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Sammendrag 
Denne oppgava tar for seg hvordan velgerne, partiene og avisene i byene Gjøvik, Grimstad og 

Levanger forholdt seg under stortingsvalgene i perioden 1885–1903. Valgordningen og krets-

inndelingen førte til at velgerne i disse byene, samt i åtte andre byer på landsbasis, ble fratatt 

(så godt som) enhver form for innflytelse på resultatene under stortingsvalgene. Uavhengig av 

hvilket parti de stemte på, så var det velgerne og valgmennene fra en annen, større bykrets som 

avgjorde resultatet. Bare i svært sjeldne tilfeller oppnådde de noe innflytelse. 

På Gjøvik og i Grimstad, samt i syv andre byer, reagerte velgerne og partiene med å 

arrangere valgstreiker, det vil si organiserte avståelser fra å nedlegge stemmer. Streikene ble 

annonsert i pressen, og det ble ofte satt opp streikevakter for å stoppe eventuelle streikebrytere. 

Noen ganger streiket bare ett parti, andre ganger opptil samtlige av byenes stemmeberettigede. 

Disse streikene er i liten grad blitt behandlet i eksisterende forskning.  

Streikene var av en opposisjonell, og ikke revolusjonær art. De streikende ønsket å for-

bedre det representative demokratiet, ikke undergrave dets legitimitet. Hensikten var å forbedre 

systemet innenfor dets rammer, slik at også de streikende ble tatt tilstrekkelig hensyn til. 

I Levanger ble det ikke arrangert valgstreiker. Selv om partiforeningene og avisene der 

var av den oppfatning at situasjonen var problematisk, mente de at andre hensyn tilsa at man 

måtte delta likevel. Dette kunne være forestillingen om at stemmerett er stemmeplikt, fedre-

landskjærlighet, lojalitet til partiet og søsterforeningene i de omkringliggende bygdene eller et 

sterkt ønske om å få ta del i den intense politiske kampen som foregikk. 
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Forord 
Å skulle skrive en masteroppgave kan sammenlignes med det å skulle seile mot India, men 

ende opp i Amerika. Man hadde sett for seg krydder og edelstener (det kjente), men endte opp 

med tomater, kakaobønner og poteter (det ukjente). Med andre ord en overraskende, men like-

vel svært god byttehandel, for hva hadde vel pastaen vært uten tomatsaus? I mitt tilfelle var 

planen å seile til Finland for å undersøke norsk-finske relasjoner under andre verdenskrig. Men 

manglende språkkunnskaper gjorde at skuta i stedet havnet midt opp i en storm av hittil ikke-

kartlagte politiske valgstreiker i Grimstad og på Gjøvik på slutten av 1800-tallet.1 Det har vært 

en glede å få lov til å dykke ned i dette merkelige temaet, og den til tider svært underholdende 

skattekista av et kildemateriale.2 Jeg angrer ikke et sekund.  

En stor takk til min veileder Odd Arvid Storsveen, som har inspirert, motivert og bidratt 

med grundige tilbakemeldinger og gode samtaler. Jeg forlot hver veiledningstime med langt 

mer selvtillit (og vind i seilene) enn det jeg hadde før jeg gikk opp trappene til kontoret ditt i 

femte etasje i Niels Treschows hus (samt som litt mer opplyst om historiske tema som mellom 

anna da Grünerløkka nesten ble sanert på 1970- og 1980-tallet, hvordan Johan Sverdrup stadig 

måtte bytte bosted for å sikre seg gjenvalg, og hvordan stemningen svingte på valgvaka til nei-

siden under EF-avstemmingen i 1972. En mer kunnskapsrik professor må man lete lenge etter.). 

Uten din stødige kartlesing ville jeg ha kommet langt ut av kurs. Jeg vil også rette en takk til 

Erling Sandmo, Hilde Sandvik og Siri Aamodt for gode og nyttige samtaler underveis. IAKH 

har vært heldige med sitt mannskap. 

 Takk til Lissie Norland ved Gjøvik Historielag for litteratur- og arkivtips. Oppgava så 

nokså annerledes ut da jeg besøkte deg på Gjøvik gård, høsten 2017, men hjelpa var gull verdt.  

 Takk til alle medlemmene i den sagnomsuste studiegruppa «Den hermeneutiske sirkel», 

derunder Nora, Hanna, Vilde Paul., Vilde H. Anders, Magnus, Niri, Torbjørn, Jonas3, Maria og 

Øivind, for et godt knakende studiemiljø og høystemte rakfiskelag. Jeg håper tradisjonen vil 

holde fram i åra som kommer. 

 Takk til alle redaksjonsmedlemmene og redaktørene i studenttidsskriftet Fortid, mellom 

anna Julia, Eli og Erlend. Det var utrolig lærerikt og artig å få lov til å være med på å lede et 

sånt imponerende prosjekt som Fortid er (om leseren tviler, sjekk fortid.no).  

                                                
1 Den allerede lekke analogien skranter ytterligere i møte med innlandsbyen Gjøvik. Men når det er sagt, så var 
det på midten av 1800-tallet snakk om å bygge en kanal fra Oslofjorden og opp til Mjøsa. 
2 Jeg beklager overfor alle dem har jeg overøst med finurlige avisnotiser og annonser fra diverse gamle lokalaviser. 
3 Beklager også til Jonas for at denne oppgava er så godt som tom for feministiske perspektiv. Jeg lover bot og 
bedring til neste gang. 
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 Takk til mine kollegaer på HL-senteret, da særlig Elise, Ewa og Jan. Denne oppgavas 

tema er fjernt fra det arbeidet som foregår til daglig på HL-senteret, men jeg er glad for at dere 

åkkesom har inkludert meg der ute på det værbitte Bygdøy.   

 Takk til Heta Kerokoski som har holdt ut i kollektivet i Blindernveien med meg denne 

intense høsten. Man trenger noen som kan si ifra om at det er på tide å gi seg med lesinga, og 

heller se på skumle serier på HBO. Takk til Johanna, Sive, Christian, Vilde Pet., Irene, Knut, 

Håvard og Synne som har klart å løsrive meg fra skrivinga når det trengtes. En særskilt stor 

takk til Håvard Aagesen, som har støttet meg når bølgene syntes å være for høye. Disse åra ville 

vært langt tøffere uten deg. Gleder meg til at du skal spandere lutefisk på meg i desember. 

En utspekulert stor takk til medlemmene i gruppa «The Hvervinios»: Kjártan Hverven, 

Anette Bjerke Jægersborg og (kaptein) Anna Marie Skråmestø Skrangledal Nesheim. Takk for 

god latter, oppfriskende pauser, lønsjer og middager, hytteturer til Telemark og Nevlunghavn, 

samt at dere satte av tid for litt metafysisk spekulasjon. Og takk for at dere har holdt ut med alle 

mine merkelige påfunn. Dere har lyst opp de lange og mørke kveldene på lesesalen. Særlig takk 

til Kjartan for at du har hjulpet med gjennomlesning og formalia. 

En varm takk til mamma for å ha stilt opp med en trygg havn ute på Jeløya når det blåste 

som verst. Det er alltid godt å kunne komme hjem til deg! Tusen takk til pappa og Hilde oppe 

på Byåsen i Trondheim for god støtte! Jeg er veldig glad for at du leste gjennom hele oppgava 

mi, pappa, og for å ha utfordret min sterke tvil om hvorvidt skuta er sjødyktig. Takk til Marta i 

Ålesund og Sjur på Enerhaugen for at dere hjalp med å ro det hele i land – en bedre og kulere 

søskenflokk finnes ikke! 

En spesiell takk til bestemor, som aldri klarte å legge skjul på sin begeistring for at jeg 

endte opp med å velge et annet studium enn medisin. Det alene har gjort studietida verdt strevet. 

Jeg savner deg og våre stunder med høytlesning av Kristin Lavransdatter, hvor du kunne alle 

replikkene på rams, helt til det siste. Jeg ble like imponert hver gang. 

 

Nå håper jeg at de fleste lukene er godt nok skalket. Det er på tide å heve anker, kaste loss og 

forlate masterlesesalen.4 Nye eventyr venter. 

 

Blindern, 

5. november 2018.  

  
                                                
4 Samt la denne synkende analogien få drukne i fred. Nå håper jeg at Kjartan spanderer den ølen vi vedda om. 
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1 Innledning 
 

1.1 Tema og problemstilling 
I historien om demokratiseringen av Norge er slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-

tallet ansett som en særskilt viktig periode. Det var på denne tiden de første permanente poli-

tiske partiene ble stiftet og at stemmeretten stegvis ble utvidet til å omfatte hele landets voksne 

befolkning, deriblant kvinner, arbeidere og til slutt de som gikk på fattigunderstøttelse. Det var 

også i disse åra at læren om parlamentarismen gradvis vant terreng, og at de moderne valgkam-

pene vokste frem. Aldri før hadde det politiske engasjementet vært større – hverken på eller 

utenfor Stortinget. 

 Midt oppe i denne perioden stod en broket forsamling velgere, som ifølge loven hadde 

de samme politiske rettighetene som alle andre stemmerettskvalifiserte, men som i praksis var 

fratatt så godt som all innflytelse på resultatene under stortingsvalgene. Denne gruppa ble ikke 

forskjellsbehandlet på bakgrunn av kjønn, etnisitet eller klasse, men på grunn av bosted. Uten 

at noen hadde intendert det, førte kombinasjonen av en eldre valgordning og en moderne poli-

tisk kultur til at velgerne i elleve norske byer ble redusert til sandpåstrøere under utvelgelsen 

av stortingsrepresentanter. I de fleste tilfellene var det slik at uansett hva velgerne i disse byene 

stemte på, var det andre som rådet over resultatet. 

 Den politiske ledelsen nasjonalt var ikke ukjent med fenomenet. Men den steile striden 

mellom Venstre og Høyre, som særlig dreide seg om utvidelsen av stemmeretten og unionen 

med Sverige, stod lenge i veien for at man kunne få løst opp i vanskelighetene. 

 I mange av disse byene reagerte de lokale partiforeningene og velgerne med å streike 

under valgene. De lot enten være å møte opp ved stemmelokalet, eller så drog de dit for å 

overvære den seremonielle opplesningen av grunnloven og alle de stemmeberettigedes navn, 

men uten å avlegge stemmer. Ved å vende ryggen til selve valginstituttet – kjernen i ethvert 

representativt demokrati – forsøkte de å nå fram til stortingspolitikerne, i håp om at de ville 

endre valgordningen. Noen ganger var det bare det ene partiets velgere som streiket, andre 

ganger tok samtlige stemmeberettigede del i markeringene, fra den rikeste handelsborger til 

fabrikkarbeideren. I noen tilfeller valgte velgerne og partiene å delta i valgene som om alt var 

normalt, vel vitende om hvilken situasjon de befant seg i. De kunne mene at andre hensyn var 

viktigere under valgene enn selve utpekingen av representanter til stortinget. 
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  I mange fortellinger om demokratiseringen av det norske samfunnet har kampen om 

utvidelsen av stemmeretten spilt hovedrollen. Færre har vært viet oppmerksomheten til utvik-

lingen av selve valgordningen, og kampen om en lik stemmerett. Ved å studere ulike lokale 

reaksjoner på noe som må kunne sies å være et forholdvis oversett demokratisk problem, for-

søker denne oppgava å gi et annerledes innblikk i norsk politisk historie. 

 Denne oppgava vil ta for seg hvordan velgerne, valgmennene og avisene i mindretall-

skretsene Gjøvik, Grimstad og Levanger i perioden 1885–1903 forholdt seg til at deres stemme, 

som følge av valgordningen, ikke (nødvendigvis) hadde noen innflytelse på resultatene ved 

stortingsvalgene. Jeg skriver nødvendigvis i parentes fordi det fantes unntak, som vi skal se på 

senere. Innflytelse under valgene kan forstås både i form av at velgernes stemmer var av be-

tydning for det endelige utfallet, eller at mindretallskretsen oppnådde representasjon gjennom 

å bli tildelt en representant- eller en suppleantsplass. Jeg vil forsøke å undersøke hvorfor vel-

gerne i disse byene reagerte ulikt, noen med valgstreik, andre med full deltakelse. Oppgava vil 

i lys av dette se nærmere på stortingsvalgene i disse tre småbyene i 1885, 1888, 1891, 1894, 

1897, 1900 og 1903. 

 Først behøves en begrepsavklaring: Hva menes med uttrykket mindretallskrets? Det 

korte svaret er at det betegner en valgkrets som sendte sine valgmenn til distriktsforsamlingen 

(stortingsvalget) for å stemme fram stortingsrepresentanter og -suppleanter sammen med valg-

menn fra en mer tallrik valgkrets, en såkalt flertallskrets. Dersom valgmennene fra flertalls-

kretsen stemte i samlet flokk, hadde ikke valgmennene fra mindretallskretsen så mye de skulle 

ha sagt, ettersom man benyttet seg av flertalls- og ikke forholdstallsvalg (se figur 11 og 12 i 

vedlegget). Denne situasjonen kan omtales som mindretallsproblemet (normativt) eller mind-

retallssituasjonen (deskriptivt). Det er et poeng å gjøre et lite skille mellom disse to begrepene, 

for det er ikke gitt at man oppfattet situasjonen som et problem. Hvordan denne situasjonen 

kunne oppstå vil bli gjort nærmere rede for i kapittel 2.   

