommet med egne betraktninger og analyser av stoffet.
Det å samle inn kildematerialet for kapittel 2 og 4 var en omfattende prosess. Først satt
jeg på Vestfoldarkivet og tok mer enn seks hundre bilder av alle protokollene,
årsberetningene, regnskapene og møtereferatene for årene 1938/39 til 1960. Deretter
kategoriserte og tydet jeg alt materialet.

Oppgavens struktur

Oppgaven er delt inn i fire kapitler. Det første kapitlet beskriver bakteppet for oppgaven. Jeg
har der beskrevet personen Alfred Andersen og familien og veien mot suksess. Jeg har villet
finne ut hva som drev han og hvordan han klarte det.
I kapittel 2 går jeg inn på de økonomiske resultatene før, under og etter andre
verdenskrig. Jeg ville finne ut noe om råvareforsyningen og hva slags arbeid bedriften tjente
penger på, hvem som var kundene, både lokalt og nasjonalt, hvordan arbeiderne ble lønnet og
hvordan pengene ble brukt i lokalsamfunnet. Jeg ville også vite noe om pensjonsordningene
og inflasjonen i etterkrigsårene. Jeg var nysgjerrig på hvordan økonomien ble påvirket av den
store ytre faktoren som andre verdenskrig var og hvordan bedriften taklet utfordringene i den
spente situasjonen rett før og under krigen.
I kapittel 3 beskriver jeg samfunnet som grodde opp rundt bedriften og bydelen
Torstrands vekst og utvikling. Jeg har tatt for meg “Alfredboligene”, Torstrand skole,
bedriftene på Torstrand og idrettsforeningen Fram. Jeg ville finne ut hvordan bedriften
påvirket lokalsamfunnet og noe om det tette forholdet som var mellom bedriften og
idrettsforeningen Fram.
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Kapittel 4 handler om arbeiderbevegelse og fagorganisasjon. Det handler om
lokalavdelingens funksjoner, lokalavdelingens styrke, lokalavdelingens samarbeid med
bedriftsklubbene og fagorganisasjonens oppbygging. Jeg ville finnet ut hvordan arbeiderne
var organisert. Jeg ville også finne ut hvor stor innflytelse bedriften Alfr. Andersen hadde på
resten av fagorganiseringen i Larvik samt om det var noen politisk rekruttering blant de
organiserte.
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Kapittel 1. Bakteppe

Etter et besøk på Vestfoldarkivet fikk jeg bekreftet at jern- og metallindustrien var en av de
største næringene i fylket. Alfr. Andersen var en av de større jern- og metallbedriftene. Den
tidligere ordføreren i Larvik, Ragnar Johannessen uttrykte det slik at Alfr. Andersen var “Et
fyrtårn i Larviks næringsliv”.3 Under bedriftens 100-års jubileum fortalte Johannessen at det
både var enkelt og vanskelig å uttrykke betydningen Alfred Andersen og hans mekaniske
verksted hadde hatt, og fortsatt har på lokalsamfunnet.
Enkelt fordi det egentlig bare kan sies positive, rosende ord om grunnleggeren og
bedriftens virke og om den meget store betydning bedriften har hatt og har for oss.
Vanskelig fordi en kan komme i skade for ikke å se de virkelige dimensjonene i den
samfunnsmessige betydning virksomheten har.4
Han mente videre at det er en verdi i seg selv at Alfr. Andersen har holdt seg på
Norges-toppen i alle disse årene. “Når man tar i betraktning den voldsomme utviklingen i
disse 100 årene representerer både teknologisk, markeds-, konjunktur- og konkurransemessig
er det en bragd i seg selv.”5 Johannessen mente at det ikke var noen enerådende
nøkkelbedrifter som sysselsettingen sto og falt med, men enkelte fyrtårn blant bedriftene lyste
spesielt sterkt. “Alfr. Andersen Mek. Verksted & støberi A/S er definitivt en av disse, kanskje
den som lyser sterkest”.6
Alfr. Andersen har alltid hatt behov for menneskelig arbeidskraft og har alltid vært en
arbeidskraftkrevende bedrift. Selv teknologisk utvikling og rasjonaliseringsforsøk har ikke
endret på dette. Normalt så fører teknologisk utvikling til at behovet for arbeidskraft synker,
men det virker som om Alfr. Andersen klarte å holde de arbeidskraftkrevende jobbene på et
relativt stabilt nivå. Bedriften har hatt en stabil sysselsetting, noe arbeiderne har visst å sette
pris på.
Lønna til verkstedarbeiderne ble utbetalt da den skulle, og de hadde en trygg og sikker
arbeidsplass. Innskrenkninger og permitteringer var sjelden kost. Johannessen pekte også på

3

Nord 1993, s.12
Nord 1993, s.12
5
Nord 1993, s.12
6
Nord 1993, s.13
4
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betydningen dette hadde for Larvik kommune. Skatteinntektene var stabile og påregnelige,
noe både kommunen, staten, fylket og folketrygden dro nytte av.
Det bidrar til at vi kan legge forholdene til rette for et lokalsamfunn som vi ønsker oss
og som Alfr. Andersen-ansatte både faglig-politisk og politisk alltid har vært med på å
prege. 7
Noen tall viser bedriftens betydning: I 1971 hadde bedriften ca. 350 ansatte – i 1972
ca. 300. I 1991 leverte bedriften 395 lønns- og trekkoppgaver med samlet innberettet
22,8 mill kr, inkludert arbeidsgiveravgift. Tilsvarende tall for 1992 var h.h.v. 420
lønns- og trekkoppgaver og 24,7 mill kr. Selv om antall lønns- og trekkoppgaver ikke
er ensbetydende med antall heltidsansatte er det en god indikasjon på utviklingen,
sysselsettingsmessig sett.
Alfred har alltid vært en familieeid bedrift, noe som har vært en stor styrke for
bedriften. Mange andre enn de ansatte har også hatt fordeler av denne stabiliteten. Jeg tenker
da på butikkene og de andre virksomhetene på Torstrand som leverte tjenester til både
bedriften, de ansatte og deres familier.8

Mannen Alfred Andersen, hans Amerikaopphold og opptakten til den store og
vellykkede bedriften på Torstrand

Alfred Andersen var smedgutten som ble verkseier.9 Han
startet virksomheten på en tomt på Østre Halsen i 1893.
“Fra den gang og fram til i dag er det en ubrutt linje i
utviklingen frem til den store bedriften på Torstrand”,
slår redaktør Øyvind Næss fast i jubileumsboka om
storsmeden 1851-1951.10
Bilde 1.3 Alfred Andersen som 12-årig smedlærling hos sin
far i 186311
7

Nord 1993, s.13
Nord 1993, s.15
9
Nord 1993, s.19
10
Nord 1993, s.19 (ref. fra Næss 1951)
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Alfred Andersen var en jordnær mann. Selv om folket mente at han var suksessfull og
gjorde stor karriere, brydde han seg ikke om dette. Han hadde stor evne til nybrottsarbeid og
tok nok noen sjanser. Han stolte på seg selv og sine egne ressurser, noe som han kanskje
hentet fra røttene sine. Øyvind Næss’ beretning “Fra smedgutt til verkseier” 12 forteller noe
om dette.
En gang i midten av 1840 årene kom det en mann ved navn Mathias Anderson fra
Sverige til Hortendistriktet. Han var født i 1823, og hans far het Anders Persson.
Overleveringer vil vite at han kom fra Strømstadkanten. Han var en solid og grei kar,
en netthendt og dyktig håndverker som var spesialist i filhugging. Karl Johansvern
orlogsstasjon med verft og mekanisk verksted ble oppført i tiden fra 1841-1847, og da
dessuten marinens hovedverft ble flyttet fra Stavern til Horten, så gjorde det selvsagt
også sitt til at det fulgte atskillig virksomhet med. Det var derfor ikke vanskelig for
Mathias Anderson å skaffe seg arbeide her. 13
Her møtte den svenske innflytteren Pernille Thorsdatter, som var født i Ringsaker i
1829. Pernille kan sees på som en innflytter, fordi hun kom fra en annen del av Østlandet. De
ble viet i Borre kirke 3. oktober 1851, samme dag som deres førstefødte ble døpt og fikk
navnet Alfred Theodor. Han var født 24. august samme år.
Torstrand ble stedet der Mathias Andersen slo seg ned i ca. 1860 og etablerte
smedforretning. Han hadde da bodd noen år i Borre. Han ble også valgt til medlem av byens
representantskap i 187714, noe som forteller mye om hans posisjon. Han var dyktig og ønsket
å bli en del av sitt nye samfunn. Han fornorsket navnet sitt for å skaffe seg et navn i Larvik.
Mathias ble en viktig person i Larviksamfunnet, noe som kan ha medvirket til at Alfred
ønsket seg det samme.
Den dag i dag heter stranda nedenfor smedforretningen “Smiestranda”. Der er det nå
store leilighetsbygg og noe industri med bakeri, containerhavn og fergeterminal. Han fikk seg
også hus i dette området, i Strandgata 26. Huset lå flott til, med hage helt ned til strandkanten.

11

Nyhus 2010, s.71
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I Larvik var det stor aktivitet med skipsfart og skipsbygging, både i Hølen i
Rekkevik, på Jordfallen og på Torstrand. Fritzøe Jernverk var også i full drift på Langestrand
og Mathias Andersen var i en periode i jobb der. På Langestrand bodde tømmermann Gunnar
Tallaksen fra Arendal. Han hadde en datter som het Gurine Marie. Hun ble senere kona til
Alfred Andersen. 15
Etter at Alfred Andersen hadde tatt svennebrev som grovsmed og kleinsmed, dro han
til Amerika. Håpet om å spare opp penger, trang til å lære mer, var det som lokket han til
“eventyrlandet i vest”. I sin bok “Veien mot vest”, skriver Ingrid Semmingsen at “fra 1865
var det en enestående ekspansjon i det amerikanske arbeidsliv”. Samfunnet var både rastløst
og travelt, og på flere arenaer ble produksjonsrekorder satt. “I åtte år varte denne feberaktige
høykonjunktur like til krakket kom høsten 1877 og gjorde en ende på det hele”.16 Toppunktet
for emigrasjonen fra Norge kom i 1869 med 18000 utvandrere. Emigrasjonen fortsatte utover
i 1870-årene, og i 1873 var det mer enn 10000 nordmenn som forlot landet.17
Alfred Andersen var en av de som lot seg lokke av appellen “Go west, young man, go
west”. En vet ikke så mye om hans opplevelser og framgang under årene i Amerika. Han var
arbeidsom og trivdes med lange arbeidsdager. Smedgutten var mottagelig, og rask til å tilegne
seg, både menneskelige og tekniske egenskaper som skulle komme han til nytte på et senere
tidspunkt. Han beundret det høye tempo i Amerika og den nye tekniske utviklinga, og landets
demokratiske styresett falt i god jord hos han personlig.18
Alfred Andersen følte at amerikanerne satt arbeidet i høy heder og verdighet.“ Her ble
hver mann dømt etter sitt eget verd, ikke etter den stand han tilhørte”. I Norges småbyer var
det et solid innslag av snobberi, og stand ble tatt hensyn til. Klasseskillet stakk dypere enn i
dag og kroppsarbeiderne hadde ikke fått status, hverken sosialt eller politisk.19
Under sitt Amerikaopphold arbeidet Alfr. Andersen i flere år som smed og maskinist
ombord i flodbåtene som gikk på Mississippi. - På den enorme “vannveien” krydde det
av flodbåter som fraktet all verdens varer: Kull, skinn, tømmer, korn, bomull, sukker,
melasse. Og langs breddene vokste byene opp som sopp etter regnvær – St.Paul,
Minneapolis, Davenport, Rock Island, St. Louis, Memphis, New Orleans og mange
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andre. Det var en travel tid, på en travel flod og tusener av mennesker, eventyrere og
lykkesøkere dro oppover floden til de nye, arbeidsglade byene som skjøt opp.20
Det året krakket kom, 1877, reiste Alfred Andersen tilbake til Norge. Han hadde ikke
sagt fra at han skulle komme hjem igjen, fordi han ville overraske familien. Han hadde også
kledd seg ut som en gesell (kjøpmannsassistent) slik at de ikke skulle kjenne han igjen. Han
hadde med gaver til hele familien, og gleden ble stor da de oppdaget hvem det var som kom..
Alfred Andersen var rastløs og kom seg fort i arbeid hos Hølen verft (skipsbyggeri).
Verftet var en virksomhet som hadde blitt drevet av konsul M.G. Oppen og Oppens svigerfar
sakfører Magnus Hesselberg siden 1865.21
Det var en smie på verftet som Alfred Andersen leide, og her kan en på sett og vis si at
den første spiren ble lagt til det store verkstedet i Furumoa på Torstrand. Naturlig nok så tok
Andersens smie seg av smiearbeidet ved verftet og forefallende reparasjoner på skutene. Men
smia arbeidet også med utstyr til fangst av bottlenose (småhval) som skotske selfangere startet
med i 1877, og som Larvik og Sandefjord fulgte opp. Den unge smedmesteren hadde giftet
seg med Gurine Marie høsten 1877 og satt pris på alt av arbeid han kunne få. Det var han som
smidde det nye spydet til Tjølling kirke. Utviklingsmulighetene var nærmest ikkeeksisterende på verftet, grunnet mangel på lys og moderne verktøy. Dette tæret på Alfreds
trivsel og ambisjoner og da arbeidet gikk tungt, drømte han seg tilbake til Amerika.
Motsetningsforholdet til konsul Oppen gjorde ikke situasjonen lettere. Konsul Oppen styrte
virksomheten på en patriarkalsk måte, dvs. at han fungerte som en øverste far som skulle styre
og bestemme med 100 % kontroll.22 Politisk uenighet var det, med konsul Oppen som
konservativ av den gamle skolen og Andersen med et demokratisk grunnsyn som ble formet
under tiden i Amerika og som fikk ytterligere styrke av de politiske kampene i 1880-90 årene.
Rektor Sommerfeldt fra Larvik beskrev den politiske situasjonen som anspent, og det
var Bjørnstjerne Bjørnson som ledet den demokratiske kampen mot de konservative. Larviks
ledende konservative var dypt kritiske til Sommerfeldts vennskap med Bjørnson. Sinnet fra
høyresiden ble forsterket da redaktør i Verdens Gang Ola Thommesen sammen med noen
andre gjester, tilbrakte tid i Sommerfeldts hjem. Thommesen holdt foredrag og det ble
avsluttet med betydelig pipekonsert fra høyresiden, konflikten fortsatte utenfor Sommerfeldts
20
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hjem og frykten for slagsmål mellom de politiske fraksjonene var tilstede. Disse politiske
uenighetene forsterket motsetningsforholdet mellom konsul Oppen og Alfred Andersen, som
så seg nødt til å slutte på Hølen verft. Konsul Oppen ønsket heller ikke å sitte i formannskapet
i Tjølling sammen med sin smed. Som det samfunnsinteresserte og dyktige mennesket han
var, ble Alfred Andersen av Venstre valgt inn i Tjølling herredstyre og formannskap. 23
Etter tiden på Hølen verft reiste Alfred Andersen for andre gang til Amerika.
Oppholdet var kortvarig og etter at han kom hjem uttalte han at familien kunne ha det like bra
hjemme. I 1893 kjøpte han som nevnt tomta på Østre Halsen og startet sin smedforretning.
Dette var starten på det som skulle bli det store mekaniske verkstedet på Torstrand.24 I
desember 1893 herjet en forferdelig storm i distriktet med mange forlis og havarier. En
hollandsk skonnert Twe Gebroeders drev inn Viksfjord og strandet på en av øyene i nærheten.
Da trelasten om bord på skonnerten var av store dimensjoner, fikk Alfred Andersen kjøpt
både bord og planker billig på auksjon. Materialet kom til nytte da han skulle bygge smia si
på Halsen. Da virksomheten skulle flyttes til Torstrand, ble smia revet og materialet ble
gjenbrukt. Dette viser at han var en nøysom person med god forretningsteft. I tillegg til
nybygget så kjøpte Alfred Andersen et 200 år gammelt hus som han både bodde i, og brukte
til et lite maskinverksted.