 I perioden fra om lag 1870 til 1903 var det mellom syv og elleve mindretallskretser (se 

tabell 1). Samtlige av disse var små eller mellomstore byer, da valgordningen gjorde situasjo-

nen annerledes for herredskretsene ved amtsvalgene. Velgerne i mindretallskretsene utgjorde 

aldri på noe tidspunkt noen særlig høy andel av landets befolkning, og man kan med rette trekke 

frem at de som ble berørt av mindretallsproblemet tross alt tilhørte den privilegerte stemmebe-

rettigede og mannlige delen av befolkningen. Men det betyr ikke at deres erfaringer er noe 

mindre interessante å studere av den grunn. Deres frustrasjon og misnøye over manglende de-

mokratisk innflytelse – som i noen tilfeller ledet til streik – fortjener å bli tatt på alvor, dersom 

man ønsker å unngå å skape lignende situasjoner.  
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Tabell 1. Tabell over antall valgmenn i alle flerbykretser: 1885–19035 

Krets 1885 1888 1891 1894 1897 1900 1903 
a. Moss 7 7 10 14 14 29 31 
a. Drøbak 3 3 3 4 3 8 8 
b. Kristiania 135 144 168 351 368 803 815 
b. Hønefoss 2 2 2 2 3 6 0 
b. Kongsvinger 2 2 2 2 2 5 0 
c. Hamar 8 10 11 13 14 19 19 
c. Lillehammer 3 3 3 5 5 11 12 
c. Gjøvik 2 2 0 3 4 11 10 
d. Sandefjord 5 5 6 7 8 0 0 
d. Larvik 17 15 17 20 20 39 39 
e. Arendal 9 9 9 9 9 14 38 
e. Grimstad 6 6 6 6 6 11 11 
f. Stavanger 28 29 32 49 57 107 115 
f. Haugesund 9 8 8 9 10 0 31 
g. Aalesund 10 10 12 17 19 41 49 
g. Molde 3 3 3 4 3 6 0 
h. Trondhjem 36 38 41 60 67 139 154 
h. Levanger 2 2 2 3 3 5 6 
i. Bodø 3 4 4 6 6 17 17 
i. Tromsø 9 10 10 11 11 24 27 
i. Narvik  - - - - - - 18 
j. Hammerfest 3 3 3 5 5 8 9 
j. Vardø 3 4 4 7 8 10 7 
j. Vadsø 5 4 4 4 6 6 10 

Tabell 1. Tabell over antall valgmenn i alle flerbykretser i perioden 1885–1903. Bokstavene foran hver by indikerer hvilke 
kretser som stemte sammen. Mindretallskretser er uthevet. Narvik valgte bare sammen med Bodø og Tromsø ved valget i 
1903. Ved samme valg valgte ikke lenger Haugesund og Stavanger sammen. Null valgmenn tyder på fullstendig valgstreik. 

  

                                                
5 Jens Utheims statistikker over valgmannsvalg fra 1885 til 1903. For fullstendig henvisning, se litteraturliste.  
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Tabell 2. Tabell over valgoppslutningen i mindretallskretsene, samt flertallskretsene 

oppgava behandler: 1885–1903 

Krets 1885 1888 1891 1894 1897 1900 1903 

Hamar 92,6 95,8 95,2 98,0 97,7 72,4 77,2 
Lillehammer 91,8 55,0 86,2 97,1 93,8 76,6 81,2 
Gjøvik 88,1 38,7 0,0 95,2 84,5 55,6 78,8 
Arendal 75,6 65,3 68,7 88,3 81,9 49,1 60,1 
Grimstad 73,6 60,6 61,0 76,5 67,9 20,8 10,4 
Trondhjem 93,9 91,3 93,3 95,8 95,4 66,5 68,6 
Levanger 85,3 89,0 94,0 100,0 90,1 78,0 66,7 
Molde 91,1 86,6 93,3 96,5 87,0 3,0 0,0 
Haugesund 57,0 0,5 42,4 71,5 67,2 0,0 64,3 
Sandefjord 78,8 73,8 83,3 91,1 86,8 0,0 0,2 
Hønefoss 92,4 69,6 44,6 93,3 85,5 60,0 0,0 
Kongsvinger 92,1 84,0 44,0 89,4 83,1 71,4 0,0 
Bodø 50,3 32,3 41,8 66,4 68,1 38,1 39,0 
Drøbak 73,9 31,9 77,0 90,8 71,2 8,9 15,1 
Kjøpstedene 81,1 78,4 85,5 93,8 90,9 62,8 64,7 
Herredene 72,8 68,5 70,4 88,9 83,4 51,6 48,7 
Nasjonalt 75,1 70,4 73,6 90,2 85,3 54,2 52,6 

Tabell 2. Valgdeltakelse i prosent blant stemmeberettigede i mindretallskretsene, samt de tilhørende flertallskretsene som 
oppgava behandler. Uthevede og understrekede tall er identifiserte tilfeller med streiker, være seg hele eller delvise. Valg-
oppslutningen alene er ikke nok for å påvise om det har blitt avholdt delvise streiker, da behøves andre kilder. Haugesund 
stemte alene fra og med 1903. 

 

1.2 Utdyping av problemstilling  
Byene Gjøvik, Grimstad og Levanger var på slutten av 1800-tallet mindretallskretser. Grim-

stads valgmenn valgte stortingsrepresentant sammen med Arendal, Levanger med Trondhjem, 

og Gjøvik med både Lillehammer og Hamar. Til tross for at velgerne i disse byene stod i samme 

stilling ved valgene, handlet de ulikt: På Gjøvik ble det arrangert valgstreiker allerede i 1888 

og 1891, men ikke ved noen av ved senere valgene. I Grimstad ble det streiket først ved valgene 

i 1900 og 1903, men da først og fremst av venstresiden. I Levanger derimot ble det aldri gjen-

nomført noen form for protest. Tvert om var oppslutningen ved valgene i trønderbyen gjen-

nomgående høy – i 1894 stemte hele 100 prosent av de stemmeberettigede. Bare helt mot slut-

ten av perioden begynte deltakelsen i Levanger å synke. 

 Studerer man utviklingen i valgoppslutning i mindretallskretsene over tid (se tabell 2), 

er det mye som kan tyde på at andre hensyn enn mindretallsproblemet spilte inn under valgene, 
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eller at mindretallssituasjonen rett og slett ikke ble oppfattet som et problem. For dersom mis-

nøye med mindretallsproblemet hadde trumfet alle andre hensyn, ville det ha vært det nærlig-

gende å se for seg følgende handlingsforløp: 

 

1. Mindretallssituasjonen oppstår. 

2. Det skapes bevissthet om situasjonen og konsensus om at det er et problem.  

3. Bevisstgjøring fører til reaksjon og handling, og i ytterste tilfelle streik. (Alternativt 

fører bevisstgjøringen til apati i form av lav valgdeltakelse.) 

4. Reaksjonen holder fram inntil problemet er løst, enten gjennom aktiv handling, eller at 

det løser seg av seg selv gjennom en utjevning av antallet valgmenn. 

 

Som det fremkommer av tabellen er ikke dette tilfellet. De hele eller delvise valgstreikene på 

Gjøvik, Lillehammer og i Haugesund i 1888, og på Gjøvik, Kongsvinger og Hønefoss i 1891 

ble etterfulgt av valg med svært høy deltakelse i samtlige byer med unntak av Haugesund. Først 

ved valget i 1900 ble det på ny arrangert streik i Haugesund. Når det gjelder de øvrige mindre-

tallskretsene, er det liten tvil om at man fra og med valgene i 1888 må ha vært klar over at 

mindretallsproblemet kunne oppstå. Likevel var det først ved valgene i 1900 og 1903 at det ble 

arrangert streiker. Og i enkelte byer, som Levanger og Bodø, ble det ikke streiket i det hele tatt.  

 Disse handlingsmønstrene kan tyde på flere ting. For det første at andre og kanskje 

tyngre hensyn spilte inn ved valgene, og gjorde at streik ikke var en farbar vei. Det kan for 

eksempel tenkes at velgerne tilla forestillingen om stemmeplikt såpass mye vekt at en politisk 

streik ville ha vært ansett som illegitimt eller usømmelig. Det kan også ha vært slik at de mest 

konservative blant velgerne assosierte valgstreik med arbeiderstreiker og politisk radikalisme. 

Lojalitet overfor partiorganisasjonene kan også ha veid inn.  

 En annen hypotese er at valgene kan ha tjent en funksjon utover selve utvelgelsen av 

stortingsrepresentanter. Dette kan for eksempel være at valgene fungerte som en folkeavstem-

ning eller meningsmåling, for å vise både folk innad og utad hvordan den politiske stillinga var 

i byen. Valgene kan ha spilt en funksjon i innenbys maktkamper mellom lokale «høvdinger». 

Et godt resultat ved et valgmannsvalg kan ha styrket den enkeltes stilling, selv om resultatet 

ikke nødvendigvis fikk noen påvirkning på stortingsvalget. 

 For det tredje er det mulig at velgerne i mindretallskretsene var misfornøyde med mind-

retallssituasjonen, men mente at en løsning måtte kunne oppnås uten at man gikk til streik. Det 

kunne for eksempel være ved å forsøke å påvirke Storting og regjering gjennom petisjoner, 

eller å arbeide gjennom partiorganisasjonene. 
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 For det fjerde kan det ha vært slik at misnøye med valgordningen i seg selv ikke var 

tilstrekkelig for at velgerne i mindretallskretsene skulle gå til streik. Kanskje behøvdes det sterk 

uenighet vedrørende lokalpolitiske spørsmål, hvor mindretalls- og flertallskretsen stod på hver 

sin side, for at velgerne i mindretallskretsen skulle ta steget helt ut og demonstrere. 

 For det femte kan det tenkes at situasjonen ikke alltid opplevdes som like problematisk: 

Det var ingen automatikk i at valgmennene fra flertallskretsen bemektiget seg full kontroll over 

valget av stortingsrepresentanter og -suppleanter. De kunne overlate noe av avgjørelsen til 

mindretallskretsen. Dermed kunne velgerne i mindretallskretsen oppleve å få noe gjennomslag 

for innsatsen sin under valgene. 

 Her kan det tenkes at de lokale partipolitiske skillelinjene har spilt en rolle. I en flerby-

krets hvor velgerne i mindretallskretsen gjennomgående stemte fram et annet parti enn i fler-

tallsbyen, vil mindretallsproblemet trolig oppleves som mer prekært. I en slik situasjon er det 

lite trolig at valgmennene fra mindretallskretsen hadde noe som helst forhandlingsrom ved 

distriktsforsamlingen. Slik var sitasjonen i det venstrekontrollerte Gjøvik i møte med det tidvis 

høyrekontrollerte Hamar. På tilsvarende måte kan mindretallsproblemet ha vært av mindre be-

tydning i en flerbykrets hvor det samme partiet dominerte i begge/alle byene, slik som i Grim-

stad og i Arendal på 1880- og 1890-tallet. I et slikt tilfelle kan det tenkes at valgmennene i 

flertallskretsen var mer åpne for å gi mindretallskretsen en suppleantsplass. Eller så kan det i 

en slik situasjon tenkes at det ikke spilte så stor rolle hvis bys valgmenn det var som avgjorde 

valget av stortingsrepresentant – for kanskje ville man ha stemt fram den samme kandidaten 

uansett. 

 I tillegg åpnet valgordningen opp for blandede valgresultat: Valgmennene fra flertalls-

kretsen kunne fordele seg mellom de ulike partiene. Dermed kunne valgmennene fra mindre-

tallskretsen havne på vippen. Slike resultat forekom ikke ofte, men var heller ikke utenkelige. 

 Til slutt kan det tenkes at velgerne i mindretallskretsen bare i mindre grad var opptatt 

av at stortingsrepresentantens mandat måtte utgå fra deres stemmeavlegging. Her kan det være 

fruktbart å trekke inn forestillingen om liberal representasjonsteori. Denne går ut på at repre-

sentanten – i dette tilfelle både valgmannen og stortingsmannen – ikke skal representere sær-

interesser, men snarere arbeide for å finne fram til de beste løsningene for allmenheten. Repre-

sentanten skal ikke være bundet av oppdrag og henvisning, men følge sin egen samvittighet. 

Han (eller hun) skulle således være valgdistriktets beste og mest velegnede mann. Dette er en 

norm som ifølge statsviteren Jens A. Christophersen (1925–1997) slo rot i den nord-atlantiske 

sfære på slutten av 1700-tallet, og som satte sterkt preg på norsk politikk langt utover 1800-
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tallet. 6 I praksis var likevel normen slik at de fleste valgmenn og representanter var agenter 

for/bærere av sine velgeres vilje. 

 Blant den liberale representasjonsteoris tilhengere finner man blant annet den engelske 

liberalistiske filosofen John Stuart Mill, som argumenterte for denne tenkningen i sin bok Con-

siderations on Representative Government (1861). Mill hevdet at folket skulle være herrer over 

staten, men de måtte være herrer som benyttet seg av dyktigere tjenere enn dem selv. I Norge 

var Anton Martin Schweigaard (1808–1870) den mest konsekvente talsmannen for represen-

tantenes uavhengighet, mens Ole Gabriel Ueland (1799–1870) den fremste forkjemperen for 

at representanten skulle være et sendebud for sine velgere.  

 I forlengelse av den liberale representasjonsteorien, trakk Christophersen et skille mel-

lom begrepene virtual representation og actual representation.7 Førstnevnte er representasjon 

i overført betydning, slik som at for eksempel monarker og kirker har gjort hevd på å represen-

tere henholdsvis kongerikets borgere eller menigheten, uten nødvendigvis å ha blitt valgt.8 Ac-

tual representation er representasjon i mer bokstavelig forstand, hvor de representerende i 

større grad er direkte valgt av de representerte. For de velgerne som sverget til actual repre-

sentation må situasjonen som mindretallskrets ha fortonet seg som uholdbar. Om man derimot 

var tilhenger av en løsere og mer symbolsk virtual representation, er det ikke gitt at situasjonen 

var av noen betydning.  

 Et annet interessant spørsmål er hvorvidt de stemmeberettigede i disse byene under 

streikene utelukkende handlet på vegne av seg selv og sin situasjon, eller om de hadde en be-

vissthet om at det var et problem som råket flere, og om de derfor handlet i solidaritet med 

andre. 

 I et forsøk på å operasjonalisere disse hensynene kan man stille opp følgende skillelinjer 

som kan anvendes i analysen av reaksjonene blant velgerne og partiene i mindretallskretsene: 

1. Holdning til ordningen: aksepterende vs. pragmatisk vs. avvisende vs. likegyldig 

2. Retten til innflytelse (lik stemmerett) versus plikten til deltakelse (stemmeplikt) 

3. Pragmatisme (forsøk på å oppnå umiddelbar innflytelse gjennom forhandling under el-

ler i forkant av distriktsforsamlingene) versus idealisme (forsøk på å endre de struktu-

relle forholdene) 

                                                
6 Jens A. Christophersen. Representant og velger. Oslo: Universitetsforlaget, 1969. 13; I kontrast til denne tenk-
ningen står praksisen fra de franske stenderforsamlingene på 1600- og 1700-tallet. Der gjaldt ideen om det 
bundne mandatet: Representanten ble sett på som de representertes delegat, og ble gitt et mandat som (i mange 
tilfeller) kunne trekkes tilbake; Christophersen. Representant og velger, 30. 
7 Christophersen. Representant og velger, 72. 
8 Vel og merke er dagens norske folkekirke, med sine mange valg på til menighetsråd og biskoper, beveget seg i 
retning av actual representation. 
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4. Actual representation versus virtual representation – at representanten representerer 

urvelgerne, selv om sistnevnte ikke stemte på ham.  

5. Hensynet til lokale forhold versus hensynet til nasjonale saksforhold og partiorganisa-

sjonene 

6. Enkeltproblem versus fellesproblem 

 

Tillys demokratiteori 

I studier av politikk og politisk historie er diskusjonen om hva som gjør en stat demokratisk 

helt sentralt. Den amerikanske sosiologen og statsviteren Charles Tilly (1929–2008) er en av 

dem som har forsøkt å utvikle en demokratiteori. Han mente at et demokrati kan defineres ut 

fra fire forskjellige dimensjoner.9 Jo høyere uttelling en stat får på hvert felt, desto mer demo-

kratisk er den ifølge Tilly å regne som. Den første dimensjonen er bredde, og handler om hvor 

stor del av innbyggerne som har politiske rettigheter. Den andre er likhet, og behandler hvilken 

grad av lik sjanse eller tilgang til politisk deltakelse og påvirkning borgerne har. Den tredje er 

vern: Hvor mye beskyttelse innbyggerne har mot maktmisbruk og vilkårlige overgrep fra sta-

ten. Og den siste er gjensidig bindende konsultasjon mellom stat og innbyggere, eller hvilke 

muligheter som ligger til grunn for dialog og meningsutveksling.  

Etter å ha gjennomgått valgene i de tre byene, vil jeg avslutningsvis prøve å si noe kort om 

hva for en betydning oppfattelsen av mindretallsproblemet vil ha dersom man forsøker å an-

vende Tillys demokratiteori på det norske samfunnet på slutten av 1800-tallet.  

 

1.3 Avgrensning og disposisjon 
For å få et fullstendig grep om hvorledes mindretallssituasjonen ble oppfattet, burde man ha 

studert samtlige mindretallskretser helt fra valget i 1815 og fram til 1905, da den nye valgord-

ningen ble innført. Særlig burde perioden fra 1859 og utover vært nærmere undersøkt, da det 

var med grunnlovsendringen i 1859 at mindretallskretsene ble fastlåst til flertallskretsene (se 

mer i kapittel 2). Man burde også ha undersøkt om det har eksistert tilsvarende situasjoner i 

andre stater. I tillegg burde man gjennomføre en utdypende studie av hvordan Storting og Re-

gjering har behandlet spørsmålet.  

 Omfanget av en undersøkelse som kombinerer alle disse ovenfor nevnte faktorene ville 

ha sprengt rammene av en masteroppgave. Derfor har jeg vært nødt til å gjøre et utvalg. Jeg 

                                                
9 Knut Dørum, Frå undersått til medborgar: Styreform og politisk kultur i Noreg 1660 til 1884. Oslo: Samlaget, 
2016, 99; Charles Tilly, Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 13–15. 
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har valgt å se på mindretallskretsene Gjøvik, Grimstad og Levanger, med kortere sideblikk til 

blant annet Haugesund, Lillehammer og Drøbak, under de syv stortingsvalgene i perioden 

1885–1903. 

 Å gå bredt ut hva gjelder tid er nødvendig for å få belyst bevisstgjøringsprosessen i de 

byene som til slutt endte med å streike. Det er også hensiktsmessig for å forsøke å forstå hvilken 

effekt de skiftende ytre forholdene hadde på saken, være seg lokal- eller regionalpolitiske 

spørsmål, eller nasjonale saker som stemmerettskampen og fremveksten av arbeiderbevegel-

sen. Det å studere tre byer over hele syv valg vil gi muligheten til å heve blikket fra det rent 

lokale og til å trekke litt mer generelle linjer.   

 Valget i 1885 var ikke det første året hvor mindretallsproblemet kan ha funnet sted, 

men det er et naturlig tidspunkt å begynne av flere grunner. Det var det første valget etter Høyre 

og Venstres formelle stiftelse, både sentralt og lokalt. Så selv om partipolitiske valg hadde 

funnet sted i de fleste deler av landet siden 1860- og 1870-tallet, ble skillelinjene ytterligere 

skjerpet med de formelle partidanningene og den gradvise fremveksten av en partidisiplin. 

Dette tror jeg bidrog til å forsterke og i enkelte tilfeller sementere mindretallsproblemet. For 

Høyres del utgjorde også nederlagene ved valgene i 1882 og ved riksrettssaken i 1884 et ven-

depunkt for deres holdning til partiorganisering. Høyreledelsen innså at partivirksomhet var 

blitt et nødvendig onde, dersom de skulle ha mulighet til å hamle opp med Venstre. Valget i 

1885 var således det første hvor Høyre gikk til valg med et slags partiprogram. 

 For det andre var det i 1885 første gang at misnøye med mindretallsproblemet ble ut-

trykt direkte til statsmaktene, fra Haugesund.10 Velgerne i Haugesund avla sine stemmer på 

vanlig vis, men sendte i etterkant av valget en ansøkning til Kongen «om paa første Storthing 

at fremsætte Proposition til Grundlovsforandring, hvorved Haugesund skulde faa egen Repræ-

sentant paa Storthinget».11 Haugesund var knyttet opp til Stavanger (les mer i kapittel 3). Val-

get i 1885 er også det siste som fant sted før den første runden med streiker i 1888. Det er 

dermed nærliggende å tro at det i 1885 må ha funnet sted en viss grad av bevisstgjøring – også 

utenfor Haugesund. 

 Utvalget av mindretallskretser er gjort for å belyse både forskjeller og likheter. Grovt 

sett kan man på bakgrunn av tabell 2. dele de elleve mindretallskretesene inn i tre grupper. Den 

første gruppen består av kretser som streiket tidlig i perioden og i noen tilfeller seint (Gjøvik, 

Lillehammer, Haugesund, Kongsvinger og Hønefoss); den andre gruppen av kretser hvor det 

                                                
10 Så vidt jeg har kommet over. Det er ikke utenkelig at det har blitt uttrykt tidligere. 
11 Grimstad Adressetidende, 18. november 1885. Viser til en sak i Stavangern, 6. november 1885. 
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bare ble streiket ved de to siste valgene (Drøbak, Grimstad, Molde og Sandefjord); og den 

tredje av kretser hvor det aldri ble streiket (Bodø og Levanger). Gjøvik, Grimstad og Levanger 

representerer således hver sin gruppe. 

 I tillegg kan man skille mellom: mindretallskretser som stemmer sammen med en langt 

mer tallrik flertallskrets; mindretallskretser som stemmer med en mer jevnstor by; og mindre-

tallskretser som tar del i en representantkrets bestående av tre eller flere byer. Her representerer 

også Gjøvik, Grimstad og Levanger hver sin gruppe. 

 Gjøvik skiller seg ut fra de andre, da byen fra og med valget i 1900 ikke lenger var en 

mindretallskrets i begrepets strengeste forstand. Fra 1900 var ikke Hamars valgmenn lenger i 

flertall alene. Dersom Gjøviks valgmenn gikk i forbund med enten hamarsingene eller lille-

hamringene kunne de oppnå innflytelse. Gjøvik tjener dermed også som et eksempel som kan 

gi innsikt i hvordan velgerne opplevde overgangen til en annerledes valgsituasjon. All den tid 

velgerne på Gjøvik var blant de første til å streike, vil det også være interessant å undersøke 

om de utviste noe engasjement for saken, selv etter at problemet sluttet å råke byen i samme 

grad. 

 Det har også vært et ønske å sikre en viss geografisk spredning. Hensikten med dette 

har vært å undersøke om ulike faktorer har spilt inn, som næringsforhold eller påvirkning fra 

den politiske stoda i det omkringliggende amtet. Kristians amt (Gjøvik) og Nordre Trondhjems 

Amt (Levanger) var utpregede venstreregioner, mens Nedenes amt (Grimstad) var mer om-

stridt.  

 Den eneste byen jeg har aktivt valgt bort er Haugesund, da streikene i Haugesund er de 

eneste som det allerede har blitt skrevet noe særlig om.12 Til å begynne med hadde jeg tenkt til 

å gjøre en fullstendig undersøkelse av Drøbak, Lillehammer og Molde også, men det måtte jeg 

velge bort på grunn av mangel på tid og plass. Jeg fikk gjennomgått mye kildemateriale ved-

rørende Drøbak, samt noe fra Lillehammer. Derfor vil Haugesund, Drøbak og Lillehammer 

tjene som et bakenforliggende sammenligningsgrunnlag.  

 Oppgava er delt i seks kapitler, inkludert innledning og avslutning. I kapittel 2 gjør jeg 

kort rede for utviklingen av og diskusjonen om valgordningen, fra riksforsamlingen på Eids-

vold i 1814 fram til vedtakelsen av en ny valglov i 1905. Formålet med kapittelet er å forklare 

hvordan man endte opp med en struktur med mindretallskretser, og hvordan disse kretsene til 

slutt forsvant. Kapittel 3 til og med 5 vil ta for seg hver av de tre byene. Disse kapitlene vil bli 

innledet med en historisk introduksjon, som er av betydning for å forstå utviklingen av byenes 

                                                
12 Reidar Østensjø, Haugesund: Bind I: 1835-1895. Haugesund: Haugesund kommune, 1958.  
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velgergrunnlag, samt hvilke interesser disse velgerne hadde. Dette gjelder særlig spørsmål om 

utbygging av jernbaner, som var av stor betydning for stortingsvalgene i denne perioden. 

 

1.4 Litteratur og historiografi 
Til tross for at få andre epoker i norsk historie er like godt dekket som 1870–1905, er mindre-

tallsproblemet og streikene i svært liten grad omtalt. I standardverk som for eksempel Per 

Fuglums Norge i støpeskjeen 1884–1920 (1978), Gro Hagemanns Det moderne gjennombrudd 

1870-1905 (1997) eller Jan Eivind Myhres Norsk historie 1814–1905: Å byggje ein stat og 

skape ein nasjon (2012), nevnes ikke streikene overhodet.13 Det er kanskje ikke så merkelig, 

all den tid fenomenet bare rammet et mindretall av befolkningen, og derfor falt i skyggen av 

langt større spørsmål. 

 Studier av valgordninger har hovedsakelig vært et domene for statsviterne, særlig in-

nenfor feltet komparativ politikk. Internasjonalt kan man trekke fram Bernard Grofman og 

Arend Lijphart, og i norsk sammenheng er Bernt Aardal en viktig skikkelse. Det finnes en hel 

del verk som deskriptivt sammenligner ulike staters forskjellige valgordninger, eller som nor-

mativt diskuterer hva for en valgordning som innenfor en gitt kontekst er å regne som det mest 

egnede. Dette er ikke en diskusjon denne oppgava skal begi seg ut på – jeg skal studere reak-

sjonene på effektene av én bestemt valgordning blant velgerne i noen utvalgte kretser. 