Bilde 1.4 Alfr. Andersens
første tomt på Østre Halsen
1890-årene25
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Det var ikke lett for den nye virksomheten å skaffe seg arbeid, men Alfred Andersen
reiste rundt for å bedre situasjonen. Han ble kalt den reisende smed og i 1894 kom han i
kontakt med telegrafvesenet. Kort tid etter fikk han leveranser på jernarbeid for Statens
telegraf- og telefonanlegg. Dette var større bestillinger, og kapitalen var liten, selv om hans
arbeidstrang var stor. Andersen reiste til Oslo for å oppsøke Anker fra firmaet P. Schreiner for
å kunne skaffe jern. Andersen trengte 2-300 tonn til bestillingene, etter å ha sett
spesifikasjonene spurte Anker om han hadde penger. Andersen forklarte at han nærmest ikke
hadde penger, men hadde trua på at det ville bli en god forretning. “Vel, vi går ut og spiser
frokost, sa Anker og dermed var saken i orden”. Flere arbeider ble utført i smia i årene
framover, blant annet til de mange elektrisitetsverksanleggene som ble reist.26
Virksomheten vokste og han skaffet sin første maskin som var en fransk bormaskin
med stort svinghjul som ble drevet av håndkraft. Etter hvert så ble det hyggeligere på
verkstedet ved at han skaffet seg karbidlykter, og senere oljelamper. Etter noen års drift så ble
det kjøpt inn en eksplosjonsmotor som var drivkraft til verkstedet. Motoren var moderne og
sjelden, det var få i landet og neppe noen i distriktet.27 Motor nummer to kjøpte verkstedet
kort tid etter den første, og den var til stor nytte for verkstedet.
I 1898 ble Tjølling Sparebank opprettet og fra starten ble smedmester Alfred
Andersen, som var venstremann, valgt til forstander av Tjølling herredstyre. I første
forstandermøte ble Alfred Andersen valgt til medlem av direksjonen sammen med skipsreder
L.A. Larsen fra Kjerringvik. Alfred Andersen hadde det største stemmeantallet i direksjon
med 12 stemmer, og ble valgt til direksjonens første formann. Som et eksempel på hans
interesse for banken, nevner banksjef E. Evensen i bankens jubileumsskrift at han tok opp lån
i banken og satte pengene inn som innskudd for å øke dens omsetning og fortjeneste. Alfred
Andersen var medlem av direksjonen fra 1898-1902, formann 1898-1900. Av
forstanderskapet var han medlem fra 1898-1906. Banken ble drevet godt i årene framover, og
det var mye takket være Alfred Andersen sitt gode arbeid som direksjonens formann, heter
det i jubileumsskriftet.28
I mellomtiden hadde virksomheten til Andersen vokst betydelig og han måtte se seg
om etter en større tomt. Inne på Torstrandmoen hadde han sett en passende tomt, i et flatt
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terreng med en sentral beliggenhet. Tomta kjøpte han av Treschow Fritzøe. “Ved en leilighet
sa Alfred Andersen: Jeg syns jeg hadde kjøpt så rent formeget og det var min akt å
utparsellere en god del til tomter. Men heldigvis fikk jeg solgt bare en eneste en. Nå skulle jeg
ønske jeg eide et kvartal til, så skulle jeg bruke det til boliger for verkstedets arbeidere”.29 I
1902 startet byggingen av det nye verkstedet på tomta som var på 20 mål. Smia og
maskinverkstedet var de to første bygningene som ble reist. I den første tiden på Torstrand
drev verkstedet med forskjellige landbruksmaskiner. På kontoret hang det flere diplomer som
Alfred Andersen fikk på ulike utstillinger med verkstedets landbruksredskaper.30 På grunn av
konkurranse i produksjonen av landbruksredskaper og fordi Alfred Andersen som eier fant
mer produktive næringer, så sluttet de med produksjonen av landbruksredskaper.
I sin bok om Larviks næringsliv og industri og historie skriver adjunkt Aagaard om
Alfr. Andersens verksted: “Drivkraften er en Petroleumsmotor. Det hele Anlæg oplyses af
Acetylengas. Der beskjæftiges omkring 25 Mand.” Boken ble utgitt i 1906 så det viser
bedriftens størrelse på den tiden. Aagard tilføyer også at verkstedet er “ Vidt bekjendt for sit
solide gode Arbejde.” I 1900 utgjorde elektrisk utbygd kraft bare 4000 hestekrefter. Samtidig
ble Farriselven utbygget og 16. september 1901 kunne Fritzøe Verk med sine tre turbiner,
hver på 275 hestekrefter forsyne sine egne fabrikker, andres fabrikker og Larviks innbyggere
med strøm. Alfred Andersen fulgte tett med på utviklingen, men fortsatt var elektrisk kraft og
belysning sett på som luksus. Derfor baserte store deler av virksomheten seg fortsatt på
håndkraft. Den første elektriske motoren verkstedet skaffet seg var på fem hestekrefter og litt
senere kjøpte de en til. I 1914 hadde verkstedet en strømforsyning på 350 hestekrefter levert
av Treschow Fritzøe. Til sammenligning hadde verkstedet rundt 1950 installert motorer med
en samlet ytelse på 2000 hestekrefter.31
Det er tidligere nevnt at Alfred Andersen engasjerte seg i hvalfangsten. Engasjementet
ble trappet opp etter at den første ekspedisjonen gikk fra Sandefjord til Sydishavet i 1905.
Alfred Andersen var en markant skikkelse i den ekspansive veksten innenfor hvalfangsten.
Fra 1908 var han med på å danne nærmest alle hvalselskapene i Larvik. Selskapene het: a/s
Ocean i 1909, a/s Norge i 1910, a/s Spermacet i 1911, a/s New Zealand i 1911, a/s Western
Australia i 1911, The Antarctic Whaling Co i 1912 og a/s Quilimane i 1912.
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I boken “Hvalfangsten, dens historie og mænd” fra 1912, under redaksjon av G.
Sørensen leser vi:
Den mand som ved sin dyktighet og energi har skapt denne bedrift (Alfred Andersen
mek. verksted), nu omfattende et areal på 30 000 kvadratmeter og fem store avdelinger
med en arbeidsstokk på 280 personer, har også sin betydelige andel i det udmerkede
tekniske arbeid som i de siste år har bragt hvalfangsten så gode resultater.32
Fra 1908 og utover utviklet bedriften seg betydelig, både med antall ansatte og
oppdrag til slik den skulle komme til å se ut på 50-tallet. I 1908 kjøpte verkstedet sin første
kompressor og året etter startet bedriften med gass-sveising.33 I 1909 startet
vindusproduksjonen, og da Universitetsbiblioteket ble bygget i 1913-14 kom vinduene fra
verkstedet. Bedriften samarbeidet med Statens telefon- og telegrafverk og praktisk skjønn og
forretningsteft gjorde at nærmest ingen kunne ta opp konkurransen med Alfr. Andersen i
forbindelse med disse leveransene. I noen år kunne samlede anbud komme opp i to millioner.
Dette førte til at galvaniseringsanlegget ble bygget ut. Den største avdelingen var plate- og
konstruksjonsverkstedet og hadde leveranser til broer, jernmaster og det meste av ulike
jernkonstruksjoner. Arbeidene som verkstedet utførte, finner man over hele landet.34 Kona til
Alfred Andersen, Gurine Marie, var smart og fungerte som en tillitsvekkende partner da
Alfred Andersen la fram planene sine for verkstedet. Dette fordi han satte hennes fornuftige
meninger høyt, og fordi han ville at hun skulle følge bedriftens utvikling. Ekteskapet var
harmonisk og godt, og i 1912 ble virksomheten et familieselskap.35
Forfatter av boken “Alfred Andersen 1851-1951, en levnetstegning” og venstremann
Øyvind Næss var ansvarlig redaktør i Østlands-Posten fra 1921-42. Etter ordre fra
pressedirektoratet ble venstreavisen Østlands-Posten og arbeideravisen Nybrott slått sammen
til Larvik Dagblad første juli 1943. Øyvind Næss var en av to ansvarlige redaktører av Larvik
Dagblad sammen med Ingjald Nordstad fra Nybrott.
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Kapittel 2. Økonomiske resultater før, under og etter 2. verdenskrig
I dette kapittelet ønsker jeg først å belyse hvordan bedriften Alfr. Andersen utviklet seg
økonomisk i årene fra 1938 til 1945. Litt senere i kapitlet ser jeg på perioden 1945-1960.
Hvordan ble økonomien påvirket av den store ytre faktoren som andre verdenskrig var?
Hvordan taklet bedriften utfordringene i den spente situasjonen rett før og under krigen? Var
det slik at bedriften opplevde nedgangstider, eller var det slik at bedriften tjente penger, eller
til og med faktisk profiterte på krigen? Og hvis bedriften tjente penger, kom dette eierne eller
verkstedarbeiderne til gode? Og hvilken økonomisk betydning kan bedriften ha hatt for byen
og omegnen?
Jeg har først sett på økonomiske beretninger og korrespondanse i årene fra 1939 til og
med 1945. Disse finnes på Vestfoldarkivet.36
I tabellen under er det listet tall fra årsregnskapene.
Tabell 2.1 Omsetning og overskudd 1939-1945
Årstall

Omsetning, kr

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945*
*Mangler i arkivet

2.680.000
2.520.000
3.170.000
4.131.371
3.048.801
2.642.549
-

Netto overskudd, kr Overskudd som prosent av
omsetning
85.093
3,18
64.851
2,57
98.752
3,12
93.135
2,25
89.269
2,93
84.366
3,19
57.368

Kilde: Alfr. Andersen AS, årsberetning og regnskap
Tabellen viser at året 1942 ga den laveste prosenten av netto overskudd. Tabellen viser også
et stort sprang i omsetningen fra 1941 til 1942. Hvorfor tallene ble slik, kan vi finne ut mer
om i årsberetningene fra de aktuelle årene.
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Fra 1938 til 1940
Året 1938 ble i årsberetningen betegnet som et middels år, med en liten produksjonsnedgang
fra året før.37 Nedgangen i produksjonen for hvalfangstmateriell medførte at bedriften måtte
tenke nytt. Ordrene var kortsiktige, og styret så på framtiden med usikkerhet.
Krigsutbruddet i Europa i 1939 hadde store konsekvenser for bedriften Alfr.
Andersen.38 Den var helt avhengig av materialforsyninger fra Europa, og mangelen på jern og
stål medførte at ordrene ble dyrere og forsinket. Dette førte til merutgifter, og overskuddet ble
ikke så stort som ønskelig. Et lyspunkt var at ordrene var kortsiktige, noe som gjorde det
mulig for bedriften å sette opp prisene. Styret så likevel på det kommende året med
bekymring.

1940 – et vanskelig år
Styret ga en grundigere årsberetning i 1940 på grunn av krigsutbruddet som påvirket bedriften
i stor grad.39 Bedriften baserte seg på salg innenlands, men var totalt avhengig av råmaterialer
fra Tyskland, Belgia og Luxembourg. Tilgangen på råmaterialer ble vanskelig i siste halvdel
av 1939 og også i 1940. Dette resulterte i at bedriften kun fikk kjøpt omtrent halvparten av
den mengden jern og stål som bedriften trengte. I tillegg var det innført restriksjoner på
produksjonsmidler som kull og koks, olje, bensin og andre varer. Bruk av metaller ble sterkt
innskrenket, og til dels forbudt.
Etter 9. april og et stykke utover sommeren ble produksjonen delvis lammet på grunn
av liten eller ingen kontakt med kundene. I tillegg ble bankvesenet rammet, noe som medførte
at kundene ikke kunne betale. Det ble derfor innført halv arbeidstid, med halv lønn, for både
kontor og verksted fram til juni. Det var i tillegg en mindre brann i verkstedet.
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1941 til 1942
I 1941 finner vi i årsberetningen at tilgangen på råvarer var noenlunde tilfredsstillende på
tross av store vanskeligheter.40 Årsaken var at kunder som Norges Statsbaner og Statens
Veivesen kunne stille med egne materialer. Produksjonen var derfor tilnærmet normal.
I 1942 var råvaretilgangen også knappere, men ved å være nøktern og sparsommelig
var ikke lagerbeholdningen særlig mindre ved årets slutt enn ved årets start.41 Bedriften fikk
kjøpt ca. 2800 tonn stål og jern og hadde også et lager på 2225 tonn.
Materialer fra kunder som selv holdt materialene utgjorde 3425 tonn, noe som var en
del under det normale. Det som bedriften tjente på i tillegg, var ifølge årsberetningen mye
monteringsarbeid. Hva dette monteringsarbeidet gikk ut på, står det ingenting om.
Norges Statsbaner og Statens Veivesen utbedret infrastrukturen i krigsårene. Alfr.
Andersen var en viktig bidragsyter til bygging av broer og utbedring og bygging av
togskinner. Dessuten laget bedriften isolasjonsmateriale for elektriske komponenter og var
med på å bygge ut telenettet for tyske myndigheter.
Kan man dermed si at bedriften profiterte på krigen? Det kommer ikke tydelig fram
om bedriften profiterte på krigen, men den klarte å holde seg veldrevet gjennom krigsårene.

Hvilke arbeider utførte Alfr. Andersen under okkupasjonen?

Bedriften var innblandet i arbeidet med å bygge ut telenettet for tyske myndigheter. I
korrespondanse fra 194342 fant jeg et telegram fra Telegrafverket. Telegrammet var utstedt
14. april 1943, og ble sendt til “BOGENOFOTEN og VERKSTEDET I LARVIK”. I
telegrammet lå det en henvendelse om pris og leveringstid på 550 isolatorkroker. Alfr.
Andersen og Ofoten Jernmalmgruber fikk ansvaret for denne bestillingen. Den 16. april 1943
svarte Alfr. Andersen og sa at de kunne tilby krokene, men at mangel på materialer gjorde
leveringstiden ubestemt, og at levering bare kunne skje mot grubejernanvisning (på tysk
“Eisen Schein”). Verkstedet la også ved kriseklausul for å sikre seg i tilfelle uforutsette
40
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hindringer kom i veien, f.eks. mangel på materialer eller at grubejernanvisningen ikke ble
innvilget. Den 28. april 1943 besvarte Ofoten Jernmalmgruber brevet fra Alfr. Andersen. I
brevet kom det fram at de ikke kunne skaffe anvisningen, men at de kunne tilby bedriften
nødvendig kvanta støpejernskrot. Alfr. Andersen produserte også linjebrytere, derfor tenkte
Ofoten at de kunne være interessert. Det var helt nødvendig for Ofoten å få levert krokene, og
hvis det var nødvendig så måtte de forsøke å skaffe seg “Eisen Schein” fra den lokale
militæravdelingen. Ofoten skrev at hvis Alfr. Andersen ikke var i stand til å akseptere
forslaget fra Ofoten, så måtte Alfr. Andersen oppgi “hvilke bevidnelse som var nødvendig fra
Wehrmachts Dienststelle”. Den 7. mai 1943 svarte Alfr. Andersen på brevet fra 28. april 1943
og informerte om at bedriften gikk med på ordningen.
Dette er bare én ordre av mange, men det viste en tydelig struktur i ordrehierarkiet.
Tyske myndigheter på topp og Telegrafverket, Ofoten Jernmalmgruber og Alfr. Andersen
som likestilte parter i ønsket om å holde hjulene i gang. Det var antageligvis en krevende tid
for Alfr. Andersen, men også for verkstedets samarbeidspartnere. Ofoten Jernmalmgruber
måtte få levert krokene, og Alf. Andersen var med på en ordning med støpejern.
Kan dette si noe om Alfr. Andersens evne til å tilpasse seg den krevende situasjonen?
Eksemplet over kan tyde på det. Målet var å holde hjulene i gang, og bedriften var helt
avhengig av å akseptere et visst hierarki for at dette skulle være mulig. Alfr. Andersen kan ha
forsvart å tjene penger på krigen med holdningen: “Gjør ikke vi det, så gjør andre det”.
Ledelsen hadde jo et ansvar overfor de ansatte, og ordrer var helt avgjørende for at de skulle
ha en jobb å gå til. Om alle valgene var like politisk korrekte kan en jo spørre seg, men
bedriften var avhengig av profitt som alle andre bedrifter. Overskuddet som prosent av
omsetning viser likevel at det ikke var noen avgjørende fortjeneste for bedriften. Dette vitner
om en vanskelig balansegang, men hvis en ser utelukkende på tallene så kommer bedriften
ganske godt ut av krigsårene. Kan en da si at Alfr. Andersen kun opprettholdt “Business as
Usual” ved å delta i arbeidene som okkupasjonsmakten nøt godt av? Hadde den egentlig noe
valg? Jeg mener at det var litt begge deler, og det begrunner jeg med at bedriften og
okkupasjonsmakten hadde sine egne agendaer med å være aktivt deltagende i dette arbeidet
med å bedre infrastrukturen.
At arbeidet var påtvunget kan ha spilt inn på arbeidernes produktivitet. Alfr. Andersen
var en allsidig bedrift som hadde et bein innenfor mange næringer, men den var avhengig av
at arbeiderne ga sitt ytterste. Hva mener jeg egentlig med den påtvungne faktoren? I all
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hovedsak okkupasjonsmaktens krav til forbedring av infrastrukturen samt forbedring av
telenettet for kontroll av kommunikasjonen.
Alfr. Andersen var med på å bygge ut Nordlandsbanen. Bedriften leverte flere broer på
bestilling fra brokontoret til NSB. En ordre kunne se slik ut: “Oslo 30. juni 1943,
Jernbanetorget 8-9. Leveranse av 8 bruer til Nordlandsbanen, ca. 500 tonn, fra
generaldirektøren for NSB til Alfr. Andersen.” NSB la ved bestillingsliste.43
Den første brua som Verkstedet produserte var Stai bru over Glomma i Østerdalen. Flere
bruer var blant annet: Bertnem bru ved Grong i 1932, Karmsund bru i 1954-55, Loftesnes bru
i Sognefjorden i 1958 og mange flere over hele landet44.

Kundene – nasjonalt og lokalt marked
Alfr. Andersen hadde størstedelen av omsetningen i det nasjonale markedet, men var også
avhengig av de lokale kundene, som igjen var med på å sikre lokal vekst. På Vestfoldarkivet
finnes god dokumentasjon om dette. Jeg har studert en liten del av en stor mengde materiale.45
Korrespondansen viser omfanget av bedriftens nettverk, både i forhold til kunder og hvilke
produksjonsvarer som ble sendt hvor. Varene ble sendt til et større antall steder utenfor
Larvik. I det følgende nevner jeg noen eksempler på bedriftens nettverk, fra de mer fjerne til
de helt nære.
Austad A/S – en kunde fra Tromsø
Austad hadde i mars 1939 fått en forespørsel fra en kunde om levering av to stykker
stålvinduer. Det gjaldt innredning av en større kvistetasje, og vinduene skulle arrangeres uten
utbygg av kobbhus. Vinduene skulle monteres i taket og kunne minne om vanlige
ateliervinduer. Hensynet til utvendig pussing av vinduene, gjorde at det måtte være et felt med
oppslagsvindu. ”Vi imøteser gjerne Deres omgående tilbud tillikemed tegninger og
prisoppgave på sådant materiell”. Etter en uke kom svaret og Alfr. Andersen uttrykte at det
var en fornøyelse å tilby takvindu etter vedlagte “tegn. nr. 138 med 1 rutes lufteåpning pris kr.
70,00 fob. Larvik. Vi gjør opmerksom på at trekarmen som takvindu festes til ikke leveres av
oss”.
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Fra Austad kom det et svar datert 27. mai 1939. “Vi bekrefter herved telegrafisk
bestilling på 2 stk. takvinduer etter tegn. nr. 138, som vedlegges. Levering kan finne sted
lørdag efter pinse med godsbåt”. 22. juni 1939 bekreftet Alfr. Andersen at de to takvinduene
ble sendt 6. juni med “Senja”.

Landbruk Maskin Aktieselskap – en kunde fra Oslo
Det kom en henvendelse fra “Landbruk Maskin Aktieselskap” til “Herr Hovedbokholder
Erling Eriksen, Alfr. Andersen Mek. Verksted A/S Larvik”. I korrespondansen kommer det
frem et ønske om at et beløp på kr 880,00 blir overført fra Alfr. Andersen til Landbruk
Maskin Aktieselskap i form av sjekk. Bakgrunnen for korrespondansen fra Oslo 9. mars 1939
var en tidligere telefonsamtale. Dagen etter kom responsen i form av en sjekk på kr 880,00.
Responsen startet med “Herr Knut Andersen, Adr. Landbruk M/A, Sternersgt.1, Oslo”.
Måten partene tiltaler hverandre på er høflig og respektfull. For oss kan den synes
veldig formell, men det var viktig å gjøre dette korrekt hvis man ikke skulle støte den andre
part.

Betonmast A/S – en kunde fra Oslo
Det var omfattende korrespondanse mellom Betonmast og Alfr. Andersen, men jeg tar bare
med et utvalg. Den 30. juni 1939 gikk det et brev fra Betonmast
Hvor vi har hatt bruk for vanlige isolatorpigger for kanaljern, har vi for hvert anlegg
beregnet og konstruert sådanne. Vi tillater oss herved å forespørre om der ikke kan
spares noe ved at vi bruker piggdimensjoner som de allerede har verktøi til på forhånd,
og om vi i tilfelle kan få tilsendt detaljtegning av de normalpigger De i tilfelle fører, så
vi for hvert anlegg kan plukke ut en piggtype som er tilstrekkelig sterk.
27. juni 1939 kom en ny forespørsel om pris og leveringstid på 500 jordledningsbeslag
etter tegning “A5212”. Betonmast ba om å få tegningen tilbake sammen med tilbudet fra Alfr.
Andersen, og samtidig så tillot de seg å spørre om prisen på isolatorpiggene.
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Agnes Fabrikker – en lokal kunde
I korrespondansen finner vi også brev fra Agnes Fabrikker, som 2. juni 1939 sendte en
forespørsel til Alfr. Andersen angående gjenging av blåserør. Det ble sendt fire blåserør med
overgangsstykker og muttere. Rørene skulle kappes og gjenges innpå overgangsstykker. Mål
og fremgangsmåte fikk de vite via en skisse, og i håp om at arbeidet skulle gå kjapt så laget
Agnes Fabrikker tegningene selv. Alfr. Andersen svarte dagen etter og bekreftet at de hadde
fått bestillingen. Det ble informert om at arbeidet ble utført etter tilsendt skisse, og at arbeidet
var satt i gang. Rørene skulle leveres så fort som mulig og til en billigst mulig pris. Agnes
Fabrikker lå i Stavern kommune, kun seks km fra Larvik. Dette er derfor en lokal kunde.
Jeg har forsøkt å vise noe av det store nettverket Alfr. Andersen hadde. Vi kan se at
nettverket omfattet områder langt utenfor Larviks grenser, og at bedriften hadde oppnådd en
solid posisjon i markedet. Jeg vil komme inn på hva dette hadde å si for byen og
arbeidsstokken i andre deler av masteroppgaven.

Lønn

Jeg har studert lønningskontoene i regnskapene for årene 1939 til 1945 for å finne
informasjon om hvordan de ansatte var lønnet. Jeg har tatt for meg flere sammenhengende år
for å gi et bredere bilde av situasjonen.
Tabell 2.2 Beløp på lønningskontoene: 1939-1945
Årstall

Beløp på lønningskontoene

1939

913.195,31

1940

831.343,19

1941

1.027.476,18

1942

1.152.147,96

1943

1.226.082,87

1944

1.217.605,63

1945

1.160.575,27

Kilde: Bedriftens regnskaper
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Ser en på regnskapet for 193946 sammenlignet med 194047 så ser vi en reduksjon på
nesten kr 100.000. Ut av årsberetningen for 194048 så får en vite at pr. 1. januar 1940 var det
221 mann, pr 1. juli 1940 var det 222 mann på innskrenket/deltid, og pr. 1. januar 1941 var
det 212 mann på full tid. Det lave beløpet for dette året skyldes derfor at arbeidsstokken gikk
på innskrenket tid halve 1940.
Regnskapet for 194149 viser at det stod kr 1.027.476,18 på lønningskontoen. Dette var
en betydelig økning fra året før, men som før nevnt så var året 1940 spesielt. Sammenlignet
med 1939 ser vi likevel at 1941 viser en betydelig økning. Så kan en jo spørre seg hvilket
formål den betydelige økningen på lønningskontoen gikk til? Svaret ligger i en oppbemanning
i organisasjonen. Ut ifra årsberetningen så får en vite at det foregikk en forholdsvis stor
forandring i administrasjonen.50 Tre funksjonærer i ledende stillinger hadde trukket seg
tilbake, og på en ekstraordinær generalforsamling ble det besluttet å ansette en
administrerende direktør. Ingeniør Einar Aarskog ble ansatt i denne stillingen for å lede
selskapets daglige drift. Ved styrebeslutninger ble det senere opprettet en del nye stillinger
som var nødvendig på grunn av de tidligere ledernes avgang. De nye ansatte var:
Overingeniør M. Larsen som sjef for bro- og konstruksjonsavdelingen, Ingeniør H. Sørhus
Hansen ved samme avdeling, Ingeniør O. Otnæss sjef for vindusavdelingen, Ingeniør Fr.
Andersen – driftsingeniør, Bokholder Erling Eriksen – kontorsjef, L. Sandfossen – ekspeditør
og fru Gundersen som kassererske. Tre funksjonærer hadde altså trukket seg tilbake, og disse
ble erstattet av åtte nye personer. Disse opplysningene kan være med på å forklare økningen
på lønningskontoen. I 1942 hadde Alfr. Andersen mulighet til å ansette nye arbeidere, men
om det faktisk ble gjort er usikkert. Dette kommer ikke klart nok fram verken i årsberetningen
eller fra tallene.

Bedriften og arbeiderne genererte penger til lokalsamfunnet

Arbeiderne brukte lønnen sin til nødvendige varer til seg og familien. Lønn og antall
arbeidere legger føringer for hvor mye penger som kunne genereres tilbake til lokalsamfunnet.
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Over to hundre mann er et solid antall ansatte. Gjennomsnittlig antall personer pr husholdning
i Norge var 3,2 personer i 194651 men dette varierte fra by til land. Hvis det i Larvik for
eksempel var 4 personer i hver familie, så blir det rundt 800 mennesker som skulle kjøpe
melk og brød, samt andre nødvendigheter i byens butikker.
Fra Folketellingen 194652 finner en at det bodde 9.824 personer i Larvik. Arbeiderne
på Alfr. Andersen og deres familier utgjorde dermed 8,14 % av befolkningen. Det kan derfor
være rimelig å si at bedriften og arbeiderne hadde en solid innflytelse over pengene som ble
generert tilbake til lokalsamfunnet.

Pensjonsordning og bedriftshelsetjeneste – nye goder
I 194153 ble det innført kollektiv pensjonsforsikring for alle funksjonærer. Dette kom som
nevnt av at tre funksjonærer hadde sluttet og at bedriften hadde pensjonsforpliktelser for
disse. Det viste seg at det lønte seg at forsikringsselskapet Norske Folk overtok forpliktelsene,
og at det var mest lønnsomt at pensjonsforsikringen omfattet alle funksjonærene. Året etter
ble ordningen utvidet til også å omfatte enkene til funksjonærene.54 Det kommer ikke klart
fram fra kildematerialet om denne ordningen fortsatte etter krigen.
I årsberetningen for 1947 fikk vi vite at Alfr. Andersen gikk sammen med ti andre
bedrifter i Larvik i en felles bedriftslegeordning for samtlige bedrifters arbeidere og
funksjonærer.55 Lege og sykesøster ble ansatt og ordningen trådte i kraft 01.01.1948.
Utgiftene var samlet beregnet til kr 20.000 og ble fordelt på de enkelte bedriftene etter antall
ansatte personer.
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Inflasjon i etterkrigsårene

Som følge av krigsfinansiering under den andre verdenskrigen56 ble pengemengden i de fleste
land økt. Virkningene var ikke særlig merkbare under krigen, fordi myndighetene innførte
prisregulering og rasjonering. Etter krigen ble det et mer normalt forhold mellom
pengemengde og produksjonsverdi, men prisnivået fortsatte likevel å stige overalt i den
industrialiserte verden – så også Norge. Tallene i tabell 2.3 viser hvordan Alfr. Andersens
økonomiske tilstand var i disse årene. Her har jeg hentet tall fra årsberetningene og
regnskapene for årene etter krigen. Dette for å belyse den økonomiske situasjonen i
etterkrigsårene og fram mot 1960.
Tallene viser variasjon over tid, i netto overskudd og omsetning. Størst netto
overskudd var det i 1953, og lavest netto overskudd var det i årene 1946 og 1960.
Tabell 2.3 Overskudd 1946-1960
Årstall

Omsetning, kr

Netto overskudd, kr

Overskudd
som prosent av
omsetning

1946*
102.860
1947
8.246.137
152.371
1,85
1948
8.268.592
146.695
1,77
1949*
162.620
1950
9.856.706
217.749
2,21
1951
9.649.346
205.444
2,13
1952
11.041.208
174.783
1,58
1953
11.376.050
372.012
3,27
1954**
8.345.221
118.909
1,42
1955
12.567.366
122.353
0,97
1956
12.221.740
113.473
0,93
1957
15.186.568
125.082
0,82
1958
13.546.730
138.617
1,02
1959
14.336.894
118.875
0,83
1960
12.350.236
105.988
0,86
*Mangler i arkivet
**1954: På grunn av flere store arbeider som ikke var ferdig ved årsskiftet.
Kilde: Bedriftsregnskaper
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Store norske leksikon
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Oppsummering

I dette kapitlet har jeg sett på regnskaper og årsberetninger for å finne ut hvordan bedriften
Alfr. Andersen klarte seg årene fra 1939 til 1960. Jeg har sett på netto overskudd, omsetning
samt overskudd som prosent av omsetning. For å gi et bilde av endringene, så startet jeg før
krigen og beveget meg fram til 1960.
Jeg fant at bedriften klarte seg godt, men at det var variasjoner i det økonomiske
resultatet. Jeg fant også ut at ledelsen var fremtidsrettet og tydelig og at den hadde god styring
på økonomi og arbeidsstokk. Det ledelsen ikke hadde styring på, var markedene og hvordan
råvarer og produksjon ble påvirket av krigen, men ledelsen tok grep for å berge bedriften
gjennom vanskene. Dette gjorde de ved blant annet å sette arbeidsstokken på halv tid i et halvt
år i 1940, samt inngå avtaler med Norske Statsbaner, Statens veivesen og Televerket. Disse
var store aktører i utbyggingen av infrastrukturen til den tyske okkupasjonsmakten.
For byen betydde Alfr. Andersens stabilitet mye. Arbeiderne hadde trygge
arbeidsplasser, samfunnet fikk inn skatter og underleverandørene kunne være sikre på å få
betalt. Dessuten nøt forretningene godt av at arbeiderne hadde penger som de brukte i
forretningene.
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Kapittel 3. Samfunnet rundt bedriften, bydelen Torstrands utvikling

Hvordan var byen delt inn? Bodde de ansatte tett på bedriften? Hvordan var det å være en del
av dette samfunnet? Påvirket bedriftens ledelse og eiere det samfunnet der bedriften var aktiv?
I dette kapittelet tar jeg for meg disse emnene.
Jeg vet at store bedrifter ofte la til rette for et gryende samfunn rundt bedriften ved å
kjøpe opp eiendommer, bygge boliger eller selge de billig tilbake til arbeiderne. Ett eksempel
er Norsk Hydro i Eidanger. Min familie er en typisk “Hydro-familie” som først fikk rimelig
leilighet, deretter rekkehus og til slutt en egen tomt rimelig av Hydro. Alfr. Andersen var en
stor sentral bedrift i Larvik. Jeg har undersøkt om den hadde lignende ordninger for de ansatte
i sin bedrift.
Den industrielle revolusjonen i Norge startet med industrien rundt Akerselva ca. år
1840, og spredte seg til flere områder i Norge. I Larvik etablerte det seg flere bedrifter i
bydelen Torstrand fra 1860 og utover. Alfr. Andersen startet som nevnt opp her rundt 1902.
Torstrands landskap besto av sanddyner som ble skapt “for et uvisst antall tusen år siden i
møtet mellom bølger fra Skagerak og flomvann fra Lågen”.57 Landet var flatt og disse gamle
sanddynene var til stor glede for mange generasjoner av “sandlopper”, som folket på
Torstrand ble kalt. I snørike vintre ble de brukt som ski og akebakker. Østlands-Posten
opplyste om at bolignødskomiteen hadde gjennomført en befaring om boligmangel på
Torstrand i 1917. Boligene var nedslitte og minte om fattigkvartalene i storbyene58.
Folketallet vokste formidabelt i industrialiseringens første år. Folketallet var 1016 i 1865, og
vokste til hele 3638 i 1890.59
Hvordan var bydelen Torstrand avgrenset? Det gikk en flott allé fra Herregårdshagen
ned til Karistranda. Når mange ennå har en følelse av at det går en tydelig grense mellom
Torstrand og hovedbyen akkurat her, så kan det ha noe med denne gamle Herregårdsalleen å
gjøre. Minnet om den ble bevart i flere generasjoner etterpå gjennom navnet Alléløkka.60
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Dette navnet gikk tilbake til grevetiden på 1670-tallet og ble brukt blant eldre Torstrandsfolk
fram til 1960-tallet.61

Bilde 3.1 Kart over Torstrand
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Dronningens gate var og er Torstrands travle gjennomfartsgate. På starten av denne
gaten gikk Alléløkka igjennom ned mot Karistranda. Her kom det mange ganger tunge tyske
transporter under andre verdenskrig.62 På Torstrand følte man kanskje sterkest nærværet av
okkupasjonsmakten enn i andre deler av byen. Dette var fordi de fleste soldatene bodde i en
brakkeleir like ved Fram stadion. Denne ble kalt “Lager Reichenau” av tyskerne etter et
gammelt benediktinerkloster i Baden. I Larvik ble den bare kalt for “Framleiren”. I denne
leiren var det over tyve av de velkjente “tyskerbrakkene”. Alle var stort sett like og hadde
samme tak og små og store rom på hver sin side av en midtgang.63
Bilde 3.2 Hoffsgate Framleieren under krigen64
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Bilde 3.3 Hoffsgate 29. mai 194565

Bilde 3.4 Hoffsgate boligbyggelaget LABO i 1956 - utbygging66
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Burmaveien var en del av Hoffs gate som ble anlagt under krigen. Det var russiske
krigsfanger som gjorde jobben. Den originale Burmaveien ble bygget av 160.000 kineserne
for å beskytte et beleiret Kina mot invasjonen fra Japan67. På samme måte som Kina bygde en
vei inn i et mindre land som Burma, bygde Tyskland ut veier i det beleirede Norge. “På
folkemunne fikk den navnet Burmaveien med assosiasjon til Kinas enorme veiprosjekt fra
1930-åra”.68
Hoffs gate måtte forlenges for å få direkte kjørevei til og fra sentrum. Hoffs gate går
parallelt med Fram stadion, dagens Boligmappa Arena og Thor Heyerdahl videregående skole
og ender ut i Elveveien.
Tyskerbrakkene langs Hoffs gate ble ikke fjernet med en gang etter krigen fordi de
trengtes til andre formål. I 1948 ble Larvik Yrkesskole etablert i en av dem, med teorirom,
tegnesal og verksted for snekkere, mekanikere og maskinaspiranter. Kontor var det ikke plass
til, så det ble innredet et lite tilbygg på østfløyen. Noen av brakkene fungerte også som
nødboliger i flere år etter krigen og ble først erstattet med Labos boligprosjekt kalt Kilden i
1968.69 Labo begynte utbyggingen av mange fire- og seksmannsboliger i samme området
midt på 1950-tallet. Det ble også igangsatt arbeider rundt Framveien og den gamle
“Fagensletta” innunder fjellene mot Byskogen.70 Boligene ligger i Hoffs gate,
Frankendalsgaten og Framveien.
Reipbanegata har fått navn etter den 350 m lange reipbanen som lå på Torstrand fram
til 1912. Reipbanegata markerer slutten på øvre del av Torstrand og går over i Frankendalen.
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Bilde 3.5 Larvik yrkesskole 196371

15 år etter at den ble etablert i en av bygningene til venstre. Både Alfr. Andersen og
Idrettsforeningen Fram var nærmeste naboer
Veien til og fra Fram stadion heter Jernbanegata i dag som den gang. Her har “gleden og
sorgen vandret tilhobe mange ganger”.72 Fram er jo Torstrands klubb med fotball, håndball og
skøyter. Jeg kommer tilbake til Fram senere i oppgaven.
Jernbanen var viktig for Torstrand. “Jarlsbergsvarten” var navnet på toget som gikk på
skinnene bak Fram stadion. Toget går her den dag i dag. Jernbanen ble bygget 1870-årene og
delte bydelen Torstrand i to.73
Føyka er kallenavnet på en gammel handelsgård som lå i Dronningensgate. Dette
navnet kom på grunn av at det var mye snøføyke om vinteren. Snøfanene fikk gjerne bli
liggende lenge. Vinden er merkbar også i dag, spesielt på fotballkampene på høsten.
Torstrand var delt mellom Hedrum og Larvik kommune. På en liten tomt mellom
veien ut til Hedrum og innkjørselen til Alfr. Andersen lå et lite rødt hus. Dette ble kalt for
“Grindahuset” på folkemunne. Dette var fordi de som bodde der hadde plikt til å åpne
veigrinda for transporten som skulle gjennom. Den var til for å holde husdyra på plass, men
71
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også for å markere grensen mellom kommunene.74 Grindahuset lå på Undersbo gård, slik som
mange andre Torstrandeiendommer, blant annet den firkantregulerte Torstrandmoen og
Furumoa, som er eiendommen Alfr. Andersen lå på.75
Torstrand skole ble bygget i 1860 og Larvik gamlehjem ble bygd som fattighus i 1841.
Disse forsvant fra gatebildet i 1960-årene. Torstrands første skole ble bygd i bare en etasje,
men måtte snart påbygges til to etasjer.

“Alfredboligene”
Alfr. Andersen hadde en visjon om å bygge et boligfelt med arbeiderboliger. Dette var
begynnelsen på det som skulle bli hagebyen “Frankendal arbeiderkoloni”. Det var planlagt å
bygge 29 hus, men bare fem ble realisert. Under er et bilde som viser planutkastet.
Bilde 3.6 Planutkast76

Frankendal Arbeiderkoloni
Hr Verkseier Alfr. Andersen
Larvik
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Mens det på den ene siden av gaten ble bygget boliger for funksjonærer, ble det på den andre
siden bygget boliger for arbeidere. To av de som bodde eller hadde familie i “Alfredboligene”
kunne fortelle følgende:

Inger-Helene Hansen: “Min far startet i lære hos Alfred Andersen midt på 1930tallet. Han fikk leie leilighet av AA i annen etasje i Huitfeldtsgate 31. Her flyttet han
inn med sine foreldre og en eldre bror. Leiligheten besto av kjøkken, stue og en alkove
med skråtak. Det var utedo og vedskjul til leiligheten. Kanskje måtte utedoen deles
med familien i første etasje?”

Huitfeldtsgate går fra Dronningensgate ned til Strandgata. Huitfeldtsgate ligger på motsatt
side av Alfr. Andersen før du kommer til bedriften og er lokalisert i bydels nedre del. For å
komme til denne gaten så tar du av ved dagens Majas bakeri.
Roy Olsen: “Jeg er oppvokst i Alfred-leilighet i Skiringsalsgata 5, i 2. etg i huset på
hjørnet som nå er 5 A. Alle tre husa i nr. 5 var boliger for ansatte hos Alfred.
Skiringsalsgate ligger rett over gaten for Alfred Andersen og ender ut starten på revet.
Faren min jobba på verktøyavdelingen.