 Det finnes noe historiefaglig litteratur som tar for seg 1814-valgordningens historie, 

som de første bindene av Stortingets historie, skrevet av Alf Kaartvedt (1964) og Rolf Daniel-

sen (1964), Trond Nordbys Norges politiske system etter 1814 (2018), Bjørn I. Kristviks ma-

gisteroppgave fra 1953 og Irene A. Urlins hovedfagsoppgave fra 1971. 14 Av disse er Daniel-

sen, Urlin og Kristvik innom mindretallsproblemet og valgstreikene, men det er bare Danielsen 

som behandler temaet nærmere. Langt mer plass har diskusjonen om forholdstallsvalg kontra 

flertallsvalg fått i litteraturen. Det er ikke så merkelig, ettersom den striden var et nasjonalt og 

partipolitisk anliggende. Kristvik er for eksempel mer opptatt av misnøyen som oppstod som 

følge av at valgordningen førte til en rekke mindretallsvalg i amtene. Mindretallsvalg innebæ-

rer at det partiet som vant flest stemmer ved valgmannsvalgene likevel ikke vant 

                                                
13 Per Fuglum. Norge i støpeskjeen 1884–1920. Oslo: Cappelen, 1978; Gro Hagemann. Det moderne gjennom-
brudd 1870–1905, bind IX i Aschehougs Norgeshistorie. Oslo: Aschehoug, 1997; Jan Eivind Myhre. Norsk his-
torie 1814–1905: Å byggje ein stat og skape ein nasjon. Oslo: Samlaget, 2012. 
14 Alf Kaartvedt. Det Norske Storting Gjennom 150 år: Bind I: Fra Riksforsamlingen Til 1869. Oslo: I Kommi-
sjon hos Gyldendal, 1964; Rolf Danielsen. Det Norske Storting gjennom 150 år: Bind. II: Tidsrommet 1870–
1908. Oslo: I kommisjon hos Gyldendal, 1964; Bjørn Inge Kristvik. «Partiene og valgordningen: Tidsrommet 
1885 – 1906». Magisteravhandling i statsvitenskap. Universitetet i Oslo, 1953; Irene Alice Urlin. «"En retfærdig 
Valgordning": Krav om valgreform 1900–1905» Hovedoppgave. Universitetet i Oslo, 1971. 
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representantene ved stortingsvalget (se figur 12 i vedlegg). I statsvitenskapelig litteratur, som 

i Aardals artikkel «Electoral systems in Norway» (2012), hender det at streikene nevnes, men 

de synes ikke å bli mer utdypende behandlet.15 

 Derimot kan det synes som at misnøyen med valgordningen 1905–1919 i større grad 

har blitt behandlet i litteraturen, blant annet av historikerne Knut Kjeldstadli og Tertit Aasland, 

samt i NOU-en Velgere, valgordning, valgte fra 2001.16 Dette skyldes trolig at de udemokra-

tiske trekkene ved denne valgordningen rammet langt flere velgere, og til dels en mer spesifikk 

gruppe, nemlig DNAs (Det norske Arbeiderparti) velgere.17 

 I den lokalhistoriske litteraturen er mindretallsproblemet og streikene i blant nevnt, men 

som oftest bare helt kort og ut fra et partikulært og ikke-nasjonalt perspektiv. Man får noen 

ganger inntrykk av at mindretallsproblemet ikke råket flere enn bare den ene byen, og man blir 

sjeldent gitt noen forklaring på hvorfor det oppstod. Dette gjelder for eksempel Reidar Moll-

gards På fedres gamle veier: Gjøvik bys historie gjennom 100 år: 1861–1961 (1961). Hverken 

Reidar Strømsøes Levanger bys historie (1967) eller det store 800 sider lange samleverket om 

Grimstads historie fra 1927 berører temaet overhodet.18 

 Hva gjelder de øvrige mindretallskretsene er det først og fremst Reidar Østensjø som 

behandler temaet inngående i sine bøker om Haugesunds historie. Trond Feirings bind om Lil-

lehammer historie på 1800-tallet bruker flere sider enn gjennomsnittlig på politisk historie, og 

går dypt inn i noen av konfliktene mellom de tre mjøsbyene, men nevner ikke at Venstre strei-

ket under lillehammervalget i 1888.19 I Finn Olstads Sandefjords historie: Strandsitter og Ver-

densborger fra 1995 finner vi ingenting om streikene, mens Leif Helberg nevner det så vidt i 

sitt verk om Høyres historie i Vestfold fra 1958. 20 I Nils. P. Vigelands bok om Kongsvingers 

historie fra 1954 nevnes den tverrpolitiske streiken i 1903, men ikke venstrestreiken i 1891.21 

Niels de Seves Molde 1838-1916: eksportby: turistby: industriby (1962) og Christian Hintze 

                                                
15 Bernt Aardal, «Electoral systems in Norway» i The evolution of electoral and party systems in the nordic 
countries. redigert av B. Grotman og A. Ljiphart. New York: Agathon Press, 2002. 
16 Knut Kjeldstadli, Et splittet samfunn: 1905–1935. Oslo: Aschehoug, 1994; Tertit Aasland, «Valgordningen 
1906–1918» i Historisk Tidsskrift 44, nr. 4. Oslo: Universitetsforlaget, 1965; NOU 2001: 3. Velgere, valgord-
ning, valgte. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet, 90 . 
17 Bernt Aardal, «Den norske stortingsvalgordningen og dens politiske konsekvenser» i Norsk Statsvitenskapelig 
Tidsskrift 26, nr. 2 (2010): 75–104, 80. 
18 Reidar Mollgard, På fedres gamle veier: Gjøvik bys historie gjennom 100 år:1861–1961. Gjøvik: Gjøvik 
Kommune, 1961; Grimstad Bys Historie. Grimstad: Ibsenhuset Og Grimstad Bymuseum, 1927; Reidar 
Strømsøe, Levanger bys historie: Bind V: Tidsrommet 1836-1918. Levanger: I kommisjon hos B. Turn-Paulsen, 
1967. 
19 Trond Feiring, Lillehammer og Fåbergs historie: bind II: Byen og bygda: materiell vekst og kulturell blomst-
ring. Lillehammer: Thorsrud Lokalhistorisk forlag, 2004. 
20 Finn Olstad, Sandefjords historie: Strandsitter og Verdensborger. Sandefjord: Sandefjord kommune, 1995; 
Leif Helberg, Høire i Vestfold: fra omkring 1870 til 1958. Tønsberg: Høires fylkesorganisasjon, 1958, 104;  
21 Nils P. Vigeland, Kongsvinger: 1854-1954. Kongsvinger kommune, 1954, 308.  
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Holms to bind i Frogns Bygdebokverk, som dekker Drøbaks historie 1825 til 1945, berører 

streikene helt overfladisk.22 

 Axel Coldevins skriver i sin bok Bodø By: 1816–1966 (1966) om bodøværingenes for-

bitrelse over at valgmennene fra Tromsø «ved hvert eneste valg brukt sin majoritet til å presse 

fram sin egen kandidat både som representant og varamann, slik at Bodø ble rent umyndig-

gjort.» 23 Knut Dørum og Steinar Aaas skriver i hvert sitt bind om Bodøs historie mye om po-

litiske forhold og den tidvis lave interessen i Bodø for valgmannsvalgene, men kobler den ikke 

opp til mindretallssituasjonen.24 I verket Hønefoss: Byens historie (1915) av E. M. Færden 

nevnes ikke problemstillingen overhodet.25 

 Mindretallskrets og mindretallssituasjon er ikke begrep man kommer over i litteratu-

ren. Det man derimot finner er uttrykket permanent minoritet, som blant annet har blitt brukt 

av Kristvik, Danielsen og Urlin. Begrepet permanent minoritet er ikke et helt treffende utrykk, 

av særlig to grunner. For det første fordi noen av de såkalte permanente minoritetene ikke 

forble permanente minoriteter perioden gjennom, uten at endringer nødvendigvis til kom gjen-

nom lovvedtak. Dette gjaldt for eksempel Gjøvik og Lillehammer. For det andre fordi situasjo-

nen ikke til enhver tid var fastlåst – juridisk sett var det mulig å oppnå innflytelse gjennom 

forhandlinger, dersom valgmennene fra den andre byen åpnet opp for det. Begrepet permanent 

er derfor noe uheldig, da det leder en bort fra nyansene. Videre kan det argumenteres for at 

begrepet minoritet fremkaller litt andre assosiasjoner i 2018 enn det gjorde på 1950- og 1960-

tallet, og at det dermed ikke er helt velegnet i en formidlingssammenheng – og temaet er inn-

viklet nok som det er. Derfor mener jeg at det er behov for et litt enklere ord, og foreslår derfor 

ordet «mindretallskrets». Ordet har også den fordelen at det vekker assosiasjoner til andre po-

litiske fenomen, som for eksempel mindretallsregjeringer.   

 Å bruke ordet streik for å beskrive uteblivelsen fra valgmannsvalgene var faktisk et 

samtidig fenomen. Valgboikott kunne ha vært vel så treffende begrep, men jeg har valgt å holde 

meg til det som ble brukt av aktørene selv. 

 

 

                                                
22 Niels de Seve, Molde 1838-1916: eksportby: turistby: industriby. Molde: Molde kommune, 1962; Christian 
Hintze Holm, Frogn bygdebokverk: Bind III: Vekst og forandring (ca. 1825 – ca. 1900). Drøbak: Frogn kommune, 
1996; Christian Hintze Holm, Frogn bygdebokverk: Bind IV: Sommeridyll og krisetider: Drøbak og Frogn 1900-
1945. Drøbak: Frogn kommune, 2000. 
23 Axel Coldevin, Bodø By: 1816–1966. Bodø: Utgitt av Bodø Kommune 1966, 325. 
24 Knut Dørum, Byen blir sentrum: Bodøs Historie: 1816-1890. Bind II. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 
2013; Steinar Aas, Forvandlinga: Bodøs historie: 1890-1950. Bind III. Trondheim: Tapir Akademisk Forl., 2014. 
25 E. M. Færden, Hønefoss: Byens historie. Hønefoss: Hønefoss kommune, 1915. 
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1.5 Kilder og metodiske utfordringer 
Kildearbeidet i oppgava har vært todelt. Den første delen er kvantitativ, av en ren deskriptiv 

art. Ettersom valgstreikene og mindretallskretsene bare har blitt sporadisk omtalt i litteraturen, 

har det vært nødvendig å gjennomgå statistisk materiale for å forsøke å identifisere alle mulige 

tilfeller. Derfor har jeg gjennomgått Jens Utheims statistikker vedkommende stortings- og 

valgmannsvalgene i perioden 1885–1903. Ved å se på fordelingen av valgmenn (tabell 1) kan 

man se hvilke byer som til hvilke tidspunkt har vært mindretallskretser, og ved å se på oppslut-

ningen (tabell 2) kan man også danne hypoteser om mulige streiker. Svært lav oppslutning kan 

være et tegn på streik, men er ingen garanti, som tilfellet med valget i Drøbak i 1888 viser: Der 

var oppslutningen på 31,9 prosent, lavere enn i både Lillehammer (55,0 prosent) og Gjøvik 

(38,7 prosent), hvor venstrevelgerne streiket samme år. Likevel er det ingen andre kilder (som 

aviser) som tyder på at det ble streiket i Drøbak det året.  

 Statistikken setter oss også i stand til å forstå noe av aktørenes handlingsrom. For ek-

sempel er det på papiret langt vanskeligere å se for seg at Levangers to valgmenn skulle kunne 

oppnå noe gjennomslag under distriktsforsamlingen i 1885 i møte med Trondhjems 36 (se ta-

bell 1). For Gjøvik derimot, var det ikke utenkelig at man gjennom massiv mobilisering, sam-

men med Lillehammer, kunne ha oppnådd et høyere valgmannsantall og dermed vippe Hamar 

bort fra posisjonen som flertallskrets. Til slutt kan statistikken også fortelle oss om grad av 

stemmespredning og stemmekonsentrasjon, det vil si hvor samkjørte velgerne var idet de avla 

sine lister. Det statistiske materiale gir oss derfor en pekepinn på hva som kan ha hendt i de 

ulike byene, men tallene kan ikke gi oss hele fortellingen. Av den grunn har hovedvekten av 

kildearbeidet vært kvalitativt.  

 Det viktigste grunnlaget for oppgava ligger i avismateriale fra de ulike byene. Så fremt 

det har vært mulig å oppdrive, har jeg forsøkt å se på minst én høyre- og én venstreavis fra hver 

by, for å oppnå en balansert vinkling. På Gjøvik fantes det i perioder bare aviser fra den ene 

politiske siden. I Grimstad og Levanger har noen årganger av venstrebladene gått tapt.  

 Jeg har avgrenset undersøkelsene til avisutgavene fra om lag tre måneder før og tre 

måneder etter hvert valgmannsvalg, ut i fra en hypotese om at mindretallsproblemet i hovedsak 

ble omtalt i denne perioden. Noen av avisårgangene lå digitalisert på Nasjonalbibliotekets 

hjemmesider (bokhylla.no), mens andre har jeg selv skannet via Nasjonalbibliotekets mikro-

filmsamling. Ettersom nasjonalbibliotekets digitale søkefunksjon (innad i teksten) fungerer 

dårlig med aviser trykket med gotisk skrift, har jeg gjennomgått eksemplarene manuelt, da det 

ikke ville ha latt seg gjøre å gjennomføre systematiske søk basert på utvalgte nøkkelord. 
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Avisene vil bli presentert underveis i oppgava, da de både er tallrike, og da noen av dem skifter 

navn underveis.  

 Avisene har flere fortrinn som kildemateriale. For det første var avisredaksjonene i 

denne perioden tett knyttet opp mot partiforeningene, og derfor på ingen måte fremmede for å 

ytre sin mening om ulike saksforhold.26 Selv om det ikke er gitt at partiforeningene og redak-

sjonene til enhver tid er enige, gir det likevel ofte et visst innblikk i hva de mest politisk aktive 

skikkelsene i byene mente. Avisene gjengav ofte referater fra partimøtene. I tillegg har avisen 

den fordelen av at flere aktører, som helt vanlige velgere, kan få komme til ordet gjennom 

innsendte tekster.  

 Ulempen med aviser som kildemateriale er at de aldri fullt ut vil gjenspeile debatten 

som foregikk i det daglige i disse småstedene, være seg på torget, på kirkebakken, i arbeider-

samfunnene eller i rådhusene. I tillegg vil det tidvis være slik at tekstene i avisene primært 

representerer redaktørenes synspunkter, og ikke nødvendigvis hele velgermassen. Det er også 

vanskelig å identifisere avsenderne bak de innsendte tekstene, da de ofte bare ble signert med 

bokstaver (som X) eller dekknavn som Demokraten.27 Avisdebattene på slutten 1800-tallet 

bar fremdeles preg av det eldre prinsipp om at avisskribentene skulle være anonyme, slik at 

tekstene ikke skulle tolkes og bedømmes ut i fra skribentenes etos.28 

 Opprinnelig hadde jeg sett for meg å gjennomgå lokale partiarkiv, for undersøke om 

det finnes referater som tar opp mindretallsproblemet eller diskusjoner om streikevedtak. Men 

ettersom flere av disse er tapte eller uordnede, vurderte jeg det til at jeg i denne omgang be-

grenset undersøkelser til avismaterialet. Mange av de lokale partimøtene og deres vedtak ble 

som nevnt uansett ofte dokumentert i avisene. 

 I denne oppgava anlegger jeg et forholdsvis bredt komparativt perspektiv hva gjelder 

tid og et litt snevrere et vedrørende rom. Sammenligninger kan, ifølge sosialhistorikeren Jürgen 

Kocka være nyttige for å få frem særtrekk eller likheter ved ulike studieobjekter, og kan vise 

oss at det som hendte ikke nødvendigvis måtte skje.29 Det er imidlertid visse problemer knyttet 

til komparasjon. Kocka trekker fram særlig to problemer i sin artikkel «The Uses of 

                                                
26 Rune Ottosen, Norsk presses historie: 1–4 (1660–2010): Bind. II: Parti, presse og publikum: 1880-1945. Oslo: 
Universitetsforlaget, 2010, 15–24. 
27 Det er ikke umulig, men fordrer tidkrevende detektivarbeid. 
28 Trude Evenshaug, Monrad og den offentlige mening: En lesning av filosofen M. J. Monrads deltakelse i det 
offentlige ordskiftet 1845–1891. Oslo: Universitetet i Oslo, 2006, 275–277; Dette kunne ofte skape komiske si-
tuasjoner, hvor folk måtte rykke ut for å dementere at det ikke var de som stod bak den eller den teksten, som de 
var blitt anklaget for. Den opprinnelige skribenten får man noen ganger aldri vite hvem var. 
29 Jürgen Kocka, «The Uses of Comparative History.» I Societies made up of history, av Ragnar Björk og Karl 
Molin. Edsbruk, 1996, 201. 
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Comparative History». Det første problemet er knyttet til avgrensning. Jo flere enheter man 

sammenligner, jo større distanse får man til kildene og jo mer blir man avhengig av å abstra-

here.30  

 Det andre problemet er ifølge Kocka at det er noe «konstruert» over komparasjoner, det 

vil alltid bare være visse aspekter ved studieobjektene man kan sammenligne, og det er ikke 

alltid slik at objektene er av en slik art at de lar seg sammenligne. I denne oppgava kan det 

påpekes at de tre byenes situasjon vis à vis flertallskretsen ikke var helt identisk. Mens Arendal 

og Grimstad valgte én representant og én suppleant, valgte Levanger og Trondhjem fire repre-

sentanter og fire suppleanter. De mange plassene i sistnevnte tilfelle kunne potensielt øke le-

vangsbyggenes rom for innflytelse, for det kostet ikke nødvendigvis trondhjemmerne så mye 

å unnse én suppleantsplass. Gjøviks situasjon er annerledes enn de andres, da byen stemte 

samme med to andre kretser. Dette muliggjorde – som vi skal se nærmere på i kapittel to og tre 

– at Hamars posisjon som flertallskrets kunne endres uten lovvedtak, men ved en balansering 

i fordelingen av valgmennene mellom de tre kretsene. I en flerbykrets bestående av bare to 

kretser, skulle det svært mye til for at de to byene fikk et helt jevnt antall valgmenn. 

 

 

 

                                                
30 Kocka, «The Uses of Comparative History», 206. 
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2 Valgordningen av 1814–1905: 
Hvordan oppstod mindretallsproblemet? 

 

2.1 Valgmannsordningen 
For å forstå hvordan mindretallsproblemet kunne oppstå, er man nødt til å få et godt grep om 

valgordningen. En valgordning er et sett av regler som bestemmer hvem som har rett til å 

stemme ved et valg, hvordan vedkommende kan avlegge sin stemme og registrere sine prefe-

ranser, og på hvilken måte stemmene blir omregnet til representanter.31 Ethvert representativt 

styresett benytter seg av en eller annen form for valgordning, og det ligger ulike hensyn bak 

utformingen av hver av dem. 

 Valgordningen som var i bruk under stortingsvalgene i perioden 1885–1903 ble vedtatt 

under riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Ordningen var i hovedsak basert på Adler og Fal-

sens grunnlovsutkast, som igjen bygde på den amerikanske grunnloven fra 1787 og den franske 

fra 1791.32 Den var av typen indirekte flertallsvalg i flermanns- eller enmannskretser. Velgerne 

valgte valgmenn under valgmannsvalget, som i andre omgang utpekte stortingsrepresentanter 

og -suppleanter under distriktsforsamlingen (se figur 11 i vedlegget). Byene med kjøpstadssta-

tus og amtene (landkommunene og ladestedene) valgte hvert sitt sett av representanter. Noen 

kjøpsteder valgte alene, mens andre valgte sammen i grupper på to, tre eller tidvis fire. Man 

kan således skille mellom en valgmannskrets, bestående av en by- eller landkommune, og en 

representantkrets, som dekket et helt amt eller et antall kjøpsteder. 

 Antallet valgmenn per krets var avhengig av antallet stemmeberettigede. I landkom-

mune krevdes hundre stemmeberettigede for å få én valgmann, i en kjøpstad femti. Grunnloven 

gjorde et skille mellom stemmerettskvalifiserte og stemmeberettigede borgere.33 Stemmeretts-

kvalifiserte var de som oppfylte grunnlovens krav til stemmerett. De stemmerettskvalifiserte 

kunne bli stemmeberettigede dersom de avla ed til grunnloven og med det meldte seg inn i 

valgmanntallet. Først da kunne de delta i valgene. Antallet valgmenn berodde bare på antallet 

registrerte stemmeberettigede, og ikke på antallet avlagte stemmer. Om så bare én velger 

stemte under valgmannsvalget, ville det allikevel bli utpekt valgmenn. De gangene det ble 

                                                
31 Ole T. Berg, Valgordning. I Store Norske leksikon. Funnet 2. oktober 2018. https://snl.no/valgordning, 2015 
32 Trond Norby, Norges politiske system. Oslo: Dreyer Forlag, 2018, 74; Kaartvedt. Det Norske Storting Gjennom 
150 år: Bind I: Fra Riksforsamlingen Til 1869, 68; Peter Campbell. French Electoral Systems and Elections 
1789–1957. London: Faber and Faber, 1958. 
33 Grunnloven § 50 og 51, grlbest. av 17. mai 1814. 
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arrangert tverrpolitisk streik i mindretallskretser, var det et poeng for streikelederne å sørge for 

at ingen stemmer ble avlagt. Bare på den måten kunne man sørge for at ingen valgmenn ble 

sendt til stortingsvalget. Dette mente man at ville gjøre et sterkere inntrykk.34 

 

2.2 Edsavleggelsen og betingelsene for stemmerett 
Edsavleggelsen utgjør valgprosessens første del, og ble lenge sett på som en viktig symbolsk 

og rituell handling. Eden var ment å binde borgerens personlige ære til staten. Å avlegge ed 

var et vanlig krav for en rekke offentlige tjenestemenn, som dommere, tollbetjenter og telegra-

fister. Gjennom edsavleggelsen ble velgeren innlemmet i den statlige sfæren, og påminnet det 

ansvaret som fulgte med retten til politisk deltakelse.35 Edsavleggelsen kunne bare gjennom-

føres på bestemte tidspunkt, som under bytingene i kjøpstedene og sake- og skattetingene i 

bygdene (rettsdager). I kjøpstedene ble manntallet ført av magistraten, i bygdene av presten 

eller fogden. I praksis førte kravet om edsavleggelse til at mange stemmerettskvalifiserte ikke 

gjorde seg stemmeberettigede, og førte dermed til lavere valgdeltakelse (se figur 1). Det om-

fattende edsformularet kunne virke avskrekkende, og for mange var lang reisevei og tapt ar-

beidstid et hinder. Så sent som ved stortingsvalget i 1888 hadde så mange som en tredjedel av 

de stemmerettskvalifiserte ikke gjort seg stemmeberettigede.36  

 Under de politiserte valgkampene på slutten av århundret kunne partibevegelsene tjene 

mye på å få mobilisert denne gruppen potensielle velgere. Det samme var tilfellet for mindre-

tallskretsene: Dersom de hadde en høy andel ikke-registrerte velgere kunne de gjennom mobi-

lisering øke sitt antall valgmenn, og dermed kanskje styrke sin innflytelse under stortingsval-

get. Dette gjaldt i større grad mindretallskretser som tok del i flerbykretser bestående av mer 

enn to byer. 

 I perioden mellom 1814 og 1884 var menn over 25 år stemmerettskvalifiserte dersom 

de enten var eller hadde vært embetsmenn; eide eller bygslet matrikulert jord; var kjøpstads-

borgere (handelsmenn eller håndverkere med borgerbrev); eller var eiere av gård eller grunn i 

kjøp- eller ladesteder til en verdi av 300 riksdaler (senere 600 kroner).37 I 1884 vedtok Stor-

tinget en mindre stemmerettsutvidelse som omfattet menn som betalte skatt til stat eller kom-

mune av en inntekt på minst 500 kroner på landet og 800 kroner i byene. I tillegg måtte 

                                                
34 Samhold 14. oktober 1891.  
35 Nils Rune Langeland, «Røysteretten som mål på politisk kompetanse sidan 1814» i N. R. Langeland (red.) 
Politisk Kompetanse: Grunnlovas borgar 1814–2014. Oslo: Pax Forlax, 2014, 32. 
36 Utheim, Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 1888, 34–35; Av 187 997 stemmer-
ettskvalifiserte var 128 368 blitt stemmeberettigede.  
37 I 1821 ble også rettighetsmenn i Finnmark gjort stemmerettskvalifiserte.  
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vedkommende ha fast bosted i kommunen og ikke gjøre tjeneste i en annens husstand. De som 

var stemmerettskvalifiserte på bakgrunn av innbetalt skatt måtte vise selvangivelsen sin ved 

hvert valgår for ikke å bli strøket ut av manntallet. Ved de øvrige betingelsene måtte man bare 

melde fra igjen dersom man flyttet til en annen valgkrets. I 1898 ble stemmeretten utvidet til å 

gjelde samtlige menn over 25 år som hadde bodd i landet i minst fem år, og som ikke mottok 

fattigunderstøttelse. Med innføringen av allmenn stemmerett for menn, falt skillet mellom 

stemmerettskvalifiserte og stemmeberettigede bort. 

 
Figur 1. Valgdeltakelse i prosent blant stemmeberettigede og stemmerettskvalifiserte: 

1859–1897  

 
Figur 1. Valgdeltakelse (andel avlagte stemmer) under valgmannsvalg blant stemmeberettigede og stemmerettskvalifiserte i 
perioden 1859 og 1897. Fra valg forut for 1859 mangler gode oversikter over antallet stemmerettskvalifiserte, og fra 1900 
falt skillet mellom stemmerettskvalifiserte og stemmeberettigede bort.  

 
2.3 Valgmannsvalget og distriktsforsamlingen 
Valgmannsvalget utgjorde den andre delen av valgprosessen, distriktsforsamlingen den tredje. 

Under valgmannsvalget stemte de stemmeberettigede på sine foretrukne valgmannskandidater, 

som ble valgt med simpelt flertall.38 Stortingsrepresentanten kunne, men måtte ikke, utpekes 

fra valgmennenes rekker. Opprinnelig var det meningen at valgmennene skulle velges ut blant 

kretsens «beste menn» og sendes til distriktsforsamlingen uten noe form for bundet mandat. 

                                                
38 Ettersom stemmesedlene skulle bestå av navnene til enkeltpersoner, og ikke partier, var stemmespredning innad 
i og mellom politiske bevegelser mot slutten av århundret vanlig. Av den grunn vil vi senere i oppgava se at parti 
kunne få resultater som «76–82 stemmer». 
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Der skulle de fritt diskutere seg fram til hvilken stortingskandidat som var den mest egnete. 

Dette var i tråd med det forestillingen om liberal representasjonsteori (se innledningen) og 

med det partifiendtlige normsystemet som Jens A. Seip mente at preget samfunnseliten (da 

særlig embetsmennene) på store deler av 1800-tallet. Partiorganisering og politisk agitasjon ble 

sett ned på, og ble gjort forbudt med valgloven i 1828.39 I praksis var likevel organisering under 

valgene vanlig. Valgmennene og stortingsrepresentantene ble ofte «agenter» for sine velgeres 

vilje, som agerte for sitt hjemsteds eller sin stands interesser.40 Men partipolitisk organisering 

som sådan tok først til utover 1860- og 1870-tallet, og det var først på 1880-tallet at de første 

varige partiforeningene ble stiftet, i sammenheng med at striden mellom venstrerørsla og em-

betsmannsregjeringen ble trappet opp. 