Leiligheten der vi bodde overtok mora og faren min som nygifte etter min farmor
rundt 1950. Vi bodde der til 1968. Leiligheten hadde stue med skråtak, kjøkken og to
små alkover. Av en eller annen grunn husker jeg vi betalte 25 kr. i måneden i husleie
da jeg var liten. I første etasje bodde fru Knudsen sammen med Tor, den ene av
sønnene hennes. Han bygde en liten rød racerbåt ute i gården, husker jeg.

I det lave huset, 5 C, bodde Dagmar og Nils Wibeto. De var de første som fikk
fjernsyn, og vi var mye der og så på detektimen og familien Flint. I 5 B, det nyeste av
de tre husa, det som ligget til Helgesens gate bodde Modum Hansen i en leilighet og
Sverre Kjosen med familie i den andre. I det huset hadde vi et rom i kjelleren hvor vi
hadde hyller med syltetøy og sånt og en stor potetbinge. Alle hadde utedo og vedskjul
i uthuset. Bryggerhus med bryggepanne var det også der. Mora mi vasket klær der før
vi fikk vaskemaskin oppe.”
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Bilde 3.7 Skiringsalsgata 5, arbeiderboliger for Alfr. Andersen77

Roy Olsen: “Her er et bilde av tidligere arbeiderbolig for Alfr. Andersen mek.
Verksted & Støberi i Skiringsalsgata 5.

Disse skildringene gir et inntrykk av et nokså typisk industrisamfunn hvor boligene
gikk i generasjoner, og det å være arbeider ved Alfr. Andersen gikk i generasjoner. Boligene
eller leilighetene virker å være nokså enkle, men det var jo ikke alle som hadde bolig å bo i
årene etter krigen. Inger Helene Hansen fortalte at faren hennes leide leilighet av Alfr.
Andersen i Huitfeldsgate allerede fra læretiden sin midt på 30-tallet og at han bodde der med
foreldre og en eldre bror. I komplekset i Skiringsalsgata var alle leilighetene “Alfredboliger”
og det virket å være som et lite kollektiv innenfor den industrialiserte bydelen. Alle hadde
utedo og vedskjul i uthuset og familien til Roy Olsen hadde også et rom i kjelleren i et av de
andre husene til blant annet oppbevaring av syltetøy. De bodde ikke i samme leilighet eller
bolig som i et reelt kollektiv, men de bodde såpass tett at de kunne se likhetstrekk. Det er
nærliggende at ungene og de voksne fikk god kontakt fordi de bodde i et så tett boligforhold,
selv om mennesker er forskjellige og har ulike ting å stri med. Fellesnevneren var
tilhørigheten til bedriften og at de bodde i samme område i bydelen, en bydel hvor de fleste
hadde jobb men likevel ikke var veldig rike på materielle goder.
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Bedriftsledelsen kan anses som paternalistisk ved at enkene fikk beholde boligen hvis
mannen døde, men ledelsen gjorde nok ikke dette bare for å være snille. Mannen hadde nok
gjort et solid stykke arbeid for at ledelsen skulle vise solidaritet og fungere som en pater for
enken og familien. Mulig at det var sønn eller sønner med i bildet som kunne føre
stafettpinnen videre som neste generasjon “Alfredarbeider”. Et eksempel på det motsatte var
ved Treschow, en hjørnestensbedrift på Larviks vestkant, hvor det sies enken ble kastet ut
etter kort tid for å gi plass til nye arbeidere som kunne tjene bedriften.78 Det virker brutalt og
lite solidarisk, men mangel på boliger og at det faktum at enken og familien ikke lenger var i
stand til å tjene bedriften var nok årsaken. Et personlig tap er veldig vondt og da i tillegg å
miste hjemmet må ha vært nesten ulidelig. Enker i “Alfredboligene” fikk i det minste beholde
hjem og verdighet.

Skoler
Torstrand Skole ligger i Kristian Fredriks vei i starten på bydelen Torstrand. I det du kjører
inn i bydelen så ligger Larvik fengsel på venstre side med herregården ovenfor. Gamle
videregående og nå Mesterfjellet skole SFO ligger i Ahlefeldts gate ved siden av Farrishallen.
Skolene og hallen ligger vis a vis Torstrand skole. Det er vanlig å dele bydelen i øvre og
nedre del, og jernbanen skiller de to delene. Skolene er lokalisert i bydelen Torstrands øvre
del.
Skolene har alltid spilt en viktig rolle i lokalmiljøet – så også på Torstrand. I dette
avsnittet om skoler tar jeg tak i en del personlige erindringer som beskriver hvordan det var å
være elev på 50- og 60-tallet i bydelen som bedriften Alfr. Andersen var en del av.
Disse erindringene fant jeg på “origo”79, som er en samling i flere deler om Larvik i
nær fortid.
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Bilde 3.8 Torstrand skole 186080

Torstrands første skole ble bygget i 1860, da bare i en etasje. På grunn av den sterke
industrialiseringen og veksten i folketallet måtte skolen snart bygges på til to etasjer.81 På
bildet til høyre er skolen ennå ikke bygget.
Bilde 3.9 Anbud 191482
Det antas at Torstrand skole ble åpnet i forbindelse med det
nye skoleåret i 1914. Skolen ble bygget mellom 1913 og 14 av
murmester V. Thorenfeldt. Muligens var det blant annet til den nye
skolen at Larvik Statsingeniørkontor sjette mars 1914 satt inn
annonsen under, hvor en ba om anbud på maling av 160 enkeltpulter,
160 tomannspulter, 20 kateter og 16 håndarbeidsbord. Det må nok ha
vært pulter til flere skoler, for ifølge annonsen, så er pultene satt inn i
de nye skolene, hvor også arbeidet kunne utføres.
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Livet på Torstrand skole, noen fortellinger fra de som gikk der
Idar E. Gjertsen forteller på nettstedet “Larvik i nær fortid” flere historier om hvordan det var
å gå på Torstrand skole. Han forteller at den eldre frøken Ida Jensen var lærer for første klasse
og Ivar Stavik var overlærer. Det var en ren gutteklasse i bygget vendt mot Dronningensgate.
Fengslet lå tett på og det var mulig å grave seg ut av cella med en spiseskje. Det var en ensom
Vestre Halsen gutt blant gutter fra Strandgata. Reglementet sa at elevene ikke skulle gå
utenfor skolegården, men et fåtall tok sjansen på Føyka-tur i storefri. De første årene gikk
greit på skolen og det var lærerbytte hvert år. Etter dette tok skolens sanglærer over klassen
og innførte en sterk disiplin. Denne klassen var en samling av elever som hadde problemer
med å lese og skrive, men de var gode i fotball. En av elevene stod i mål med runde briller og
kastet seg fryktløst til høyre og venstre. Et småguttelag fra hvem vet hvor nektet å spille mot
en kjempestor 13-åring på Frams småguttelag.
I starten var det for det meste lærerinner, men høsten 1954 endret det seg med Paulsen
som klasseforstander, Kruge i historie og gym og Løvslett i sang. Dette var erfarne folk i
skolefaget. Kruge var født i 1889 og gikk på lærerskolen under folketellingen i 1910. Han
hadde bakgrunn fra det militære, noe elevene fikk merke i en del av øvelsene i gymtimene.
Han var mest kjent for bruk av stokken, men brukte en annen teknikk i gymsalen. Dette
innebar en type skrekkteknikk ved at han brakk av passende lenge på høydestativet. Når
elevene hoppa over bukken var det vanlig at de fikk et slag over rumpa med stokken. Det var
ikke nevneverdig brutalt, men det hadde ikke falt i god jord i dagens samfunn.
I historietimene ble elevene som laget bråk ført fram til tavla på veggen ved siden av
kateteret og hvis det kom en lyd så fikk de et slag med pekestokken. Under den årlige
markeringen av fredsdagen forekom det en litt spesiell historie med Kruge i hovedrollen. Det
ble flagget på halv stang fra morgenen til minne om krigens falne, elevene ble stilt opp i
storefri, det var taler og sang og etter dette skulle flagget heises til topps. Overlærer Stavik
avsluttet talen sin med å spørre om skolens eldste og mest erfarne lærer kunne heise flagget.
Kruge gjorde sitt beste, men han dro feil vei og nærmest vikla seg inn i flagget. Større jubel
har det muligens aldri vært i skolegården.83
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Tor Å. B. forteller:
Jeg var en snill og grei gutt på Torstrandskolen. Men likevel kom jeg to ganger til
overlæreren. Den ene gangen etter følgende hendelse.
Det var friminutt og det var vinter. Jeg elsket alt av konkurranser og på vinteren med
kram snø så konkurrerte vi guttane om å kaste høyast på enten stolpær eller
husveggær. Jeg kom etter de andre ut i friminuttet og de andre i klassen var i full gang
med å kaste høyast på sørveggen av Torstrand skole. Dette syntes jeg var moro og jeg
var raskt igang med å lage meg en fin snøball. Jeg konsentrerte meg og sendte ivei
snøballen, for denne konkurransen ville jeg vinne. Det var ET vindu åpent i øverste
etasje, og snøballen min gikk inn der. På kateteret satt ei lærerinne (husker ikke hvem)
og retta stiler. Ja snøballen landa på stilboken. Hun raskt til vinduet og fikk da se
hvilken klasse som drev på med denne snøballkastingen.
Neste time troppa overlærer Johannes Bredvei opp i klasserommet vårt og med streng
stemme spurte hvem av oss som hadde kasta snøball inn i gjennom vinduet. Jeg hadde
ikke noe valg og rakte hånda forsiktig opp og meldte meg.
Resultatet eller dommen ble parade dagen etter. Det vil si at jeg måtte begynne på
skolen en time før de andre i klassen og sitte ved en pult i en helt annen klasse. Dette
var pinlig, og jeg måtte også finne på en liten bløff for å forklare hjemme hvorfor jeg
skulle møte på skolen en time tidligere.
Uheldig kan man være og fort gjort å bli stempla som uskikkelig. Jeg ble ikke det, men
jeg tenker på de som ofte roter seg borti ting og får “stempel” eller en rolle som er
vanskelig å komme ut av. Da kan det være like greit å “følge opp denne rollen”.84
Bilde 3.10 Nils Løvslett85
Nils Løvslett var en lærer som mange elever har hatt et forhold
til. Han var en nordlending fra Ballangen i Ofoten, og kom til Larvik
høsten i 1920 som lærer. Noe som kanskje ikke mange vet var at han
dannet Torstrand jentekor og ledet dette i fem år. Selv var han medlem
og formann i Larvik sangforening.86
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Jan E.G. forteller:
Alle har et forhold til Løvslett. Jeg forærte ham en gang Landstads Reviderte Sangbok
(den lille sorte) etter at han først hadde løftet meg opp fra pulten etter tinninghårene så
tårene spratt av smerte, før han sendte meg ut fra sangtimen. Du lurer sikkert på
hvordan gaven ble oversendt? Den ble sendt fra utgangsdøra som LYNFLYPOST.
Rett i trynet. Helt fortjent.87

Bilde 3.11 Torstrand skole, A-klassen første klasse i 195888

Her er et bilde av A-klassen, eller gutteklassen fra Torstrand skole 1958. Lærerinna
het fru Frøysa.89
Foran: Per Svendsen, Hans Olsen, Vidar Jensen, Rolf Trygve Christiansen, Bent Joar Reif (Nicolaisen),
Svein Ormåsen, Jens Kristian Andresen.
Midten: Cato Heier, Jan Wilhelmsen, Frank Grønning, Kjell Karlsen, Bernt Kristian Børresen, Per
Ragnar Gjertsen, Knut Arne Aas, Jan Pay. Bak: Tor Øyvind Jensen, Thor Jacob Vergum, ? ?, Ragnar
Ridder-Nielsen, Roy Olsen, Rolf Harry Gram Poulsen, Terje Hansen, Truls Erik Johansen.
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Bilde 3.12 Torstrand skole, A-klassen syvende klasse i 196590

Klassens siste år var 1965 og bildet er tatt sommeren det året. Klasseturen til
“Høvringen” er unnagjort og det nærmet seg slutten av folkeskolen eller dagens
barneskole.91
Foran: Arild ?, Hans Olsen, Vidar Jensen, Jan Pay, Kjell Karlsen, Terje Hansen, Jan Wilhelmsen, Per
Svendsen. Midten: Ragnar Karlsen, Per Ragnar Gjertsen, ? ?, Roy Olsen, Rolf Trygve Christiansen,
Ragnar Ridder-Nielsen, Bernt Kristian Børresen, Jens Kristian Andresen, Svein Ormåsen, Steinar
Frøysa. Bak: Tor Øyvind Jensen, Petter Gundersen, Knut Stokke, Rolf Harry Gram Poulsen, Thor Jacob
Vergum, Per Hansen, Terje Kronen, Knut Arne Aas, Bent Joar Reif (Nicolaisen), Frank Grønning, Truls
Erik Johansen. Kjell Skallist var en populær klasseforstander.

Det er ulikheter mellom grunnskolen på 50/60-tallet og i dag. Når det gjelder håndverk
og kunst så ser en på i dag, mens de praktiserte den gangen. De fleste elever kan ha nytte av å
lære seg sløyd/trearbeid som for eksempel husbygging i en mindre skala. På den tiden fikk
guttene grunnopplæring i sying og strikking, selv om de brukte tykke pinner og lagde grove
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helsetrøyer. I dag så kjøper folk de klærne de trenger, men på 50 og 60-tallet så var det nyttig
og nødvendig å kunne strikke sine egne klær. Det har gjort oss avhengige av at folk fra andre
land stort sett produserer klærne vi trenger, men baksiden er at eksporten av klærne påvirker
miljøet vårt på en lite bærekraftig måte.92
For å oppsummere så hadde folk ulike oppfatninger av skolegangen sin på Torstrand
skole. Lærerne virket å være erfarne folk som krevde god oppførsel og en sterk disiplin. Dette
kan ha lagt grunnlaget for fremtidens “Alfredarbeidere”. Elevene ble hardt straffet hvis de
ikke oppførte seg innenfor rammene lærerne og ledelsen satt. Kan en da si at det var en
utbredt skrekkfaktor som gjorde at elevene ønsket å oppføre seg? Det kan det ha vært for det
er vel få som ønsker å bli ydmyket eller slått med en stokk. På en annen side så lå muligheten
for å lære seg en god del med en så sterk disiplin i klasserommet. Disse metodene blir ikke
praktisert i dag på grunn av endret lovverk, men det var helt annerledes for drøye 60 år siden.
Det var sikkert ting elevene var mindre fornøyd med og ting de likte med å gå på skolen.
Positive ting kan ha vært samhold og kamerater, men mindre positive ting kan ha vært å få
straff for dårlig oppførsel.

Idrettsforeningen Fram
Fram var og er idrettsforeningen på Torstrand, og ble stiftet 15.01.1894. Sola går ned på
“Torstrand” var en omtale fra en sportsjournalist som hadde god innsikt i de lokale
forholdene, en gang da Fram og bydelens fotballag hadde gått på et tungt tap. I over hundre år
har “sandloppene” hatt et sterkt og nært følelsesmessig forhold til klubben i sitt hjerte. Per
Nyhus skriver:
Jo, Fram kan sette sterke følelser i sving på Torstrand. Og det vi skal ikke være for
sikre på at de ikke har vært i stand til å flytte sola. Iallfall har det hendt at sandloppene
har rullet ned gardinene i sin sorg, når Fram har tapt. Andre har heist flagget på halv
stang.93

Et eksempel på følelser klubben kunne sette i sving, var fra en 12-årig Fram-patriots
erindring da storlaget av 1931 gikk på et avgjørende tap.
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Siste gang jeg gråt, i hvert fall snufset så andre kunne se det, det var da Fram kom til
semifinalen og ble slått 1-0, om ikke det var 2-0, av Mjøndalen. Jeg har aldri opplevd
livets urettferdighet sterkere hverken før eller senere … Jeg kan Fram-laget, som ikke
vant, fra mål til ytre venstre, hvis du skulle spørre meg et halvt århundre etterpå og vel
så det. Vi sto utenfor porten og ba om å få lov til å bære støvlene til Sigurd og Bjarne
og Walter og Ludvik. For da hendte det at vi fikk lov til å bli med inn.
Det var Richard Hermann, kjent for alle som “stemmen fra London” som sa dette over
60 år senere. Han var en ekte sandloppe og verdensborger, og delte sin kjærlighet til fotballen
mellom Torstrandklubben Fram og Londonklubben Arsenal. Mye tyder på at det var Fram og
bydelen Torstrand som var viktigst for han, for det ble aldri kjent at han noensinne felte tårer
for Arsenal.94 Også i dag kan fotballsupportere kjenne igjen disse følelsene. Jeg har også
opplevd gleder og sorger med denne historiske klubben, selv om det er i nyere tid. En sterk
tilhørighet fikk jeg tidlig, selv om jeg ikke er noen sandloppe. Mye av grunnen var
menneskene rundt klubben som ga en fotballfanatisk 16-åring et sted for glede, samhold og
opplevelser i mer enn ti år. I dag er enkelte personer fra supportergjengen noen av mine beste
kamerater, og vi deler også en sterk lidenskap for engelsk fotball.
Bilde 3.13 Serievinnerlaget til Fram i 195095
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“Ånden i Fram, et Torstrand-fenomen”
Avisa “Nybrott” ønsket å sette fokus på verdiene, kameratskapet og samholdet i klubben og
bydelen rett etter at andre verdenskrig brøt ut.
Det kameratskap og samhold vi forbinder med Fram har ikke oppstått av ingenting.
Foreningskulturen er formet i et tett samspill med miljøet omkring, det vil si
Torstrand. Av ren selvoppholdelsesdrift – om ikke annet – har folk her ute lært seg hva
fellesskap og samhold betyr.96
Han mente at Torstrand var for Larvik det Grünerløkka var for Oslo. Andre steder blir
man sjelden kjent med naboene, men på Torstrand var dette normalt. I denne bydelen visste
folk hva naboene gjorde og de kjente alle i gata. Ikke bare kjente de de, men de visste også
som regel hva de andre skulle ha til middag. De var på en måte medlemmer av storfamilier
der alle hadde omsorg for hverandre. Dette er ikke uvanlig i arbeiderklassemiljøer, men det
var spesielt sterkt samhold på Torstrand.
Avstanden fra det ene portrom til det andre er aldri så langt at ikke konene kan
formidle nyhetene og på denne måten dele sorger og gleder med hverandre. Dette blir i
daglig tale kalt noe så foraktelig som kjærringprat. Men praten over gjerdet skaper ofte
et hjertelig hopehav, et folkefellesskap som slett ikke er å forakte.97
Fram var en sosial institusjon i ordets videste forstand, og hadde fokus på barn mellom
åtte og 15 år. Flere som ikke hadde noe sted å gå til, følte seg hjemme i Fram. Reidar Teigen,
en høyt aktet Fram-formann som var mest kjent for sin kanoferd fra Larvik til Kenya først på
50-tallet, poengterte dette spesielt da Fram tok imot Larvik kommunes kulturpris i 1984. Et
eksempel på at folk i vanskelige situasjoner fikk hjelp i Fram, var den gangen da huset til den
tidligere fotballkjempen Sigurd Nilsen brant ned i 50-åra. En stor Fram-gjeng stilte opp noen
dager etterpå for å rydde opp slik at huset kunne bygges raskt opp igjen.98