  Da partipolitiseringen av valgene tok til, begynte avisene og partiforeningene lokalt å 

foreslå lister med valgmannskandidater. Ofte var disse listene satt opp på bakgrunn av prøve-

valg gjennomført på partimøter. Utover 1880- og 1890-tallet ble det også stadig vanligere med 

prøvevalg på stortingskandidater og -suppleanter i forkant av valgmannsvalgene. Dette bidrog 

til å binde valgmennene ytterligere.  

 Det er her vi finner den viktigste årsaken til at mindretallsproblemet kunne oppstå. Par-

tiorganiseringen og den gradvis økende bindingen av valgmennenes mandat førte til at dis-

triktsforsamlingen gikk over fra å være (iallfall i teorien) en «åpen og resonnerende» forsam-

ling, til et valg hvor resultatet hva gjaldt parti (i de fleste tilfeller) var gitt på forhånd. Ettersom 

man praktiserte flertallsvalg under både valgmanns- og stortingsvalgene, berodde det endelige 

resultatet på hva flertallet av velgerne i flermannskretsen stemte på (se figur 11 og 12 i vedleg-

get). Hva velgerne i mindretallskretsene foretok seg ble derfor svært sjeldent av noe betydning.  

 

2.4 Kretsinndelingen og fordelingen av representanter 
Den andre årsaken til at mindretallsproblemet kunne oppstå finner vi i måten riksforsamlingen 

organiserte representantkretsene på, og i den påfølgende konflikten om fordelingen av repre-

sentanter. Riksforsamlingen på Eidsvold hadde bestemt at kjøpstedene og amtene skulle velge 

tingmenn hver for seg. Dette er et særtrekk ved den norske valgordningen, som først ble av-

skaffet i 1952. Årsaken var at embetsmennene og borgerskapet som deltok under 

                                                
39 Dørum, Frå undersått til medborgar, 118; Jens Arup Seip, Utsikt over Norges historie: Bind II: Tidsrommet 
ca. 1850-1884. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1981, 74. Disse bestemmelsene ble senere opphevet.  
40 Se blant annet Marthe Hommerstads arbeid om bondemobiliseringen i perioden 1814–1837: Marthe Hommer-
stad, Politiske Bønder: Bondestrategene og kampen for demokratier: 1814–1837. Oslo: Scandinavian Academic 
Press, 2014. 
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riksforsamlingen ønsket å sikre at byenes økonomiske interesser ble ivaretatt.41 1814-grunnlo-

ven fastlåste ikke forholdstallet mellom amtsrepresentantene og byrepresentantene, men anbe-

falte «kjøbstædernes repræsentanter forholde sig til landets, som een til to». 42 Det ble vedtatt 

at valgmennene i kjøpstedene skulle utpeke en fjerdedel av sitt eget antall som tingmenn, i 

landdistriktene en tiendedel.  

Dermed var kjøpstedene til å begynne med bedre stilt enn amtene, om man legger fol-

kemengde til grunn. Ved valget i 1815 stod det i gjennomsnitt 878 stemmeberettigede bak hver 

representant fra amtene, mot bare 219 bak hver byrepresentant.43 Senere skulle tallene snu i 

byene disfavør.  

Ettersom antallet valgmenn berodde på antallet stemmeberettigede, la grunnloven opp 

til et skiftende antall stortingsrepresentanter. Denne fleksible ordningen ble valgt i håp om at 

man fikk etablert et visst samsvar mellom fluktuasjonene i folkemengden i de enkelte distrikter 

og representanttallet.44 Men det ble samtidig også bestemt at ingen kjøpsteder eller amt skulle 

ha flere enn fire representanter. 45 Og selv om grunnloven ikke stipulerte et fast antall stortings-

representanter, kom den med et påbud om at «Repræsentanternes Antal i det Hele ikke [bør] 

være mindre, end 75 og ei større end 100».46 Man ville på den ene siden sikre at Stortinget ikke 

ble uforholdsmessig lite, og samtidig unngå at det ble for stort – da særlig av hensyn til utgif-

tene som gikk med til representantenes kost og losji. Dette var en viktig sak for bonderepre-

sentantene, som ønsket å unngå å øke skattetrykket. 

Mens antallet amtskretser ville følge eventuelle endringer i den juridiske amtsinnde-

lingen,47 berodde kjøptstadskretsene på byenes antall valgmenn. Kjøpsteder med flere enn tre 

valgmenn (eller 150 stemmeberettigede) skulle tildeles en egen representant, de med færre ble 

plassert sammen med nærmeste kjøpstad. Den bestemmelsen åpnet opp for potensielle mind-

retallssituasjoner, men enn så lenge kunne disse små byene «vokse» seg ut av problemet ved å 

skaffe flere valgmenn, og dermed bli tildelt en egen representant. Om denne bestemmelsen ble 

fulgt slavisk ville opprettelsen og framveksten av nye kjøpsteder gi stadig nye kretser, og tvinge 

fram tildelingen av nye representanter til kjøpstedene. 

                                                
41 Kaartvedt, Det Norske Storting Gjennom 150 år: Bind I: Fra Riksforsamlingen Til 1869, 71. 
42 Grunnloven § 59, grlbest. av 17. mai 1814. 
43 Kaartvedt, Det Norske Storting Gjennom 150 år: Bind I: Fra Riksforsamlingen Til 1869, 72. 
44 Kaartvedt, Det Norske Storting Gjennom 150 år: Bind I: Fra Riksforsamlingen Til 1869, 71. 
45 I 1816 midlertidig nedjustert til tre for amtenes del. I 1830 tilbakestilt til fire. Senere justert til fem for amtene, 
mens grensen for byene forble fire. 
46 Grunnloven § 59, grlbest. av 17. mai 1814. 
47 For eksempel ble Tromsø amt skilt ut fra Finnmarkens amt i 1844. 
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De fluktuerende bestemmelsene (at antallet representanter fulgte antallet stemmeberet-

tigede, og at nye byer på sikt ville utgjøre egne kretser) måtte på et tidspunkt havne i konflikt 

med de statiske og begrensende bestemmelsene (maksantallet per krets og for hele Stortinget, 

og forholdstallet mellom amtene og byene). Det stadige tilfanget av kjøpsteder og nye kjøp-

stedsrepresentanter måtte balanseres gjennom tildeling av nye representanter til amtene. Og for 

at dette skulle kunne gjøres, måtte man øke det tillatte antallet representanter per amt. Dermed 

este det totale antallet representanter på Stortinget ut.48  

I 1842 måtte Stortinget oppheve bestemmelsen om taket på 100 representanter, for å 

unngå at det påfølgende storting ble grunnlovsstridig. Men antallet fortsatte å vokse, til ting-

mennenes bekymring. For å få en stopp på utviklingen ble stortingsrepresentantene i 1859 

enige om et kompromiss: Det totale antallet representanter ble satt til 11149, forholdstallet på 

2:1 mellom amtene og byene ble låst, og representantkretsene og fordelingen av representanter 

mellom kretsene ble fastsatt i grunnloven.50 Eksisterende representantkretser for kjøpsteder ble 

fryst, og eventuelle nye kjøpsteder måtte legges inn i under de eksisterende.  

Og det er her vi finner en annen viktig årsak bak mindretallsproblemet. For samme hvor 

mange stemmeberettigede velgere og valgmenn mindretallskretsene hadde, måtte det fra 1859 

av et grunnlovsvedtak til for å gi dem en egen representant eller for å få flyttet dem til en annen 

krets. Dermed endte man opp med at ørsmå byer som Flekkefjord og Brevik var representert 

med egne tingmenn, mens mellomstore byer som Haugesund og Sandefjord var fastbundet med 

henholdsvis Stavanger og Larvik. Mens mindretallssituasjoner kunne oppstå allerede fra valget 

i 1815,51 ble problemet sementert med bestemmelsen av 1859.  

 

2.5 Overgangen til en ny valgordning i 190552 
I 1905 innførte Stortinget en ny valgordning, som blant annet førte til at mindretallssituasjo-

nene falt bort. Denne valgordningen var av typen direkte flertallsvalg i enmannskretser, med 

to valgomganger. Man beholdt skillet mellom bykretser og amtskretser, men de tidligere fler-

mannskretsene ble delt inn i flere enmannskretser. Ørsmå bykretser ble slått sammen, og byer 

som Kristiania ble tildelt flere representanter, for å jevne ut de store forskjellene i antallet vel-

gere bak hver representant. Det totale antallet representanter ble hevet til 123. Ettersom 

                                                
48 1818: 78 repr; 1839: 81 repr.; 1833: 95 repr.; 1839: 99 repr.; 1845: 102 repr.; 1851: 106; 1857: 111 repr. 
49 I 1878 oppjustert til 114. 
50 Grunnloven § 57 og 58, grlbest. av 26. november 1859. 
51 Som for eksempel i Fredrikstads tilfelle, da byen valgte sammen med Fredrikshald under valget i 1815. 
52 For en mer utdypende redegjørelse for overgangen til den nye valgordningen i 1905, anbefaler jeg å lese Urlins 
hovedoppgave «"En retfærdig Valgordning": krav om valgreform 1900-1905» fra 1971. 
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velgerne nå stemte direkte på stortingskandidatene, ville stemmene fra de tidligere mindretall-

skretsene få innflytelse på det endelige resultatet på lik linje med stemmene fra de tidligere 

flertallskretsene.  

Ifølge den eksisterende litteraturen synes det som at mindretallsproblemet var en av 

flere grunner til at Stortinget valgte å endre ordningen, uten at det var å regne som en av ho-

vedårsakene.53 Akkurat hvor stor betydning mindretallsproblemet hadde for stortingsrepresen-

tantene og partiene gjennom perioden som helhet, burde undersøkes i et annet studie.  

Bakgrunnen for overgangen til den nye valgordningen kan sies å ha vært tredelt. På den 

ene siden begynte de praktiske sidene ved valgmannsordningen å bli i overkant problematiske. 

I samtlige amt og i større bykretser hadde antallet valgmenn est ut som følge av stemmeretts-

utvidelsen, som i Kristiania (815 valgmenn), Bergen (277) og Trondhjem (154).54 Dette med-

førte store logistiske utfordringer under avholdelsen av distriktsforsamlingene, som åpenbart 

ikke lenger var noen delibererende fora. I amtene medførte den store økningen av antallet valg-

menn store utgifter hva gjaldt kost og losji. For velgerne var det også styrete å skulle holde 

oversikt over et så høyt antall valgmenn under valgmannsvalgene. Derfor åpnet man i 1900 

opp for at velgerne kunne benytte seg av stemmesedler med bare navnet på partiene, i stedet 

for hele lista over valgmannskandidater. Men denne bestemmelsen var samtidig på sett og vis 

en underkjennelse av den indirekte valgmannsordningen i seg selv, og gjorde det klart at par-

tivesenet var kommet for å bli.  

Den andre årsaken var de mange formene for skjevheter som fulgte av valgordningen, der-

under situasjonen for mindretallskretsene. Valgordningen førte til at det største partiet fikk en 

svært stor representasjon, sammenlignet med andelen stemmer. Det gjaldt særlig Venstre (se 

figur 2 under), som fikk stort mandatutbytte av å kontrollere amtskretsene, til høyresidens for-

argelse. Høyre ønsket at man skulle innføre forholdstallsvalg, slik at ikke så mange høyrestem-

mer skulle gå tapt. De var også bekymret for at velgere i en del kretser lot være å stemme av 

den grunn at de mente at Venstre ville vinne kretsen uansett. Venstre på sin side ville ikke 

endre valgordningen eller gå inn for forholdstallsvalg før den allmenne mannlige stemmeretten 

var blitt innført. Systemet gjorde det også vanskelig for mindre partier som Arbeiderpartiet å 

oppnå mandater. I 1900 oppnådde partiet om lag 5,2 prosent av stemmene, men ingen repre-

sentanter.  

                                                
53 Urlin, «"En retfærdig Valgordning": krav om valgreform 1900-1905», 18.  
54 Utheim Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 1903, 39. 
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Valgordningen av 1814 åpnet også for forekomsten av mindretallsvalg, det vil si valg hvor 

et parti som oppnådde et mindretall av stemmene likevel kunne ende opp med samtlige repre-

sentanter (se figur 12 i vedlegget).55 Mindretallsvalg forekom blant annet i Buskerud amt i 

1894, i finnmarksbyene (Hammerfest, Vardø og Vadsø) i 1891, 1894 og 1897, og i Nedenes 

amt i 1891, 1897 og 1903 Dette problemet synes å ha vært av langt større betydning enn mind-

retallsproblemet i den nasjonale debatten om valgordningen utover 1880- og 1890-tallet. 

 

Figur 2. Venstres mandat- og stemmeandel i prosent ved stortingsvalg: 1882–190356 

 
Figur 2. Venstres andel av mandatene og stemmene i prosent ved stortingsvalgene i perioden 1882 til 1903. Det store fallet i 
1888 skyldes splittingen av partiet i en «Moderat» og en «Ren» del. 

 

Den tredje årsaken til at stortingsflertallet gikk inn for en ny valgordning, skyldtes ønsket 

om å demme opp mot sosialismens fremvekst. 57  På borgerlig side var man blitt skremt av 

Arbeiderpartiets gjennombrudd i Nord-Norge i 1903. De borgerlige fikk det for seg at dersom 

man beholdt ordningen med flertallsvalg i flermannskretser, risikerte man at Arbeiderpartiet 

på sikt ville vokse seg uforholdsmessig (og farlig) stort, dersom partiet fikk mobilisert de 

                                                
55 Kristvik, «Partiene og valgordningen: Tidsrommet 1885–1906», 20–22. 
56 Fremstillingen har jeg laget basert på materiale hentet fra: NSD - Norsk senter for forskningsdata, «Storting-
ets sammensetning 1814–1903». Lesedato: 20. april 2018. http://www.nsd.uib.no/polsys/index.cfm?ur-
lname=storting&lan=&UttakNr=102&MenuItem=N1_1&ChildItem=&State=collapse; og Knut Are Tvedt. 
«Stortingsvalg: resultater 1882». I Store norske leksikon. Funnet 20. april 2018.  fra https://snl.no/Stortings-
valg_-_resultater_1882-2017, 2017. 
57 Urlin, «"En retfærdig Valgordning": krav om valgreform 1900-1905», 189; Øystein Sørensen. Kampen om 
Norges sjel: 1770–1905. Oslo: Aschehoug, 2001, 400–402. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

1882 1885 1888 1891 1894 1897 1900 1903

Mandatandel Stemmeandel



 25 

mange nye stemmeberettigede som fulgte med den allmenne stemmeretten. Derfor måtte noe 

gjøres. 

 Ideen om direkte flertallsvalg i enmannskretser ble i utgangspunktet frontet av Christian 

Michelsen, en av lederne i det såkalte Samlingspartiet, som bestod av tidligere venstremenn 

som var misfornøyde med den sosialliberale vendinga partiet hadde tatt. Michelsen så for seg 

at ved å innføre direkte valg i enmannskretser med to valgomganger, ville man gradvis få bukt 

med det store mangfoldet av politiske partier. Michelsen håpet på fremveksten av ett antisosia-

listisk borgerlig parti, som skulle stå samlet mot Arbeiderpartiet.58 I tillegg ville en kretsinnde-

ling hvor man delte opp amtene og byene i enmannskretser, hindre Arbeiderpartiet i å vinne 

alle mandatene i for eksempel Kristiania eller Trondhjem, da partiets velgermasse var konsen-

trert om mindre geografiske områder. At de borgerlige ikke lenger ville kunne få mandatene 

fra deler av Kristianias østkant, ville ifølge Michelsen være et lite offer for en større sak. Høyre 

lot seg overbevise av denne argumentasjonen, og forlot derfor sitt tidligere krav om forholds-

tallsvalg.  

I praksis førte valgordningen av 1905 til fremveksten av flere og ikke færre politiske fore-

ninger. Men planen om med å holde Arbeiderpartiet nede lyktes, i den forstand at partiet fikk 

uforholdsmessig få mandater til tross for en stadig stigende oppslutning. Dette førte til stor 

misnøye blant arbeiderpartivelgerne, og i 1919 innførte Stortinget igjen en ny valgordning, 

denne gangen med forholdstallsvalg. Men for mindretallskretsenes del betød valgreformen av 

1905 endelig slutten på mindretallsproblemet. 

 

                                                
58 Urlin, «"En retfærdig Valgordning": krav om valgreform 1900-1905», 72–76. 



 26 

3 Gjøvik  
– Den radikale småbyen ved Mjøsa 

 

 

Gjøvik har intet at si ved valget, og vi behøver da ikke at være  

med og strø sand paa, hvad Hamar gjør. 
 Samhold, 30. september 1891.  

 

Hamar og Lillehammer har som regel delt «hele grisen» – 

 for at bruge dette yndede udtryk – mellem sig. 
 Samhold, 30. juli 1900.  

 

Gjøvik var på andre halvdel av 1800-tallet en ung, liten og ved første øyekast ganske ubetydelig 

by, som valgte stortingsrepresentant sammen med Lillehammer og Hamar. De tre byene hadde 

gjennomført valg sammen siden 1862, men det var først ved valget i 1882 at valgmennene fra 

én av byene, Hamar, kunne avgjøre valget alene. Gjøvik var hele tiden lillebror i denne konstel-

lasjonen: Lillehamringer hadde flere ganger blitt valgt til tingmenn og suppleanter, mens den 

eneste gangen en gjøvikenser ble valgt til Stortinget var i 1870 – og da kun som suppleant.59 

 Gjøvik var lenge preget av lav økonomisk virksomhet og hadde et lavt folketall. Til 

forskjell fra de to andre mjøsbyene stod Gjøvik uten større administrative oppgaver eller ut-

danningsinstitusjoner over middelskolenivå. Gjøvik manglet også stadig jernbaneforbindelse, 

til stor forargelse for mange av byens borgere. Til tross for dette er Gjøvik en interessant by å 

studere i en politisk sammenheng, da det på 1880-tallet og framover utviklet seg et forholdsvis 

radikalt venstremiljø i byen. Venstre opparbeidet seg tidlig en sterk stilling – som siden ble 

videreført av Arbeiderdemokratene og Arbeiderpartiet – og gjorde det lenge langt bedre enn 

sine søsterforeninger i de andre mjøsbyene.  

 I vår sammenheng er tilfellet Gjøvik interessant i kraft av å være den andre mindretall-

skretsen, etter Haugesund, hvor det ble arrangert valgstreik i protest mot valgordnignen i 1888, 

da i regi av Venstre. Gjøvik var også den første byen hvor det ble arrangert to streiker på rad 

og hvor streiken var total: Ved valget i 1891 ble ikke én eneste stemme avlagt. Hvordan kunne 

                                                
59 Kombinert lesing av de ulike bindene i Tallak Lindstøls Stortinget og statsraadet (fire verk, se fullstendig re-
feranse under Oppslagsverk i litteraturlista), hvor jeg gjennomgått valgene og studert representantenes biogra-
fier. Forholdet nevnes også i Samhold 30. juli 1900. 
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dette ha seg? Hvilke forhold var det som ledet til så stor misnøye på Gjøvik, flere år før den 

store bølgen av streiker fant sted i 1900 og 1903?  

 Det er også et annet moment som gjør Gjøvik relevant å studere: For etter en serie med 

valg (1885, 1888 og 1891) med uttalt misnøye over mindretallsproblemet og/eller streiker, 

fulgte to valg (1894 og 1897) hvor valgdeltakelsen var svært høy (henholdsvis 95,2 og 84,5 

prosent) og hvor problemet knapt ble nevnt, det til tross for at byen fremdeles var en mindre-

tallskrets. Hvordan kan man forklare denne vendingen?  

 Ved valgene i 1900 og 1903 hadde befolkningsutviklingen og innføringen av allmenn 

mannlig stemmerett ført til en utjevning av fordelingen av valgmenn i flerbykretsen, slik at 

ingen av de tre mjøsbyene kunne utgjøre et flertall alene. Dermed var ikke Gjøvik lenger ram-

met av mindretallsproblemet i sin strengeste form. For nå kunne valgmenn fra Gjøvik gjennom 

allianser med andre byers valgmenn oppnå innflytelse – iallfall i teorien. Hvordan forholdt 

gjøvikenserne seg til denne nye politiske situasjonen som oppstod under valgene i 1900 og 

1903? Og hvordan så de på streikene som ble avholdt i de andre mindretallskretsene i 1900 og 

1903, når problemstillingen ikke lenger var like akutt for dem selv? 

 Innledningsvis i dette kapittelet vil jeg gjøre rede for den sosioøkonomiske og politiske 

bakgrunnen for Gjøvik, for å forsøke å skissere opp hva for et samfunn vi har å gjøre med, slik 

at man enklere kan forstå gjøvikensernes reaksjoner under valgene. Det vil også være nødven-

dig å kaste noen blikk over til de andre mjøsbyene, da det nettopp var samspillet mellom disse 

tre byene som satte premissene for stortingsvalgene i denne perioden.   

 

3.1 Sosioøkonomisk og politisk bakgrunn 
Gjøvik ble tildelt kjøpstadsrettigheter av Stortinget i 1860, som Kristians amts andre by etter 

Lillehammer, opprettet i 1827. Innbyggertallet vokste sakte, men sikkert og var på 1 150 inn-

byggere i 1885.60 Byen var således den minste av de tre mjøsbyene, like bak Lillehammer (1 

689) og langt bak Hamar (3 773). På landsbasis var Gjøvik blant de aller minste kjøpstedene 

– bare Levanger var mindre.  

 Byen var liten, men omlandet stort. De omkringliggende fogderiene Toten, Valdres og 

Hadeland og Land hadde i 1866 en samlet befolkning på omlag 72 000.61 Til sammenligning 

bodde det på samme tid 80 000 i hele Buskerud amt og 67 000 i Bratsbergs amt (dagens 

                                                
60 Fra 800 i 1873 til 1 150 i 1885 og 1 416 i 1891. Mollgard. På fedres gamle veier, 81; Utheim. Statistik ved-
kommende Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 1888, 34 . 
61 Resultaterne af Folketællingen i Norge i januar 1866. Christiania: Departementet for det indre, Trykt i det 
Steenske Bogtrykkeri, 1868, 3. 



 28 

Telemark), med kjøpstedene utelatt. Det var dette folkerike området Gjøviks forkjempere på 

midten av århundret viste til, da de mente at var behov for en egen kjøpstad på vestsiden av 

Mjøsa. De mente at Vestoppland trengte sin egen handelsby, det var for langt til de nærmeste 

kjøpstedene. Forkjemperne trakk også fram at stedet lå godt plassert med tanke på kommuni-

kasjoner: Gjøvik ligger omtrent midtveis ved Mjøsa, plassert mellom Gudbrandsdalen og Lil-

lehammer i nord og Hedemarken og Hamar i øst. Fra 1840 seilte dampskip i trafikk på Mjøsa, 

som enkelt kunne transportere varer mellom Gjøvik og Hovedbanen62 via Minnesund. Et annet 

moment som ble trukket fram var energipotensialet i de mange gode vannfallene i Hunnselva, 

som renner fra Einafjorden og som munner ut i Mjøsa.63 Man så således for seg at byen hadde 

et godt utgangspunkt for både industri og handel. Stortinget belønnet forkjempernes innsats 

med et kjøpstedsvedtak, og dermed var det formelle arbeidet for å få Gjøvik til å bli en by 

unnagjort.    

 Den forventede suksessen lot vente på seg. Gjøvik forble lenge en fattig by. De fordel-

aktige privilegiene kjøpstedene lenge hadde hatt hva gjaldt handelsrettigheter, var ikke like 

lukrative på andre halvdel av 1800-tallet. Byens næringsdrivende slet derfor på 1860- og 1870-

tallet med konkurransen fra landhandlere fra de omkringliggende herredene. Og den nye im-

porten av billige amerikanske tøyvarer gjorde ikke situasjonen noe enklere. Åpningen av 

Randsfjordbanen i 1868, som forbandt Jevnaker med Drammen, utfordret gjøvikkjøpmennenes 

muligheter i Hadeland.64 Vanskelighetene fortsatte utover 1880-tallet, og byens omsetning 

holdt seg lenge lav. Gjøvik ble ikke det omsetningsstedet for Vestopplands landbruksvarer 

mange hadde håpet på. Ifølge folketellingen av 1891 hadde ikke byen mer enn tolv handels-

borgere, to «fetvarehandlere» og to «motehandlerinner».65 En handelsforening ble opprettet i 

1861, men den var lite aktiv og ble helt betydningsløs etter ti år.66 Først mot århundreskiftet og 

etter åpningen av Gjøvikbanen i 1902 begynte tallet på kjøpmenn å øke vesentlig.67  

 Lenge stod det ikke stort bedre til med håndverkernæringen heller. Mange håndverkere 

hadde slått seg ned i byen i løpet av dets første leveår, men det var lav etterspørsel etter deres 

tjenester.68 Først på 1880-tallet gikk det bedre for dem. Da tok byggevirksomheten og behovet 

for klær seg opp som følge av den begynnende befolkningsveksten. Særlig garverne og 

                                                
62 Hovedbanen var og er jernbanen mellom Kristiania og Eidsvold. 
63 Knut Helle, Finn-Einar Eliassen, Jan Eivind Myhre, og Ola Svein Stugu. Norsk byhistorie: Urbanisering 
gjennom 1300 år. Oslo: Pax Forlag, 2006, 281; Mollgard. På fedres gamle veier, 37. 
64 Mollgard. På fedres gamle veier, 63-75. 
65Folketællingen i Kongeriget Norge: 1 Januar 1891, 278–281; Mollgard. På fedres gamle veier, 155. 
66 Mollgard, På fedres gamle veier, 73. 
67 Marit Ekne, Ruud. Gjøvik 150 år: Vilje til vekst. Gjøvik: Alfa forlag, 2010, 79. 
68 Mollgard. På fedres gamle veier, 75. 
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skomakerne gjorde det godt. Gjøvik håndverkerforening ble stiftet allerede i 1865, men den 

var i likhet med den ovenfor nevnte handelsforeningen lite aktiv. Det ble gjort et forsøk i 1889 

på å rekonstruere foreningen, uten å lykkes. Håndverkernæringen sysselsatte langt flere enn 

handelsnæringen, og i 1890 hadde byen 56 håndverkere, 42 svenner, 52 drenger og fem hånd-

verkerarbeidere. 69   

 Industrien spilte til å begynne med en beskjeden rolle, men byens magistrat, Sommer-

feldt, var håpefull allerede på 1860-tallet.70 Han pekte på at den såkalte Mustadsaga på få år 

hadde gjort store fremskritt og sysselsatte flere enn noen andre foretak med sine mer enn tretti 

arbeidere. Etter saga fulgte flere industrianlegg langs Hunnselva, og i 1890 fantes det elleve 

fabrikker (kardefabrikker, høvleri, møllebruk og brenneri), som tilsammen sysselsatte 140 ar-

beidere.71 Etterhvert utviklet Gjøvik seg til en virkelig industriby. I 1900 var det like mange 

sysselsatte gjøvikensere som hamarsinger i fabrikkindustrien, til tross for at folketallet på Ha-

mar var på nesten det dobbelte.72 

 Til tross for det forholdsvis høye antallet arbeidere, fantes det ingen virksomme og 

selvstendige fagforeninger i byen. En forløper som var ment å skulle organisere kroppsarbei-

dere ble opprettet i 1888, men ble fort knyttet til Arbeidersamfundet, som ble ledet av ikke-

arbeidere. Arbeiderspørsmål gjorde seg likevel tidlig gjeldende i byen, da særlig i forbindelse 

med representasjon ved valgmannsvalgene. 