96

Nyhus 1994, s.11
Nyhus 1994, s.11
98
Nyhus 1994, s.10
97

49

Ved alle store anledninger eller arrangementer har kameratskapet i Fram blitt
fremhevet av utenforstående. Lokalavisa Østlands-Posten skrev dette på lederplass etter at
Fram ble seriemester i fotball i 1950:
Vi tror at noe av det som har båret Fram opp til den sterke posisjonen klubben har i
dag i norsk fotball og dermed norsk idrettsliv er den lagånd, som selv fjerntstående
iakttagere har måttet bemerke. Fram kan se med stolthet på en innsats og glede seg
over et resultat, som belønning for kameratskap, samhold og fellesskap, som er
grunnlagene i det vi kaller klubb-ånd og som vi også burde ta med oss ut i
hverdagslivet, i arbeidslivet.99
Dette var fine ord, men analysen bommer muligens litt med tanke på hvilken vei
påvirkningen gikk. Ånden i Fram kan vel så godt ha vært en arv fra miljøet rundt som
omvendt. De første dampsagene kom som nevnt i 1860-åra og Torstrand var slik vi har sett et
tradisjonelt industriarbeiderstrøk. De aller fleste arbeiderne hadde en mektig arbeidsgiver og
fant et fellesskap i dette. Levekårene ble påvirket av hvor godt eller dårlig det gikk med
bedriftene, og når en av bedriftene slet og arbeidsløsheten økte, gikk dette ut over alle.
Ingens død har vært til noens brød, iallfall ikke blant det store flertallet av arbeidere.
Man brødfør seg ikke på bekostning av onkler og tanter eller gode naboer og
kamerater. Da hjelper man hverandre isteden.100
Fra storsamfunnet på Torstrand har det blitt videreført gode verdier til Fram-miljøet og
på arbeidsplassene har det vært en fin arena for demokrati og debattkultur.
I barske mannfolkmiljøer som på gamle Glassverket, “Slippen” og “Working”, eller på
dagens bedrifter - Smelteverket, Rockwool og framfor alt “Alfred” - er det gjennom
generasjonen utviklet en form for meningsbrytning som nok kan virke tøff på
utenforstående. Men hensikten har - som regel - vært å ta “ballen og ikke mann. Det er
akkurat slik Frams fryktede gamle backer opererte på fotballbanen - Sigurd “Nella” og
Bjarne Larsen, Ludvig Dreng og Oddvar Kruge!
I Fram sier man meningen sin, og “fine” omskrivninger er det ikke rom for. “Å pakke
tankene inn i ull ligger verken for sandlopper generelt eller Fram-folk spesielt.”101
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Humoren satt løst og var man kjapp i replikken så fanget man publikum. Etter en Fram-kamp,
da det ene ordet tok det andre, kom det fra en av graverne på Undersbo kirkegård: “Du burde
passe deg, ellers blir det bare ståplass på deg, når tia di kommer”.
Et annet kjennemerke ved Fram var den gode dugnadsånden. Rundt 1950 ble
klubbhuset utvidet med 230 kvm, bygde distriktets største idrettshall og anlagte Norges andre
400 meters kunstisbane – med et 72.000 watts lysanlegg. Dette store og verdifulle
stadionanlegget ble taksert til 25 millioner kroner og Fram kom så godt som gjeldsfri fra
dette, takket være gratisinnsatsen til folket på Torstrand. Hva ville bydelen vært i over hundre
år uten klubben? Den ville vært fattigere på opplevelser og uten en felles møteplass for
patriotisme, entusiasme og spenning.102
Tomas Fredrik Andersen, en av Alfred Andersens fem sønner var den i familien som
hadde sterkest tilknytning til IF Fram. Han satt som formann i nesten en menneskealder og
stod muligens bak en av Norges første roller som idrettssponsor. Bakgrunnen for sponsingen
var en omkamp som skulle spilles mot Lyn i Oslo i 1935. Kampen ble satt opp på en onsdag,
Fram protesterte men fikk ikke medhold. Fram argumenterte i et brev til forbundet med at
bedriften ikke ønsket å gi spillerne som var ansatt hos Alfr. Andersen fri. Bedriften ga senere
klarsignal for at de syv spillerne det gjaldt skulle få fri likevel. Spillerne fikk fri med full lønn
og det var bare å stille opp i Oslo. Tomas Andersen skaffet folk i nærområdet jobb, men på en
betingelse “at de meldte seg inn i Fram”. De som gikk med på å melde seg inn var sikret en
god og sikker arbeidsplass. Flere av klubbens storheter arbeidet på bedriften, blant annet:
Sigurd (Nella) Nilsen, Rolf Johnsen, Ludvig Jensen og Nils Stensvald og flere andre storheter
som gjorde en god jobb for bedriften.
Det var ikke noe AIF- lag (Arbeidernes Idretts forening) i Larvik. Fram rekrutterte
spillere fra bedriftene, og det var ikke grobunn for egne bedriftsidrettslag. Fram skapte en
kultur med samarbeid over klassegrensene.
Bedriften Alfr. Andersen og Fram hadde et tett forhold og trengte noen hjelp så stilte
de opp for hverandre. Det offentlige ble spart for mange utbetalinger og problemer, grunnet
den fine kombinasjonen mellom jobb og hobby. Alfred og Tomas Fredrik var
æresmedlemmer av IF Fram.103 Alfred Andersen ble æresmedlem i 1911 og Tomas Andersen
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ble æresmedlem i 1920. Tomas Andersen ble det tredje æresmedlemmet i Fram på grunn av
sitt administrative arbeid, spesielt i fotballgruppa. Han var klubbens fotballpappa og ble
foreningsleder i 1912, og var leder i styret et stykke utover i 20-årene. Fordi han var sønnen
til verksmesteren ble han et viktig bindeledd mellom bedriften og klubben.104
Alfred Andersen ble kalt “gammern” eller far i Fram-miljøet, slik sønnene omtalte
pappen sin. Far ordna nyttige ressurser som vann og strøm til klubbens anlegg, blant annet til
dusj og skøytebane i 1919. Noe av vannet som klubben fikk kom fra bedriftens vannreservoar.
Fram til midten av 1930-årene var disse ressursene livsviktige for klubben, grunnet at
anlegget lå utenfor bygrensa og ikke ble prioritert av kommunen. Det var en trygghet i å ha en
stor og trygg arbeidsgiver som nabo og støttespiller til klubben. I 30–årene da
arbeidsledigheten var som verst, var det nesten en betingelse å være Fram-medlem for å få
jobb. Bedriften hadde egeninteresse av sitt gode forhold til Fram fordi den rekrutterte mange
av sine ansatte i nærmiljøet, men også fordi den ønsket å skape et godt og sunt idrettsmiljø i
bydelen.105

Rivalen Larvik Turn

Fotballen har rullet i Larvik siden 1891, og rivalene Larvik Turn og Fram er blant Norges
eldste klubber. Det var et større mangfold av klubber, men Larvik Turn og Fram pekte seg ut
som de viktigste fra ca. år 1900. I 1902 etablerte Fram seg “bak smieveggen” (Alfr. Andersen
mek. Verksted), nå Fram stadion”.106 Idun var en annen Larviksklubb. Denne og den gamle
turnforeningen fra 1865 slo seg sammen. De begynte å sparke fotball på Rugløkka ved
Bøkeskogen og tok navnet Larvik Turn og IF. I dag heter anlegget Lovisenlund. Både Larvik
Turn og Fram fikk gressbaner henholdsvis i 1925 og 1939. I Stavern fikk sportsklubben Stag
distriktets tredje gressbane i 1950.

I boka Larvik fra A til Å kan vi lese om Frams beste sesonger:
Gjennom snaut halvparten av 1900-tallet har Fram og Turn hevdet seg blant landets
beste fotballag, dels i hver sine perioder dels samtidig. Det begynte i 1908, da Fram
ble en konstant trussel for Odd og Urædd i kampen videre fra den tøffe Grenlandserien
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til NM-sluttspillet, slik systemet artet seg den gangen. I 1912 var det omsider Frams
tur til å bli norgesmester, men bare for en uke: Et korrupt og Oslo-dominert
forbundsstyre underkjente urettmessig Frams seier over hovedstadsklubben
Mercantile. Og i omkampen ble det tap. Frams neste storhetstid kom i 1931-38, da
laget vant fem mesterskap i landets sterkeste kretsserie, nådde semifinalen i NM en
gang og kvartfinalen to ganger. Laget fra 1930-åra ble bare overstrålt av 1950-laget,
som gikk helt til topps i den daværende eliteserien.107

Videre kan vi lese om Turns beste sesonger:
Turn gjorde seg gjeldende første gang i 1913-14 med hele syv mann på landslaget ved
én anledning og mesterskap i Grenlandsserien med påfølgende sluttspill i NM. I 1920åra nådde laget semifinalen én gang og kvartfinalen to ganger. Men det var først i
perioden 1952-56 at Turn svingte seg opp i den absolutte fotballeliten. Tre
seriemesterskap, en cupfinale og to semifinaler var fasit etter de fem strålende
fotballåra. Men siden Turn rykket ned fra øverste serienivå i 1962-63 har ingen
LARVIK- klubb klart å tilkjempe seg en plass i solen i norsk fotball.108

Som i andre byer viste det seg at to fotballklubber kunne gi et fruktbart rivalforhold.
Prestasjonene var bra – både hos Fram og Turn – selv om Fram har en veldig god ledelse på
byrivalen. I 1997 hadde de to lagene møtt hverandre i mer enn 120 kamper siden 1905. Der
har Fram hatt 47 % seire, mens Turn har vunnet i 32 % av kampene. Uavgjort har det blitt i
21 % av kampene. Det at en by har to gode lag virker inspirerende på publikum og Larvik har
delt seg i to leire, den blå og hvite Turn-leiren og den røde og blå Fram-leiren. Turn ligger på
toppen av Larvik by, mens Fram ligger i den industrialiserte bydelen Torstrand på østkanten.
Turn har blitt sett på som litt mer borgerlig enn Fram gjennom årene. Det har flere ganger
vært foreslått å slå sammen klubbene for å lage et norsk topplag. Men, tradisjonsbevisstheten
og klubbfølelsen har satt en effektiv stopper for dette.
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Mitt møte med rivaliseringen

Tilbake i 2008 kjempet Fram og Turn om opprykk til andre divisjon, nivå tre i norsk fotball.
Utpå høsten så skulle Fram møte Turn på Lovisenlund og engasjementet var stort. Jeg mener
å huske at det var ca. 1500 tilskuere og at 800 av de var kledd i Fram-farger. Før kampen så
gikk vi i samlet front opp mot Lovisenlund fra torget i Larvik. Det kunne minne om et
borgertog eller et arrangert skoletog på 17. mai. Dette var på mange måter like viktig og stort
for oss, selv om 17. mai er viktigere for resten av befolkningen i landet. Under kampen så var
stemningen en salig blanding av nervøsitet, engasjement, stolthet og ikke minst sangglede. Et
humoristisk innslag var et banner hvor en støvel trampet på et bøketroll. Turn ble nemlig kalt
bøketrolla fordi Lovisenlund, som er Turns anlegg, nærmest ligger i Bøkeskogen. Dette skulle
symbolisere at Fram var der for å trampe på Turn. Det som faktisk skjedde var at vi trampet
så hardt på tribunen at en planke knakk. Fram vant lokaloppgjøret og jeg husker at jeg løp ut
på banen i en stor gledesrus. Det er usikkert om jeg får oppleve noe lignende på en stund fordi
i dag er Fram fortsatt i andre divisjon etter å ha sikret opprykket i 08 sesongen, mens Turn er
nede i fjerde divisjon.

Bedriftene på Torstrand

Det var flere bedrifter innenfor industrien på Torstrand og dette kan ha gjort det lettere for
Alfred Andersen da han skulle etablere sitt mekaniske verksted i 1902. Det var nok ikke lett i
utgangspunktet å etablere en større virksomhet, enn den han hadde hatt på Østre Halsen fra
1893, men det at bydelen hadde hatt industri i mer enn 40 år var med på legge forholdene litt
mer til rette for å kunne lykkes. Visjon og en stor tro på at han kunne lykkes var sentralt i å
forme en bedrift som skulle bli bydelens største og viktigste.
Bydelen Torstrand har sin opprinnelse for over 300 år siden.109 Den industrielle
revolusjonen startet på Torstrand i 1860 og et stort industriområde vokste fram. Flere bedrifter
etablerte seg og da 1800-tallet var over, var alle tomtene tatt i bruk eller videresolgt.110
Bakgrunnen var at en større flom sprengte tømmerlensa i Lågen, som igjen førte til at
store mengder tømmer endte opp i fjorden. Tømmeret ble tatt vare på ved å anvende noen av
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strandtomtene i bydelen, og materialet ble brukt til å starte trelasthandel, båtbyggerier og ta i
bruk de første dampsagene. Kort tid etter så etablerte smier og verksteder seg, flere sagbruk
og båtbyggerier samt Laurvig Glasværk (Glassverket) som skulle vise seg å bli en viktig
bedrift i bydelen.
Bydelen Torstrand ble Larviks mest produktive i fire-fem generasjoner.

Trelast

De viktigste trelastbedriftene som etablerte seg på Torstrand var Buggesaga (1864-1909),
Justesaga (1890-årene), The Wood Working Company Limited (1910 til ca. 1918),
Thorstrand Sagbruk og Høvleri (1914) og Norsk Impregnering (1917). I tillegg etablerte
Treschow Fritzøe et trelastlager på Torstrand i 1917.

Buggesaga var byens første dampsag og den ble brukt fra sommeren 1864 helt til
1909. Dampalderen hadde kommet, også i Larvik. Arbeidstokken økte fra 23 til 58 innenfor
de første seks årene. Denne dampsaga var tidlig ute med strøm, men strømmen ble bare brukt
til belysning. Lokalavisa Østlands-Posten var til stede på premieren høsten 1885 og fant ut at
anlegget var veldig godt fungerende. En dynamo drevet av tre hesters dampmaskin kunne
skaffe lys til oppimot 30 glødelamper med 20 normallys, hvis journalisten fra lokalavisa
hadde forstått den moderne utviklingen. Bedriften måtte gi opp i 1909, samtidig så måtte det
nye høvleriet konstatere at virksomheten ikke gikk mer.
Justesaga var i virksomhet fra ca. 1890 og navnet kom fra navnet til daværende eier
J.M. Hansen Just.111
Ikke lenge etterpå kom det en ny virksomhet på samme område, nemlig “The Wood
Working Company Ltd”, “Vårking på folkemunne” eller den engelske forkortelsen Working.
Denne ble etablert i 1910 og holdt på til ca. 1918 med å produsere kosteskaft, børstehoder,
vaskebrett, tønnestaver, bordbein og stolbein, trommestikker, sneller til veverier, reipbaner og
seilmakere. Bedriften holdt 100 i arbeid på det travleste, også barn og kvinner. Det var 60-70
spesialmaskiner, produksjonen kom opp i 800 tonn årlig og mye gikk til eksport. Ulike
løvsorter som bjerk, bøk, eik, lind, lønn, asp og or ble hentet opp fra kanalen og kuttet opp på
Buggesagas gamle område. En ny større fabrikkbygning i mur ble bygget, men etter første
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verdenskrig klarte ikke “Vårking” å drive lenger. Bedriften ble en av flere virksomheter som
ble rammet av de dårlige økonomiske forholdene i mellomkrigstiden, også på Torstrand.112

Bilde 3.14 Strandgata med Smiestranda/soyamelfabrikken, ca. 1950113

Larvik Impregneringskompani, eller “Impregneringa” ble etablert i 1917 og er
fremdeles i virksomhet i dag. Denne bedriften ligger i Torstrands ytre område vendt mot
Lågen. Slik som Alfr. Andersen har Impregneringa ligget på samme tomt i over hundre år.
Mens Alfr. Andersen måtte gi seg i 2012, så har Impregneringa funnet nye produkter og
markeder og er i dag fremdeles en solid bedrift. 114

Treschow Fritzøe som var den største bedriften i Larvik etablerte seg på Langestrand,
en annen bydel i Larvik, men hadde et trelastlager på Torstrand fra 1917. Materialet ble brukt
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til å produsere propps. Propps var stokker som ble kuttet og tilpasset til å kunne bli eksportert
til gruvenæringa i England.115

Næringsmiddel

Viktige næringsmiddelbedrifter var Larvik potetmelfabrikk (1898-1920) og Norsk
Soyamelfabrikk (1933 til slutten av 1970). Larvik Potetmelfabrikk ble etablert på Alléløkka
på oversiden av den nye Hospitalgata i 1898. I starten ble potetene importert fra utlandet, men
etter at potetdyrkingen tok seg opp i distriktet, kom det flere lokale leverandører på banen. I
1920 tok leverandørene over som eiere av potetmølla, samtidig som aksjeselskapet ble
andelslag med 600 andelshavere. Fabrikken produserte potetmel og sago, mens avfallet ble
sendt til bøndene som dyremat. En del av avfallet gikk dessverre i bekken og havnet nede på
Karistranda.116
Etter krigen og utover 50-årene, var Soyamelfabrikken den dominerende virksomheten
i Strandgata. Soyamelfabrikken ble etablert i 1933. Soyamelfabrikken overtok flere bygninger
fra Glassverket, både kontorbygning og boligbrakke.

Jern /metall og annen vareproduksjon

En annen viktig bedrift var Laurvig Glasværk (1878-1926). Glassverket ble etablert i 1878 og
var en av byens største bedrifter i flere år. Rundt 1900 var det ca. 300 ansatte. Glassblåserne
var ansett som litt finere enn de vanlige arbeidsfolkene. Glassblåseryrket gjorde det mulig å
tilegne seg ferdigheter utover det faglærte. De flinkeste innenfor faggruppa kunne bli sett på
som artister og kunne lage oppimot fire hundre flasker pr. arbeidsdag. Arbeidsdagen var lang
og vanligvis så startet de kl 05.00 og sluttet kl 19.00, med såvidt tid til to hvile- og
spisepauser.117
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Bilde 3.15 Glassverket fra kanalkaia i 1906118

Bygning nummer to fra høyre på bildet var kontorbygningen som Soyamelfabrikken
hadde overtatt fra Glassverket. En annen bygning som ble overtatt var bygning nummer fire
fra høyre som var boligbrakke for glassverkarbeiderne. Bygningen nederst til høyre, vendt
mot vannet, var Mathias Andersen’s smie der både Alfred Andersen og Rudolf Andersen
hadde gått i smedlære. Rudolf var Afred’s yngre bror.119
Før krigen bodde det nærmest bare glassverkarbeidere med sine familier i dette
området, på et rom og kjøkken. Kontorbygningen lengst til høyre ligger der fortsatt og brukes
nå som møtelokale for Glassverktunet borettslag. Glassverket ble som nevnt nedlagt i 1926,
før første verdenskrig.
Det var også en skofabrikk, nemlig Brilliant Skofabrikk som etablerte seg i 1917 og
som i 1924 fikk navnet Ørnen. Bygningen brant ned i 1960 og er nå boligblokker og
matbutikk.
Esab har også vært en viktig aktør i industrisamfunnet på Torstrand. Esab ble
grunnlagt av Oscar Kjellberg i Sverige i 1904 og ble deretter etablert i Norge - først med en
salgsavdeling i Oslo i 1938 og deretter med elektrodeproduksjon i Larvik i 1941. Bedriften
kjøpte to tomter på Torstrand, en i Strandgata 46 samt en trekantet del av Strandgata 48. På
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grunn av krigen kom Esab ikke i gang før i 1946, men startet da opp sin elektrodeproduksjon i
Larvik. Denne ble stoppet i 1983120. Esab har utviklet seg på flere områder, og er nå
verdensledende innenfor sveiseprodukter og avanserte skjæresystemer.121
En annen viktig bedrift var Larvik Karosseri (1941-1969). Litt ute i andre verdenskrig
kom det et nytt og overraskende initiativ, og navnet på virksomheten var Larvik Karosseri. I
mars 1941 etablerte bedriften seg i murbygget som “vårking” hadde benyttet før dem. Larvik
Karosseri var satt sammen av tre eldre firmaer i bil- og karosseribransjen, og bedriften drev
med “fredsproduksjon” med arbeid til 50 mann. Dette med tanke på at de trodde at freden
skulle komme snart, og mens bedriften ventet på at det skulle bli fred, drev de med
reparasjoner og ombygging av kjøretøyer, blant annet generatordrift. Karosserifabrikken
startet i perioden da rutebilene i Larviksdistriktet var i ferd med å bytte om til generatordrift.
Generatordrift var ikke vanlig før krigen, men mangel på bensin gjorde det mulig å benytte
generatorer som en surrogatløsning. Biler og busser kjørte rundt med en form for brennende
ovner. Store varmeisolerte beholdere ble fylt med trekull og dannet en brennbar gass, gassen
gikk igjennom et rense- og kjøleanlegg før den ble sprøytet inn motoren på lik linje som
bensingass.122
Driften holdt seg så vidt gående under krigen, men etter krigen tok virksomheten seg
opp. I løpet av 50-årene hadde bedriften sikret seg statusen som en landets fem største
innenfor bil- og karosseri industrien. Larvik Karosseri holdt driften i gang til 1969, da en
større aktør og konkurrent tok over driften. 1300 karosserier hadde blitt produsert fra
bedriftens samlebånd, og karosseriene hadde blitt til bybusser, rutebusser og velutstyrte
turbusser. Bussene rullet rundt i hele Norge, i Sverige og i Midtøsten. Det er fortsatt mulig å
se noen av bussene, men da har de fått status som veteranbusser.123
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3.16 Smiestranda med Alfr. Andersen i bakgrunnen, nåtid124

3.17 Flybilde av Torstrand i 1935, Mariusstranda125

Den viklede bryggen Mariusbrygga fikk navnet sitt etter fiskeren Marius Larsen som
bodde her med sin fiskebåt og fiskebutikk, lokalisert i Dronningensgate i dag.126 Til høyre på
bildet lå Torstrand Sagbruk & Høvleri som hadde en rik historie tilbake til, som nevnt, høsten
1860 da lensa ble sprengt og tømmeret endte opp i fjorden. Mesteparten av tømmeret var eid
av en trelasthandler J.A.Røhmke fra Drammen. Han fikk leie tomta til opplagsplass. Røhmke124
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navnet hang igjen lenge, tross nye eiere som hadde satt sine egne navn på tomta. Ytterst til
høyre på bildet ligger murbygningen som var Glassverkets nye smeltestue og som stod ferdig
i 1899 øst for Justesaga.
På 50- og 60-tallet fikk de fleste fast jobb og en trengte ikke noe særlig utdannelse.
Folk som falt utenfor kom som oftest inn i samfunnet igjen og fikk seg jobb. På Alfr.
Andersen hadde de også bruk for sjauere, men en måtte ha fagbrev for å kunne sveise. Alfr.
Andersen hadde ca. 350 mann i arbeid på Torstrand, men den uten tvil største bedriften i
Larvik, Treschow, hadde over tusen. Denne bedriften drev med tømmer, men hadde også den
halvkjemiske fabrikken som produserte cellulose oppe på Farriseidet. Treschow okkuperte
bydelen Langestrand på Larviks vestkant.127
På alle bedrifter på Torstrand var arbeidsfolka organisert.128 Dette var noe ledelsen
ville. Dette gjorde at ledelsen hadde én å forholde seg til, bortsett fra når fagforeningen skulle
skrive protokoller. Hugo Schau Carlsen begynte å jobbe på bedriften Smelteverket midt på
1970-tallet. Han forteller at der ble navnene skrevet i sirkel for å forvirre ledelsen slik at de
ikke skulle se hvem som skrev seg på først, men også for å vise en unison front. Det var viktig
å ikke skrive navnene fra toppen og ned. “Vi skrev det i sirkler, slik at ledelsen ikke skulle se
hvem som skrev på først. De skulle ikke få inntrykk av at den som var ansvarlig skulle stå på
toppen. Det var et kollektivt ansvar.” En annen kan ha vært at ingen ønsket å bære ansvaret
aleine. Det som er interessant er at dette var en praksis som var vanlig 200-300 år tilbake i tid,
da det var sterkere kontroll med de ansatte. Hierarkiet var også muligens litt gammeldags i og
med at de organiserte ved bedriften tydde til denne gamle praksisen. Dette systemet kan jo ha
vært innarbeidet over tid, men det var noe litt uortodoks så nær vår tid. Mer om
fagorganisasjoner kommer i kapittel 4 om arbeiderbevegelsen.
Det var stort sett en markert forskjell mellom funksjonærer og arbeidere. Langt ut på
80-tallet hadde funksjonærene egne spisesaler og arbeiderne satt for seg selv. De hadde også
egne toaletter og bedre privatboliger. Den gamle praksisen ser ut til å ha hengt godt igjen til
langt ut på 80-tallet. Det er interessant at det tok så lang tid før det begynte å skje endringer.
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Torstrand var, som vi har nevnt, mye mer enn Alfr. Andersen. I tillegg til bedriftene
som er beskrevet tidligere, var det en rekke butikker og andre bedrifter lokalisert i forskjellige
gater i bydelen. En tendens var at en større del av butikkene var plassert i hovedgata
Dronningensgate, for eksempel var det to bakere i denne gaten. Det var også hele fire fruktog tobakksforretninger her. Dette gjorde dem lett tilgjengelig for de som bodde på Torstrand
og var viktige samlingssteder. Det var også hele seks kolonialforretninger på et ganske
begrenset område.
I tabellen under er det listet et utvalg bedrifter og forretninger i bydelen Torstrand fra
1939 og utover.129 Det totale antall bedrifter og forretninger kan deles inn i følgende
kategorier:


14 mat og dagligvare



seks industriell og mekanisk



fem handel



tre personlige tjenester



to transport

13 bedrifter og forretninger lå Dronningensgate, fire i Strandgata, fire i
Skiringssalsgata, tre på Torstrand torg, én i Lille Strandgate, én i Bugges gate, én i Ryes gate,
én i Havnegata og én i Huifeldts gate og én i Griffenfeldts gate. Nærmest halvparten av dette
utvalget lå i Dronningensgate.130

Tabell 3.1 Forretninger og bedrifter på Torstrand

Type bedrift

Navn på bedrift

Adresse
Bugges gate 9 (nå Ryes

Agenturforretning, gratulasjonsbyrå

Chr. Horn

gate 13)

Agenturforretning

S. A. Bjerck

Strandgata 29

Apotek

Hygea Apotek

Dronningens gate 26
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Baker

Harbo Halvorsen

Strandgata 8

Baker

K. Eliassen og E. Eliassen

Dronningens gate 9

Ivar Henriksen og Torger
Baker

Henriksen

Dronningens gate 19

Barberer

H. Haug

Dronningens gate 43

Damefrisørsalong

Borghild Arne

Torstrand torg 6

barneundertøy

Henriks Trikotasjefabrikk

Skiringsalsgata 38 A

Frukt- & tobakksforretning

Ragnar Christophersen

Dronningens gate 34 A

Fabrikant av dame-, herre- &

“Anna’s” (Anna Eriksen
Frukt- & tobakksforretning

Kvelle)

Dronningens gate 15

Fruktforretning

Johnny Gundersen

Dronningens gate19

radioapparater, agentur & en gros

Nicolay Beck

Dronningens gate 4

Isenkram, kjøkkenutstyr, malervarer

A. M. Augestad

Torstrands torg 8

malervarer & bensin

Peder Farmen

Strandgata 7

Kjøttforretning

Andr. Hanssen

Lille Strandgate 6

Kolonialforretning

Adolf A. Ekenes

Skiringsalsgata 19

Kolonialforretning

Anna Børresen

Havnegata 6

Kolonialforretning

I. Andersen, A/S

Griffenfeldts gate 18

Ingeniør, elektrisk materiell og

Jernvarer, bygningsartikler,
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Kolonialforretning

Thrine Hansen-Just

Torstrand torg 1

A. C. Hansen, A/S

Huifeldts gate 24

Albert Christophersen A/S

Dronningens gate 34 A

Kolonial-, manufaktur- &
skotøyforretning
Kolonial-, manufaktur &
skotøyforretning, kassefabrikk

Alfr. Andersen Mek.
Mekanisk verksted og støperi

Værksted & Støberi A/S

Ryes gate 28

Modellverksted, møbelsnekker

Lars Grimstad

Dronningens gate 22

sporende tilhengervogner for biler

Ludvig Isachsen

Skiringsalsgata 51

Soyamelfabrikk

Norsk Soyamelfabrikk

Motorverksted, fabrikant av selv-

Strandgata 28
Sjokolade-, frukt &
tobakksforretning

H. Dahl

Dronningens gate 16

autorisert rørlegger

Chr. Henriksen

Dronningens gate 53

Transportforretning

Borgar Hansen

Skiringsalsgata42 A

Vognmann

J. A. Andreassen

Dronningens gate 39

Smedmester, spes. harpunfabrikk,

Oppsummering

I dette kapittelet har beskrevet den fysiske avgrensningen av bydelen Torstrand. Den ligger
som nevnt på Larviks østkant. Jeg har laget en “byvandring” som beskriver hvor bedriftene,
skolene, forretninger og boligene var lokalisert. Noen av de ansatte ved Alfr. Andersen bodde
i “Alfredboliger” og de aller fleste bodde tett på bedriften.
Jeg har videre beskrevet idrettsforeningen Fram og dens store betydning i lokalmiljøet
både som en idrettsarena og et samlingspunkt. Det var et tett samfunn med stor dugnadsånd.
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Alfr. Andersens ledelse og eiere påvirket det samfunnet som bedriften var en del av
gjennom sosial boligbygging og ved å støtte idrettsforeningen blant annet med strøm og vann.
Alfred Andersen og sønnen Thomas ble begge æresmedlemmer i Fram.
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Kapittel 4. Arbeiderbevegelse og fagorganisasjon
Dette kapitlet handler om hvilken betydning de ansatte ved Alfr. Andersen har hatt på byen og
på den lokale fagorganiseringen. Kapitlet handler om fagorganiseringen i årene 1938 til 1955.
Masteroppgaven dekker ytterligere fem år - til 1960. Dette kapitlet stopper imidlertid etter
året 1955 fordi arkivene ikke gir innsyn for materiale som er under 60 år gammelt.
Bedriften Alfr. Andersen hadde ingen egen fagforening, men var tilknyttet Norsk Jernog Metallarbeiderforbund (NJMF), avd. 68 i Larvik (lokalavdelingen). Bedriften hadde
derimot et eget klubbstyre. Arbeidernes faglige landsorganisasjon (AFL) var det øverste
leddet, deretter kom forbund, avdelinger og klubber. AFL ble stiftet 1. april 1899 og byttet til
dagens navn LO i 1957.
Jeg har i Vestfoldarkivet funnet årsprotokoller, årsberetninger og referater fra styre- og
medlemsmøter i avd. 68 i Larvik. Disse har jeg studert for å finne ut hvordan avdelingen var
organisert og hvilke saker de var opptatt av.
Alfr. Andersen var den viktigste bedriften i avd. 68 av NJMF i Larvik. Bedriften
hadde et klubbstyre, produksjonsutvalg og sentrale fagforeningsmenn høyt oppe i avdelingen.
Faktisk så hadde bedriften Alfr. Andersen formannen i hele perioden samt flere
styremedlemmer. Flere av disse tok steget videre til den lokale samorganisasjonen. Disse
faktorene gjorde at bedriften hadde større gjennomslag i avdelingen, selv om forslagene
selvfølgelig måtte stemmes over og representantene måtte stemmes inn.
AFL påvirket nivåene under med sine nasjonale regler og retningslinjer. Jeg har hatt et
intervju med en som var ansatt ved Alfr. Andersen i perioden 1974 til 2001.131 Selv om han
jobbet på bedriften etter perioden denne masteroppgaven handler om, kunne han likevel bidra
med mange detaljer om fagforeningsarbeidet fra den aktuelle tiden. Hans nærmeste sjef var
Arne Olstad som hadde vært aktiv både i klubbstyret og avdelingsstyret.

Skriftlig kildemateriale fra Vestfoldarkivet har gitt god informasjon. Personlige
skildringer som kom fram i intervjuet, forteller i tillegg noe om hvordan det faktisk var ved
bedriften.
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Intervju med Steinar Nyland september 2016
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Jeg har valgt å fordype meg i følgende emner:


Lokalavdelingens funksjoner



Lokalavdelingens styrke



Lokalavdelingens samarbeid med bedriftene



Fagorganisasjonens oppbygging – indre og ytre faktorer

Lokalavdelingens funksjoner
Lokalavdelingen (heretter også kalt avdelingen) hadde som funksjon å være et talerør for de
lokale bedriftenes arbeidere. Den samlet de lokale bedriftene i næringen under en felles
plattform, arrangerte fellesturer og studiekurs samt avholdt julefest og andre arrangementer
som for eksempel avdelingens 40 års jubileum. I tillegg drev den rekruttering og hadde dialog
med klubbstyrene, Samorg. NJMF og AFL.
Dessuten hadde lokalavdelingen en sosial, hjelpende funksjon både lokalt og nasjonalt.
Avdelingen påtok seg blant annet lokalt å hjelpe syke arbeidere som ikke var kvalifiserte for
stønad og den ga bevilgninger til ulike veldedige formål og politiske partier. Den solidariske
profilen viste seg i at flere ikke-lokale formål ble støttet med penger av avdelingen, blant
annet til gjenreisningen av Finnmark, andre prosjekter i regi av Norsk Folkehjelp og
Radiumhospitalets arbeid mot poliomyelitt.
Vi kan se at følgende viktige saker ble tatt opp på styremøtene i 1945: Reisning av
feriehjem og mulighet for å erverve tyskerbrakke til dette formålet samt innsamling til det
krigsherjede Nord-Norge.132 En neste oppgave var å støtte den politiske arbeiderbevegelsen.
På styremøtet 21.09.1945 ble det besluttet å bevilge 100 kr til Larvik Arbeiderparti og
Vestfold krets av NKP til valgkampen. Det var et krav at bladet Friheten fortsatte å komme ut
på samme måte som tidligere. Det ble derfor enstemmig vedtatt at avdelingen skulle
protestere mot at forbundsstyret hadde bevilget kr. 10.000 til DNA, men ingenting til NKP.
Avdelingen gjorde forbundet oppmerksom på at
“økonomisk basis er medlemmene og at vi ønsker enhet i vårt politiske og faglige
arbeid. Derfor skal ikke DNA favoriseres kontra NKP.– Vi forlanger at 10.000 kr. blir

132

Styremøte og medlemsmøte 31.07.1945
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delt mellom partiene”.133 De radikale sto sterkt i klubben. Det var en tendens til at en
del av avdelingens medlemmer vendte seg mot ytre venstre etter krigen.

På samme styremøte ble det tatt opp at redigeringen i arbeideravisen Nybrott ikke
lenger var i overenstemmelse med arbeidernes krav, og at redigeringen måtte endres radikalt.
Det ble enstemmig vedtatt at styret skulle forme en protestskrivelse til Nybrott, men de
formidlede sakene ble ikke glemt. Styret bevilget i et senere møte støtte til et medlem for
sykehusopphold med 200 kr.134 Det ble holdt juletrefest for barna, noe som var første gang
siden 1938. Dette var en meget vellykket fest, men julenissen og posen til barna manglet. Av
andre viktige saker som ble behandlet i styret var for eksempel innsamlingen til syke ved Alfr.
Andersen.
Vi finner at et medlemsmøte i 1950 vedtok å bevilge penger til AUF og at de ville
bevilge lignende til den kommunistiske organisasjonen hvis det kom en søknad. Disse
bevilgningene måtte det stemmes over på medlemsmøtene. Det var formannen som kom med
forslagene, etter å ha rådført seg med kasserer for å få en bekreftelse på at avdelingen hadde
tilstrekkelig med midler til slike bevilgninger. At det ble stemt over forslagene garanterte at
bevilgningene ga uttrykk for de aktive medlemmers syn og ikke bare meninger i
avdelingsstyret.
Matforsyningene var lokalavdelingen opptatt av, spesielt under okkupasjonen. Vi
finner i arkivet et skriv fra Vestfold Faglige Samorganisasjon (VFS) om dette. Formannen for
avdelingen opplyste da at arbeiderne ved Alfr. Andersen hadde overtatt 15 mål tilhørende
verkstedet til potetdyrking. Et av medlemmene ved navn Oscar Hansen mente at avdelingen
kunne hjelpe arbeidsløse medlemmer til arbeid med settepoteter og gjødning. Formannen
besluttet at saken skulle behandles videre i Styret. På styremøtet 25.04.1941 ble det referert et
skriv fra Norsk Folkehjelp om potet- og grønnsakparsellen. Da opplyste formannen at det
stykket verkstedet hadde gitt, dessverre måtte utgå fordi utleieren Gutterød krevde stykket det
året også.135

133

Styremøte 21.09.1945
Styremøte 13.11.1945
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Styremøte 25.04.1941
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En sak fra mars i 1955 handlet om utbetaling av godtgjørelse for helgedager.
Forbundet ba om rapporter om tilfeller hvor arbeidere ikke hadde fått godtgjørelse for
helgedager ved ulegitimert skoft.
Mens det tidligere år hadde vært stor uenighet om første mai parolene, var det dette
året enighet: “Nei til atom - og vannstoffbomber” samt “Vekk med straffebestemmelser for de
bevegelige helligdager”. De parolene som det ikke ble enighet om, ble tatt ut.
I dette året bevilget medlemmene penger til reisning av hjem for åndssvake barn.136

Kasserer meddelte at det var innkommet følgende summer til dette formålet: Fra Alfr.
Andersen 1060 kr, fra Centralgarasjen 85 kr, fra Larvik Automobilfabrikk 227 kr, fra Larvik
karosseri 135 kr og fra Treschow 113 kr.137
Lokalavdelingen hadde også som oppgave å rekruttere nye medlemmer. Derfor sørget
Styret for at det ble sendt en representant for å holde kurs i fagforeningskunnskap på
Malmøya.138
I 1948 ser vi tydelig at avdelingen kunne ha en påvirkning på lokalsamfunnet.
Åpningstidene til byens butikker ble utvidet av hensyn til arbeidere som måtte jobbe overtid
eller hadde annen arbeidstid. Lokalsamfunnets butikker var like avhengig av avdelingen og
dens bedrifter, som avdelingen og bedriftenes arbeidere var av butikkene. På medlemsmøtet
10.12.1948 ble det enstemmig vedtatt at butikkene skulle holde åpne til fredag kl.
20.00/lørdag kl 13.00 og de andre dagene til kl. 17.00. På samme medlemsmøte tok tidligere
formann i avdelingen, nå formann i Samorg. Arne Brathagen, opp spørsmålet om bedre klærog mattilførsel samt fart i boligreisningen. Medlemmene vedtok enstemmig at Styret skulle
sende en henstilling til Regjeringen om dette. 139
Avdelingen hadde også en sosial funksjon ved at arbeidere fra byens ulike bedrifter
ble samlet og fikk anledning til å bli kjent med hverandre. Bedriftsidrettslagene ble også
subsidiert av avdelingen. Der kunne arbeiderne representere sin egen bedrift samtidig som de
møtte andre bedrifter til for eksempel fotballturneringer. Styret fikk i 1939 en henvendelse fra
Arbeidernes Idrettsklubb (AIK) om at det skulle holdes en fotballcup mellom jern- og
metallarbeiderne i Vestfold. Avdelingen opplyste at Alfr. Andersen allerede hadde et lag som
136
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Styremøte, 19.05.1939
139
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skulle delta i cupen, og derfor mente de at det var tilstrekkelig at dette laget stilte.140 Dette
viser at Alfr. Andersen var sterke på flere enn én måte i Larvikssamfunnet. Avdelingen var
opptatt av at bevilgningene skulle deles likt mellom bedriftsidrettslagene slik at det ikke ble
forskjellsbehandling.
I 1947 ser vi at det ble avholdt tillitsmannskurs i Larvik den 22.03. og 23.03. Kurset
ble holdt av forbundssekretær Gunnar Myhre. Sentrale tillitsvalgte fra Alfr. Andersen - hele
syv stykker - deltok. Emner var blant annet fagorganisasjonens oppbygging, klubben og
avdelingens arbeid. Deretter foreleste Myhre om overenskomsten og produksjonsutvalgenes
arbeid.
En annen stor sak i 1947 kan vi finne referert fra styremøtet 19.09.141 Der ble det tatt
opp et rundskriv fra Vestfold faglige Samorg angående kollektiv tilslutning til AP. Styret
foreslo for medlemmene på medlemsmøtet 24.09. å ikke tilslutte seg noe politisk parti.
Medlemmene støttet styret i dette. På samme medlemsmøte ble det vedtatt å protestere til
hovedstyret i forbundet på at de hadde undertegnet hovedavtalen uten å spørre medlemmene i
avdelingen.142
Overnevnte punkter viser at lokalavdelingen hadde flere funksjoner. I neste avsnitt
beskrives lokalavdelingens styrke.

Lokalavdelingens styrke

Lokalavdelingen sto sterkt og den var stabil på ledersiden. I 1938 satt Arne Brathagen
som formann.143 Det skal vise seg at han var formann i hele ti år og var med på å sette et
sterkt preg på avdelingen. Han ble en markant fagforeningsmann i Larviksamfunnet og hadde
senere også verv i Samorg. Da Arne Brathagen gikk ut av styret etter ti år, tok Leif Aas
Hansen over. Han satt som formann i alle fall til og med 1955. Dette viser at avdelingen
hadde stabile tillitsvalgte som øverste leder. Styret besto av formann, vara/viseformann,
sekretær, kasserer og opptil flere styremedlemmer. I starten var det to revisorer – senere ble
det bare én.
140
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I 1939 var det 17 styremøter, ni medlemsmøter og ett avstemningsmøte over
Riksmeglingsmannens forslag til kompensasjon for prisstigningen. Avdelingen var med andre
ord ganske aktiv. To møter ble avholdt i Tønsberg for å diskutere prisstigningen, og hva som
måtte gjøres for å kompensere for denne.144 Rådmannen i Larvik spurte avdelingen om å
oppnevne et medlem til 17.mai komiteen. Avdelingen valgte enstemmig ikke å sende noe
medlem til komiteen, med andre ord et klart klassestandpunkt.145
Ett eksempel på hvor sterkt lokalavdelingen sto, var et avdelingsmøte i NJMF avd. 68,
som ble avholdt i Larvik tirsdag 16.01.1940 på Festiviteten i byens Storgate. Der møtte det
opp 81 medlemmer for å behandle Riksmeglingsmannens forslag om lønnskompensasjon og
forlengelse av tariff. Forslaget ble enstemmig vedtatt. I etterkant ble det fullstendige direktivet
fra både Riksmeglingsmannen og AFL grundig diskutert. Dette endte med 70 stemmer for og
11 imot.146 Styret mottok mot slutten av året et rundskriv fra De Samvirkende Fagforeninger
(Samorg) om at de ønsket å ha avdelingen som medlem i sin organisasjon. Styret i avdelingen
stemte enstemmig for innmeldelse.147
I 1941 ble alle i styret gjenvalgt, men det var lavere aktivitet enn vanlig.148 Viktige
saker til diskusjon dette året var blant annet skriv fra Forbundet angående bedring av lønnsog arbeidsforholdene innen rammen av gjeldende overenskomst. Det ble besluttet å oversende
en henstilling til gruppestyrene om å behandle lønningene og hva som måtte gjøres for å
oppnå lønnsøkning.149 Et skriv fra Forbundet om opphevelse av overenskomst § 17a om
avspasering av overtid ble diskutert på medlemsmøte 28.03.1941.150
Fagforeningsstrukturen hadde blitt bygd opp over tid og skulle fungere, men
problemene stakk dypere. Landet var okkupert og en måtte være forsiktig med hva en foretok
seg. Krigsårene påvirket aktiviteten i avdelingen, og trolig sto avdelingen svakere i denne
perioden. Det at AFL var infiltrert, at en regjering hadde flyktet og at det var en sterk sensur
av ytringsfriheten gjorde det vanskeligere å drive avdeling og forbund. Den 09.09.1941 ble
AFLs ledelse og forbundsformennene avsatt av Reichkommissar Terboven, og kommissariske
ledere ble satt inn i deres sted. Dette gjorde igjen at tyskerne kunne styre mye av
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fagforeningsarbeidet og pålegge dem sensur og føringer som samsvarte med
okkupasjonsmaktens interesser. Birger Aamodt ble innsatt som kommissarisk leder i
Forbundet. På årsmøtet i Larvik 31.01.1942 var det 15 medlemmer til stede151 og det kom
fram at det kun var avholdt ett styremøte. Styret ble riktignok gjenvalgt også i 1943 og 1944,
men det var knapt noen møter og på årsmøtet 02.02.1944 var det kun fire medlemmer til
stede.152
I året 1943 og framover avtok aktiviteten i avdelingen. Flere faktorer førte til at
medlemmene la det organiserte arbeidet fra seg og at mange ble aktive i motstandsarbeidet,
både i Milorg og i det illegale avisarbeidet. Under okkupasjonen var det knapt noe virksomhet
fra ca. halvveis i 1943 til frigjøringen 8. mai 1945. Dette forklares av mangel på selvstyre,
ytringsfrihet, frie valg både politisk og på toppen av fagforeningshierarkiet og ikke minst
selvrespekten i det å være nordmann. AFL la de nasjonale føringene, og disse påvirket
forbundet, samorg, avd. 68 og muligens helt ned på klubbnivå.
Etter frigjøringen startet arbeidet med gjenreisningen av landet. På nasjonalt nivå så
kom Gerhardsen og DNA til makten og den beholdt de ca. 20 år frem i tid. Aktiviteten i
avdelingen tok seg opp igjen. Det ble holdt styremøte i Kaffestova i Larvik den 16.05.1945.
På dette møtet fikk gruppen ved Lunds Isachsens motorverksted og Alfr. Andersen i oppdrag
å holde gruppemøte hurtigst mulig. Treschow Fritzøe Mek. Verksted hadde møte med
avdelingsstyret for å bli innlemmet i avdelingen.153
Rett etter frigjøringen ble det innkalt til ekstraordinært årsmøte og generalforsamling
20.06.1945 for å få i gang virksomheten i avdelingen igjen.154 Her var det 68 personer til
stede. Dette året skulle det være tariffoppgjør. I Stortinget hadde DNA flertall og det var håp
om en løsning som de kunne være tjent med uten at det kom til arbeidsstans. Arbeiderne var
likevel klare for kamp, og da mente de at de måtte stå sammen som en samlet organisasjon.155
Tiåret fra 1945 til 1955 bærer preg av en aktiv avdeling med mange møter. Det var en
solid økning i medlemstallet, fra 367 medlemmer i 1946 til 565 medlemmer i 1955.156 I 1946
var en av de større sakene et medlemsmøte der Sandlie fra Forbundet redegjorde for
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forbedringer av tariffavtalen. Medlemmene var aktive og kritiske, men endte med å stemme
for tariffavtalen med 44 mot 30 stemmer.157 På medlemsmøte 24.11. informerte formannen i
avdelingen Leif Hansen om at opplysningsutvalget kun bestod av medlemmer fra Alfr.
Andersen.158
Motstandsarbeidet forklarer at en del kommunistiske tendenser skinte igjennom i
styret i avdelingen, muligens også lengre ned i hierarkiet. Den viktigste var å sikre
medlemmenes rettigheter, men avdelingen hadde også viktige samfunnsoppgaver. Kan en da
si at avdelingen hadde en solidarisk profil? De fleste medlemmene var nok dreiet mot venstre
politisk, enten NKP eller DNA. Avdelingen ønsket å holde seg nøytral uten tilknytning til et
eller flere politiske partier, og medlemmene sto fritt til å være tilknyttet det partiet de selv
valgte. Et eksempel var da avdelingen sendte et protestskriv hvor de utfordret bruken av
trustmidlene (økonomisk støtte) fra Amerika, og heller ønsket at nasjonen skulle vende
handelen østover. Et annet eksempel gjaldt like bevilgninger til de to arbeiderpartiene.
I noen saker ble både AFL og Forbundet utfordret hvis avdelingen var uenig eller følte
seg overstyrt. Et eksempel på dette var den gangen i 1950 da Forbundet stemte for
jernoverenskomsten uten å informere avdelingen. Det ble sendt protestskriv til AFL om at
medlemmene i avdelingen ønsket å få anledning til å stemme over forslaget til
jernoverenskomst.159 Et annet eksempel var en uttalelse fra et møte mellom jernarbeiderne:
Møtet av jernarbeiderne i Larvik 28.04.1950 vil etter å ha fått redegjørelse fra AFL’s
nestformann Gunnar Bråthen om den økonomiske situasjonen, be AFL’s ledelse om å
stille krav til myndigheten om lønnsøkning for prisstigningen som har funnet sted.
Dette var Brathagens forslag som ble vedtatt med 44 mot 29 stemmer.160 På et
medlemsmøte i september samme år ser vi at det ble stilt krav til AFL om at de den høsten
skulle få full lønnskompensasjon for prisstigningen.161

Lokalavdelingen var også opptatt av rettigheter til ferie. I 1949 ble det på et styremøte
i starten av året informert om at det for første gang har vært lovfestet tre ukers ferie pluss
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høytidsdag 1. og 17. mai.162 Arne Brathagen påpekte at utjamningen av feriegodtgjørelsen
skjedde ved at den ble redusert for de høytlønnede i stedet for å høyne den for de
lavtlønnede.163
På medlemsmøte 16.01.1948 ble det tatt opp en viktig sak: Et flertallsforslag om at
man ikke skulle si opp tariffavtalen. Dette var for å sikre verkstedoverenskomsten av 1946.
Leif Hansen kom med et forslag fra mekanikerne ved Alfr. Andersen og Treschow om å
tilføre verkstedoverenskomsten følgende:
1: I tariffavtalens paragraf 10, punkt 3 står det at ved alle bedrifter skal
kuppelovnsreparatører og faste smeltere ha en overall pr år. Dette forandres til – ved
alle bedrifter skal alle arbeiderne ha en overall pr. år.
2: Timelønnede arbeidere skal ha full lønn for helligdag.
3: Timelønnede arbeidere som delvis eller ikke i det hele tatt deltar i akkord, betales
med 50 % i tillegg på timelønnen når det ikke arbeides på akkord. Formann foreslo at
man sendte dette forslaget til forbundet, noe som ble enstemmig vedtatt.164
Som vi ser, var tariffrevisjonen en gjentagende kampsak og lokalavdelingen fikk vist
sin styrke. I 1953 ble det fremmet et forslag om ikke å godta tariffen. Avdelingen protesterte
mot representantskapet i AFLs beslutning om å forlenge overenskomsten og forlangte
tariffrevisjon for de lavest lønnede.165 Det ble dessuten vedtatt å sende følgende krav over til
forbundet og AFL:

Vi forlanger av forbund og AFL at tariffen sies opp og det stilles følgende krav;
lønnsforhøyelse for gruppen av arbeidere som har blitt hengende igjen.
Akkordkompensasjon, betaling for helgedager og 40 timers uke med full
kompensasjon.166

Våren 1954 var tariffrevisjonen et hett tema. Det var store uenigheter og det ble sendt
ut plassoppsigelser med virkning fra 10. april. Sekretariatet i AFL gjorde 10. april vedtak om
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felles forhandlinger på samtlige vårtariffer.167 Resultatet ble ifølge skriv fra AFL godtgjørelse
for skjeve og bevegelige helligdager samt betaling ved sykdom påført ved arbeidsulykker.168

Lokalavdelingens samarbeid med bedriftsklubbene
Det var et tett samarbeid mellom lokalavdelingen og bedriftsklubbene. Alfr. Andersen var
bedriften med flest representanter i avdelingen, og hadde flere medlemmer høyt oppe i styret.
Bedriften hadde formannen i mange år. Arne Brathagen var formann i godt og vel ti år, og
etter han kom Leif Ås Hansen som også var Alfr. Andersen-mann. I 1948, da Leif Ås Hansen
tok over etter Brathagen, ble Arne Olstad sekretær. Steinar Nyland fra Folkets Hus arbeidet på
Alfr. Andersen i tiåret etter at perioden i min masteroppgave slutter.
En viktig sak i 1940 var søknaden om skattefritak. Det var tidligere søkt kommunene
om skattefritak på grunn av at det var innført innskrenket arbeidstid. Larvik og Hedrum
kommuner ga skattefritak ut mai, mens Tjølling og Brunlanes ikke ga noe svar. Styret i
avdelingen vedtok å hjelpe de ansatte ved Alfr. Andersen med å søke på nytt for å få fritak til
slutten av den innskrenkende arbeidstiden. Dette ble innvilget av rådmann Løwe i Brunlanes,
mens det ikke ble innvilget for arbeiderne fra Tjølling.
Tvister/konflikter ved bedriften ble i hovedsak løst ved forhandlinger. Et eksempel
finner vi i 1942. Klubbstyret fikk ved forhandlinger med ledelsen opp timelønnen for mange
arbeidere og fikk gjennomført akkord for arbeider som ble utført på dagtid. Lønningene på
verkstedet lå imidlertid fortsatt på et lavt nivå. Det var bra tilgang på arbeid, men
materialvansker gjorde seg nå sterkt gjeldende, slik vi har sett.169
Fra årsberetning for klubben ved Alfr. Andersen 1947170 ser vi at det ble oppnådd en
del forbedringer i visse grupper. Tomtearbeiderne fikk 32 øre pr. time som
akkordkompensasjon. Dessuten fikk verkstedsmakere og verkstedssmedene med hjelpere 50
% tillegg på timelønnen i den tid det ikke ble arbeidet akkord. Lønnen var ellers på samme
nivå som andre verksteder i jernindustrien.
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I 1953 var en av sakene gjennomføring av lærlingeloven og tilsynsnemnd ved
bedriftene.171 En annen stor sak var feilen som ble påpekt fra Forbundet på at avdelingen i
Larvik hadde sendt avstemningslistene rundt til klubbene. Forbundet ba dem om å holde seg
til regelverket. Styret ble enig om å sende forslag om at Forbundet må ha adskilte
avstemningsmøter for de forskjellige overenskomster. Det var også en tvist mellom
arbeiderne ved Alfr. Andersen og en av bedriftens formenn. Styret vedtok å sende tvisten over
til Forbundet.172
Et eksempel på at avdelingen strakk seg langt var da bilarbeiderne i Stavern brøt ut og
startet egen avdeling i 1948. Avdelingen mistet da 40 medlemmer, men den hjalp likevel med
økonomisk støtte til dette formålet.
Klubbstyrene hadde en avgjørende rolle på bedriftene. Enkelte saker ble derfor
oversendt fra avdelingen til klubbstyrene. Treschow og Alfr. Andersen fikk på slutten av 40tallet sine egne produksjonsutvalg. Leif Ås Hansen hadde ansvaret for utvalget ved Alfr.
Andersen og Reidar Skaugtvedt hadde ansvaret for utvalget ved Treschow. Reidar Skaugtvedt
ble mot slutten av 40-tallet viseformann for avdelingen. Han var muligens den viktigste
personen utenfor Alfr. Andersen. Det var bare klubben ved Alfr. Andersen som hadde egen
årsberetning. Dette skyldes trolig klubbens størrelse – bedriften hadde en jevn arbeidsstokk på
hele 300 mann. Nøyaktige tall for de andre bedriftene kommer ikke frem av kildematerialet.
For å belyse Alfr. Andersens posisjon så var det i overgangen mellom 1949 og 1950
hele 575 medlemmer i avdelingen. Tar en utgangspunkt i at samtlige 300 fra bedriften var
organiserte, så var det 275 medlemmer fordelt på de resterende bedriftene. Likevel måtte
avdelingsstyret samarbeide med de resterende bedriftene for å få gjennomslag. Det ble
avholdt mange medlemsmøter. Disse var det viktigste forumet der medlemmene kunne ta opp
ulike saker som de var førnøyde eller misfornøyde med. På ett medlemsmøte173 ble det tatt
opp endringer i arbeidstiden ved Alfr. Andersen. Formann C.A. Ziethen i klubbstyret hadde
en kraftig diskusjon med to andre medlemmer, Wang Tollefsen og John Olsen, om
arbeidstiden. Det ble vedtatt enstemmig at middagstiden skulle være en time om vinteren, og
at arbeidstiden skulle vare fra 07.30 til 17.00 på vinteren.
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I 1953 startet året med en arbeidsstokk ved Alfr. Andersen på ca. 250 mann og det var
fremdeles jevn tilgang på arbeid. Dyrtidstillegget ble innregulert i grunnlønna, og lokalene ble
utvidet for å gi større plass til galvaniseringsanlegget. Av sosiale forbedringer kan vi fra
samme årsberetning se at de fikk en ny spisesal med plass til 80 personer. I 1954 var det ved
årets start en liten nedgang i medlemstallet i avdelingen. Ved Alfr. Andersen var det 270
mann i arbeid, arbeidsmengden var normal men det var ujevn tilgang på materialer.
Klubbstyret hadde flere saker og akkordsystemet var gjenstand for mange klager.174

Fagorganisasjonens oppbygging - indre og ytre faktorer
1938 var et godt år nasjonalt sett fordi den økonomiske utviklingen gikk en del frem.
Internasjonalt så var situasjonen for arbeiderklassen “preget av skuffelse og nederlag, blant
annet i Østerrike og Tsjekkoslovakia”. Arbeiderklassen her til lands startet på den store
oppgaven med å få de arbeidsløse i arbeid. Det som arbeiderklassen mente måtte skje var en
utvidelse og modernisering av bygninger, og at landet fikk sitt eget jernverk til fremstilling av
det jernet de trengte til skipsindustrien. For at oppgavene skulle kunne løses var det viktig at
de fagorganiserte viste den rette forståelsen for den vanskelige situasjonen.175
På medlemsmøtet tirsdag 08.02.1938 ble det besluttet at avdelingen skulle tilmeldes
kollektivt til Det norske Arbeiderparti (DNA) i Larvik, Tjølling og Hedrum. I Larvik
Arbeiderparti hadde avdelingen 15 representanter i lokalpartiets representantskap.176 Vi ser
her at avdelingen hadde politisk aktive medlemmer. Kan en da si at medlemmene også ønsket
å gjøre seg bemerket i lokalsamfunnet? Mye kan tyde på det, men var det noe negativt? Det
som en kan spørre seg om er om det var for egen vinning eller for fellesskapet. Det kan nok
ha vært begge deler. Sannsynligvis lønte det seg å være høyere opp i partiet for å få
gjennomslag. Sakene måtte diskuteres i kommunestyregruppa og innad i partiet, og hvis en
eller flere av representantene fra avdelingen hadde høyere verv kunne de påvirke
diskusjonene og sakene. Dette lå til grunn for avdelingens oppnevning av 15 representanter i
Arbeiderpartiet. Medlemmene stemte inn representanter for at de skulle fungere som deres
talerør.
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En stor ytre påvirkning på næringen og landet var selvfølgelig okkupasjonen. Året
1940 var et svakt år økonomisk. Årsaken var at stormaktskrigen traff landet. Dette medførte
blant annet at alle politiske partier ble oppløst, utenom NS. Konge og Regjering ble tvunget til
å flykte og Stortinget ble senere oppløst. Handels- og fangstflåten som sto for 40 % av landets
inntjening hadde stanset opp. Dette gikk utover vestgående handel og varebytte, og snudde
opp ned på hele situasjonen. Dette førte igjen til prisstigning, produksjonsinnskrenking og
lønnsreduksjon for avdelingens medlemmer. Næringslivet hadde likevel jobbet normalt og
produksjonsindeksen viste en økning fra januar til oktober 1940. Dette mente medlemmene
skulle gi grunnlag for lønnsforbedring innenfor jernindustrien, så påkrevd som den var.177
Det ble lagt noen føringer fra okkupasjonsmakten. En av disse føringene var
besettelsen av byene i fylket. Da Bolærne overga seg, var det slutt på stridighetene i Vestfold
og resten av fylket ble besatt på fredelig vis. Tyskerne fikk kontroll over de administrative
sentrene, de store bedriftene og avisene. Så også i Larvik. Larvik ble i fasen med ettersending
av tropper og materiell kanskje Norges viktigste by for tyskerne, ifølge Egil
Christophersen.178 Dette på grunn av byens ideelle plassering som kystby. Byen ble tatt tre
dager ut i okkupasjonen, dvs. 12. april 1940.
Etter krigens slutt kom ikke den ventende økonomiske bedringen. Begeistringen som
rådet de første månedene etter krigsslutt la seg og det var ventet at løftene til arbeiderne skulle
bli innvilget. Varer kom inn til landet etter hvert. Arbeiderne hadde ikke hatt anledning til å
kjøpe noe annet enn det mest nødvendige. På dette tidspunktet ble kravet om kompensasjon
på lønningene frafalt. De 12 årene som hadde blitt tatt i fra arbeiderne i 1940 ble i
Arbeidsretten (med Pål Berg som formann) dømt i arbeidsgivernes favør. Arbeiderne streiket
i 1 ½ dag i protest mot dommen som sa at AFL ikke hadde handlet under rettstridig tvang.
Saken ble oversendt til Regjeringen og arbeiderne håpet at Regjeringen delte deres syn på
lønnsspørsmålet. I det kommende året skulle det være tariffoppgjør. I Stortinget hadde DNA
flertall og det var håp om en løsning som de kunne være tjent med uten at det kom til
arbeidsstans. Arbeiderne var likevel klare for kamp, og da mente de at de måtte stå sammen
som en samlet organisasjon.179
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Klubbene og deres produksjonsutvalg hadde god dialog, og spesielt
produksjonsutvalgene ved Treschow og Alfr. Andersen var aktive. Historiker Terje Halvorsen
sier:
Produksjonsutvalgene skulle ifølge D.N.A og fagbevegelsens egen retorikk fremstå
som avpolitiserte organer som utelukkende skulle samarbeide med arbeidsgiverne om
produksjonsspørsmål og de andre saker de var bemyndiget til.

Tallet på produksjonsutvalg gikk noe ned i jernindustrien, som i industrien ellers. I 1951 var
det 228 registrerte utvalg, i 1959 213.180

Hierarkiet var en viktig indre faktor. Oppbyggingen av nivåene i organisasjonen la
føringer. Alfr. Andersen var den mest innflytelsesrike bedriften, men hadde flere hensyn å ta.
Klubbstyret var nok det laveste organet i denne kjeden, men klubben var viktig både på
arbeidsplassen og som et talerør mellom bedriften og avdelingen. Ta for eksempel den
alvorlige eksplosjonsulykken ved Alfr. Andersen i 1952, som krevde tre dødsofre og
forårsaket alvorlige skader på minst én arbeider. Avdelingen sendte henstilling til
myndighetene om kontroll med trykkluftskjeleanlegg på samme måte som for
dampkjeleanlegg, i håp om å unngå slike ulykker.181 Henry Larsen var en av de skadde. Styret
innstilte på å dekke kostnader for ham til å søke fri sakfører.182 Skadeserstatningen ble løst
ved forlik.183
Dette var den alvorligste ulykken i bedriftens historie, og klubbstyret og avdelingen
var seinere pådrivere for å få gjennomført forebyggende tiltak mot lignende ulykker i
framtiden. Dette viser at de tok arbeidernes liv og helse på største alvor. Avdelingen jobbet
også for å sikre medlemmet som fikk skader etter ulykken. Saken ble tatt opp på både styreog medlemsmøter. Prosessen var omfattende. Først tok klubbstyret opp saken med
avdelingen. Deretter sendte avdelingen et brev om saken til Forbundet, som sørget for at det
ble inngått et forlik. Forliket innebar at medlemmet fikk erstatning, men ikke uten
rammevilkårene som avdelingen ønsket. Det var vanskelig ikke å bli følelsesmessig involvert
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i en slik katastrofe, og som den største bedriften i avdelingen brukte Alfr. Andersen sin
innflytelse for hva den var verdt til det beste for de etterlatte og syke.
Arbeiderne ved Alfr. Andersen hadde innflytelse også på Samorg ved at både
Brathagen og Weddingsen satt i styret. Disse to var tidligere medlemmer i avdelingen og
ansatt ved Alfr. Andersen. Riktignok var det medlemmene i avdelingen som stemte over
forslagene, men klubbstyret og avdelingsstyret fremmet forslagene. Avdelingen syntes å ha et
sterkt samhold, og innsatsvilje. Likevel var det enkelte konflikter.
Stabilitet var viktig i avdelingen og Alfr. Andersen var en solid bærebjelke. Bedriften
hadde, som vi har sett, sentrale og viktige medlemmer både i avdelingen og i Samorg. For at
avdelingen skulle fungere best mulig var det viktig at styret lyttet til sakene klubbstyrene tok
opp på vegne av bedriftene. Klubbstyret ved Alfr. Andersen sto sterkt og fikk sendt flest
representanter til blant annet fagkongressene, men var det tvister eller andre saker som de
andre klubbstyrene ønsket å ta opp så ble disse også hørt. De øvrige styremedlemmene i
avdelingen kom fra Fritzøe mek. Verksted, Isachsen, Karosseri, Bilarbeiderne og Esab.
Det var viktig med samarbeid mellom medlemmene på tvers av bedriftene. Konflikter
ble løst fortløpende, men noen ganger måtte mekling til. Jeg har tidligere nevnt at avdelingen
utfordret Forbundet i saken om jernoverenskomsten. Avdelingen var også som nevnt dristig
nok til å utfordre AFL når de syntes at dette var nødvendig. Da gikk de direkte til AFL, over
hodet på Forbundet. Et eksempel er at avdelingen etter frigjøringen sendte et skriv til AFL om
at Storting og Regjering var for avhengige av USA. Avdelingen mente at styret i landet i
stedet skulle se mot øst, og at AFL burde forsøke å påvirke Regjering og Storting i større
grad. Mange av avdelingens medlemmer hadde vært motstandsmenn i ulik grad under
okkupasjonen. Dette kan ha vært en grunn for å se mot øst. I hovedsak så omhandlet brevet
handelsflåten og varene som skulle komme inn og ut. Avdelingens medlemmer mente at det
var vel så god tilgang på råvarer i øst som i vest.
Blant medlemmene i fagbevegelsen var det stort sett DNA- eller NKP-velgere eller
sympatisører. Etter okkupasjonen fikk DNA oppgaven med å gjenreise landet. Hus skulle
bygges og matforsyninger sikres og man skulle ta styringen over eget land igjen. Nytt AFL
ble valgt, denne gangen fri for tysk okkupasjonsmakt.
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I 1951 kom det et nytt forbund innen AFL som ble kalt Forbundet for arbeidsledere og
tekniske funksjonærer. Det ble meddelt at Arne Brathagen, Wang Tollefsen og Olav Olsen
ville bli overflyttet til dette. Arne Brathagen sa at det ennå ikke var kommet sirkulære om
dette, men uttalte at “den nye avdeling og forbund måtte få den støtte de sikkert ville trenge”
da det ble møtt med motstand fra forbund utenfor AFL.184

Oppsummering

I dette kapittelet har jeg vist hvilken innflytelse bedriften Alfr. Andersen hadde på avdeling
68 i Larvik. I forhold til bedriftens størrelse hadde Alfr. Andersen et betydelig antall
medlemmer i avdelingen. Bedriften hadde også flere sentrale representanter i avdelingsstyret.
Noen fagforeningsmenn fra Alfr. Andersen ble også valgt inn i det lokale samorg. Ulike saker
som avdelingen behandlet og saker som Alfr. Andersen var involvert i har blitt belyst. Jeg har
også beskrevet de ulike nivåene i fagorganiseringen og vist til tilfeller der avdelingen kunne
utfordre både Forbund og AFL. Selv om ytre faktorer som krig og okkupasjon hadde stor
påvirkning på fagforeningsarbeidet, så ser vi at det i etterkrigsårene var en oppblomstring
både av medlemstall og aktivitet.
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Avslutning
I denne oppgaven har jeg skrevet om personen Alfred Andersen, hans familie og hva som
gjorde at han fikk suksess. Alfred Andersen var smedgutten som ble verkseier. Han startet
virksomheten sin på en tomt på Østre Halsen i 1893. Alfred Andersen var en jordnær mann.
Selv om folket mente at han var suksessfull og gjorde stor karriere, brydde han seg ikke om
dette. Han hadde stor evne til nybrottsarbeid og god forretningssans, noe han viste da han
utviklet bedriften Alfr. Andersen som holdt det gående med forskjellige typer produksjon helt
fram til 2012.
For å finne ut hva slags arbeid bedriften Alfr. Andersen tjente penger på, har jeg gått
inn på de økonomiske resultatene før, under og etter andre verdenskrig. Jeg har sett på hvem
som var kundene, hvordan arbeiderne ble lønnet og hvordan pengene ble brukt i
lokalsamfunnet. Jeg har dessuten funnet ut en del om pensjonsordningene og inflasjonen i
etterkrigsårene. Jeg har videre beskrevet hvordan bedriften taklet noen av de store
utfordringene under krigen. Det ble brukt innskrenket arbeidstid i korte perioder. Dessuten ble
deler av råvaremangelen løst ved at store kunder som Norges Statsbaner og Statens Veivesen
holdt materialer selv. Bedriften leverte broer til Nordlandsbanen og var med på å bygge ut
telenettet for tyske myndigheter. Jeg har funnet at bedriften holdt seg økonomisk stabil under
krigen, men det er noe uklart om bedriften faktisk profiterte på den.
Samfunnet som grodde opp rundt bedriften og Torstrands vekst og utvikling har jeg
belyst. Jeg har beskrevet “Alfredboligene”, Torstrand skole samt bedriftene på Torstrand. Jeg
har sett på hvordan byen var delt inn og hvordan det var å være en del av samfunnet. Jeg har
funnet ut at selv om Alfr. Andersen var den store nøkkelbedriften, var det ikke slik at
sysselsettingen sto og falt med den. Det var også mange andre bedrifter på Torstrand, men at
Alfr. Andersen kunne betegnes som et fyrtårn, er jeg enig i. Samarbeidet mellom
idrettsforeningen Fram og Alfr. Andersen har jeg også skrevet om. Dette var sterkt og
gjensidig. Bedriften ga strøm og vann til Fram, mens Fram var en arena der arbeiderne spilte
fotball og samlet seg sosialt.
Jeg har beskrevet hvordan arbeiderne var organisert og hvor stor innflytelse bedriften
Alfr. Andersen hadde på resten av fagorganiseringen i Larvik. Jeg har også sett at det var en
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politisk rekruttering blant de organiserte. Arbeiderbevegelse og fagorganisasjon har jeg delt
inn i lokalavdelingens funksjoner, lokalavdelingens styrke, lokalavdelingens samarbeid med
bedriftsklubbene og fagorganisasjonens oppbygging. Jeg har funnet at det var en kollektiv
innmelding av de fagorganiserte i Arbeiderpartiet før krigen. Etter krigen var det en
holdningsendring. Da skulle avdelingen være politisk uavhengig, og medlemmene kunne selv
velge om og i tilfelle hvilket parti de ville tilhøre. Bakgrunnen for denne holdningsendringen
var at flere hadde vært aktive i motstandsarbeidet under krigen og at noen i etterkrigsårene
dreide seg mot ytre venstre politisk.
Jeg har sett at Alfr. Andersen påvirket samfunnet i Larvik i perioden. Bedriften var
stødig, arbeidsplassene var trygge og bedriftsklubben var sterk med dyktige og fremtredende
avdelingsmedlemmer. Den lønnen som arbeiderne fikk ble generert tilbake til lokalsamfunnet
ved at arbeiderne handlet i bydelens mange butikker. Et eksempel på at de organiserte ved
bedriften hadde direkte påvirkning på lokalsamfunnet, er at de var med på å forhandle fram
lengre åpningstider til butikkene på fredager og lørdager.
Alfr. Andersen sørget også for strøm og vann til idrettsforeningen Fram. Bedriften var
dermed med på å legge forholdene til rette for idrett. Ved at bedriften også hadde
styrerepresentasjon i Fram, viste den at forholdet mellom bedriften og klubben strakte seg
over klassegrensene.
Alfr. Andersen hadde også en sosial profil ved å sørge for boliger til arbeiderne. Disse
ble kalt “Alfredboligene” og ble brukt i flere generasjoner.
Bedriften påvirket også fagorganiseringen i Larvik. Blant annet hadde bedriften
lederen i avdeling 68 i hele perioden og dessuten sentrale medlemmer i styret. Den hadde
også den største bedriftsklubben. Bedriften ga mest penger av alle bedriftene ved
innsamlinger på arbeidsplassen. Avdelingen arrangerte julefester for arbeiderne og deres
familier.
Min avhandling bidrar til å belyse lokalhistorien i Larvik, både de forskjellige
næringene men spesielt bedriften Alfr. Andersen. Den belyser også fagbevegelsens historie
lokalt og nasjonalt og den er en nærstudie av den lokale fagforeningens arbeid. Videre belyser
min avhandling Alfr. Andersens økonomiske historie under okkupasjonen og i årene etter.
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Oppgaven er tiltenkt å være et bidrag til byens lokalhistorie, idet den både handler om
bedriften og bydelen Torstrand. Det var mange industrialiserte byer rundt om i landet, men
jeg ønsket å vise at i østkanten av en litt mindre by var det et gryende industrisamfunn med
Alfr. Andersen som den mest betydningsfulle. Det var imponerende å lære at bedriften klarte
å drive så nært opp til vår tid, for industrialderen blir mer og mer en svunnen tid. Samfunnet
jeg lærte å kjenne var et typisk arbeidersamfunn, påvirket av bedriftenes oppturer og nedturer.
Denne oppgaven har vært krevende og vanskelig å skrive. Den har gitt meg store
utfordringer med å samle inn materiale, velge det ut, analysere det og skrive det inn i en
fornuftig sammenheng. Gevinsten jeg personlig har fått er gleden over å klare dette samtidig
som jeg er helt sikker på at jeg vil ha stor nytte av denne kunnskapen videre i arbeidslivet.
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