 Gjøviks demografi på 1880-tallet speilet i større grad Venstres tradisjonelle politiker- 

og velgergruppe enn Høyres. Av Høyres to typiske yrkesgrupper i byene, embedsmenn og 

handelsmenn, var bare sistnevnte noe nevneverdige tallrike. I politikken ble kjøpmennene blant 

annet representert ved ordføreren H. Skattum (1879–1884). Embedsmenn var det derimot svært 

få av, ettersom amtets administrasjon var plassert på Lillehammer og stifts- og bispesetet lå på 

Hamar. Ifølge den kommunale folketellingen fra 1885 hadde Gjøvik bare to embedsmenn, 

mens det på Lillehammer var 20 og på Hamar 26.73 I en tid hvor antallet stemmeberettigede i 

småbyene ofte ikke var på mer enn noen hundre personer, ville et tjuetalls embedsmenn ha 

utgjort en betydelig andel av velgerne – særlig da de ofte var mer aktive i politikken i utgangs-

punktet, og sjeldent måtte bes to ganger om å stille opp på valgdagen. 

                                                
69 Mollgard, På fedres gamle veier, 157. 
70 Mollgard, På fedres gamle veier, 160. 
71 Folketællingen i Kongeriget Norge: 1 Januar 1891, 278–281. 
72 Folketællingen i Kongeriget Norge: 3 December 1900.: Femte Hefte: Folkemængde fordelt efter Livsstilling. 
Fra Norges Officielle Statistik: Tredie Række No. 236. Kristiania: Udgivet af Det statisiske Centralbureau, I kom-
misjon hos H. Aschehoug & Co, 1905, 230–234. 
73 Resultaterne af de Kommunale Folketællinger i Norges Byer den 31te december 1885. Kristiania: Udgiven af 
Det statistiske Centralbureau i Kommission hos H. Aschehoug, 1887, 63–64. 
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 Selv om Lillehammer ble etablert først av de tre mjøsbyene, var det Hamar som virkelig 

vokste utover andre halvdel av århundret, da særlig takket være jernbanen.74 Allerede i 1861 

åpnet Hamar-Grundsetbanen, som åpnet for mer handel mellom Østerdalen og Hedemarken, 

og videre sørover med båt. Ikke mer enn seksten år senere, i 1877 stod Rørosbanen mellom 

Hamar og Trondhjem ferdig, og i 1880 ble det etablert forbindelse sørover til Eidsvold og 

Kristiania.75 Dermed ble Hamar et svært viktig knutepunkt for Østlandet. Både på Lillehammer 

og på Gjøvik var det mange som hevdet at mangelen på jernbaneforbindelser gjorde at man var 

havnet i en bakevje.76 Striden om jernbaneutbygging skulle utover 1880-tallet utvikle seg til å 

bli den viktigste konflikten i Mjøsområdet.  

 

Politikken og valgene på Gjøvik fram til 1880-tallet 

I det kommunale styret på Gjøvik var det lenge kjøpmennene som ledet an, men håndverkerne 

var også tallrikt representert. Ifølge lokalhistoriker Mollgard var interessen for de kommunale 

sakene lenge nokså laber.77 Han hevdet at politikken som sådan ikke gjorde seg gjeldende i 

byen på 1860- og første halvdel av 1870-tallet. Det var lenge de samme navnene som gikk 

igjen i det kommunale representantskapet, og de fleste vedtakene ble enstemmig vedtatt. De 

gangene det unntaksvis oppstod dissens, skyldtes det ifølge Mollgard ikke politiske motset-

ninger.78 Tilsvarende var situasjonen i andre småbyer i hele landet, som Drøbak og Bodø, så 

dette var på ingen måte noe særegent fenomen for Gjøvik.79 

 Mollgard hevder at heller ikke valgmannsvalgene vakte noen «levende interesse» før 

partipolitikkens tid og som følge av at det som oftest var en av de andre mjøsbyene som endte 

opp med tingmannen.80 Studerer man statistikken (se figur 3.) kan det ved første øyekast synes 

som at Mollgard tar feil: Gjøvik hadde nemlig en svært høy valgdeltakelse. Med unntak av 

valget i 1865, var valgdeltakelsen på Gjøvik ved samtlige valg i perioden 1865–1885 godt over 

gjennomsnittet for både kjøpstedene og amtene nasjonalt (se figur 15 i vedlegget).81 Så tidlig 

                                                
74 Etter svenskenes nedbrenning av Hamar under Den nordiske sjuårskrigen (1563–1570) gikk Hamar til grunne 
som kaupang. Det nye Hamar ble etablert i 1848. 
75 Med åpningen av banen mellom Hamar og Eidsvold i 1880, ble Rørosbanen Norges første stambane, det vil si 
en bane som forbinder to landsdeler. 
76 Jan Eivind Myhre, «Den eksplosive byutviklingen: 1830–1920» i Norsk byhistorie: Urbanisering gjennom 
1300 år, 344; Feiring. Lillehammer og Fåbergs historie: bind II: Byen og bygda: materiell vekst og kulturell 
blomstring, ff. 
77 Mollgard, På fedres gamle veier, 83. 
78 Mollgard, På fedres gamle veier, 83. 
79 Holm, Sommeridyll og krisetider: Drøbak og Frogn 1900-1945,104ff; Dørum. Byen blir sentrum: Bodøs His-
torie: 1816-1890, 373ff. 
80 Mollgard, På fedres gamle veier, 83. 
81 Utregninger gjort på bakgrunn av materiale fra Utheim. Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Stor-
thingsvalgene 1815–1885. 
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som i 1870, da deltakelsen lå på 40,34 prosent i kjøpstedene og 45,06 prosent på landsbasis, 

stemte hele 69,0 prosent av Gjøviks stemmeberettigede. I 1876 stemte 80,5 prosent på Gjøvik, 

mot 54,1 prosent i kjøpstedene og 43,1 prosent for riket. Med andre ord kan det synes som at 

deltakelsen på Gjøvik var høy lenge før de store mobiliseringsvalgene i 1879 og 1882, da stri-

den om statsrådenes adgang til stortinget var på sitt sterkeste.  

 

Figur 3. Valgoppslutning i mjøsbyene: 1862–190382 

 
Figur 3. Deltakelsen blant de stemmeberettigede ved valgmannsvalgene mellom 1862 og 1903 på Hamar, Lillehammer og 
Gjøvik. 

 

Men går man tallene etter i sømmene kan det synes som at Mollgard har rett. For selv om 

valgdeltakelsen var høy, så sank antallet velgere: Mens befolkningen økte fra 500 i 1862 til 1 

000 i 1873, ble antallet stemmerettskvalifiserte redusert fra 61 til 48 og antallet stemmeberet-

tigede gikk fra 56 til 34 (se figur 4). I bunnåret 1873 var det bare 21 personer eller snaue 2,1 

prosent av hele byens befolkning som avla stemmer. Til sammenligning var andelen steget til 

7,6 prosent i 1885 og 104 stemmerettskvalifiserte. Statistikken fra denne perioden må med 

andre ord leses og benyttes med måte, dersom den skal være av noe nytte. 

 

  

                                                
82 Laget på bakgrunn av materiale fra Utheims valgstatistikker fra 1885 til og med 1903.  
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Figur 4. Antall stemmeberettigede i mjøsbyene: 1862–1903 

 
Figur 4. Antallet stemmeberettigede i absolutte tall på Gjøvik, Lillehammer og Hamar i perioden 1862–1903.  

 

I lys av dette er det ikke vanskelig å godta Mollgards påstand om at valgene må ha fortonet seg 

temmelig uinteressante for de aller fleste av byens innbyggere på 1860- og 1870-tallet, all den 

tid det var så få mennesker fikk delta. Nedgangen i antallet velgere skyldtes strukturelle forhold 

– de gamle reglene for stemmerett kombinert med byens demografiske utvikling – og bare i 

mindre grad at folk lot være å avlegge ed. Andelen av de stemmerettskvalifiserte som gjorde 

seg stemmeberettigede holdt seg alltid over 70 prosent, hvilket var høyere enn landsgjennom-

snittet som på 1870-tallet svingte mellom 61 og 63 prosent.83  

 Ser man andelen edsavleggelser og valgdeltakelsen i perioden fram til 1882 under ett, 

er det lite som tyder på at en misnøye med valgordningen skal ha hindret de stemmerettskvali-

fiserte fra å delta. Trolig var det først i forbindelse med at Hamar tok ledelsen som flertallskrets 

i 1882 og at partipolitiseringen tok til med den nasjonale vetostriden at misnøyen med valg-

ordningen virkelig tok til å vokse.  

 

Gjøvikpressen og partipolitiseringen 

På slutten av 1870-tallet og begynnelsen av 1880-tallet ble valgene og pressen i byen politisert. 

Det vil si – den tidligere samstemtheten som hadde rådet om politiske anliggende ble brutt ut 

opp. Det begynte så smått med at den tidligere konservative avisa Kristians Amtstidende (stiftet 

i 1861, omdøpt til Gjøviks Blad i 1884) ble overtatt av den moderate venstremannen og 

                                                
83 Utregninger med utgangspunkt i Utheim, Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 
1815–1885, ff. 
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boktrykkeren F. O. Lange i 1877. Lange besatte redaktørstillingen med venstremenn av ulike 

grader, til å begynne med ganske radikale folk. Avisa bidrog gjennom politiske artikler og 

referat fra stortingsforhandlinger til å skape økt interesse for politikk i byen, og Bjørnstjerne 

Bjørnson var en hyppig skribent. Redaksjonen posisjonerte seg tydelig på venstrebevegelsens 

side under behandlingen av forslaget om statsrådenes adgang til Stortinget. Kristians Amtsti-

dende fordømte stortingsrepresentanten Oluf A. L. Saxe (1838–1889) fra Hamar, som også 

representerte Gjøvik, da han stemte imot forslaget i 1880. Videre utover 1880-tallet førte avisen 

en radikal politikk, og redaksjonen gikk inn for Venstres merkesaker. 84 Da Sverdrups forslag 

om en mindre stemmerettsutvidelse ble vedtatt 1884, mente avisen at alminnelig stemmerett 

for menn måtte være målet. Dette var ansett for å være et radikalt standpunkt på det tidspunktet 

– alminnelig stemmerett ble ikke programfestet av Venstre før i 1891. Men som følge av re-

daktørskifter utover slutten av 1880-tallet og 1890-tallet gikk Gjøviks Blad i en mer moderat 

retning, og ble etterhvert av andre omtalt som «Høyres venstreblad i Kristians Amt».85 

 Gjøviks Blad fikk i 1884 selskap av nok en venstreavis, Samhold. Samhold ble stiftet 

av gårdbruker Johan «Jernhånd» Enger (1852–1925). Enger hadde vært elev ved Sagatun fol-

kehøyskole utenfor Hamar, og han var ifølge Mollgard livet gjennom preget av idealene derfra. 

Enger hevdet at Gjøviks Blad ikke ivaretok amtets interesser på en forsvarlig måte, og at det 

var behov for en ny avis. Kort tid etter fikk Enger selskap av lærer Martin Nordbye (1855–

1924), som en kort periode hadde vært redaktør i Gjøviks Blad. Samhold ble under Enger og 

Nordbyes ledelse etterhvert ansett for å være enda mer radikal enn Gjøviks Blad, og ble etter-

hvert det ledende presseorgan i byen. Vel å merke var det snakk om en radikalisme innenfor 

den sosialliberale venstrebevegelsens rammer, sosialisme ble omtalt i negative vendinger: 

«Den sosialistiske fremtidsstat […] er i seg selv intet annet enn et stort nasjonalt tukthus.» 86 

Et eget blad på Gjøvik for den sosialistiske arbeiderbevegelsen lå et stykke inn i fremtiden.  

 Det synes å være nokså spesielt i en nasjonal sammenheng at en så liten by hadde to 

venstreaviser og så godt som ingen tilstedeværelse av noen høyrepresse. I 1885 opprettet den 

konservative avisa Hamar Stiftstidende, fra den andre siden av Mjøsa, en egen filial på Gjøvik 

som skulle dekke Kristians amt. Gjøviks Blad skrev at hamarsingene forsøkte seg på å «misjo-

nere blant de politiske buskmenn på denne siden av Mjøsen».87 Initiativet ble dårlig mottatt, 

og filialkontoret ble lagt ned etter et års tid. Det neste forsøket på et høyreblad på Gjøvik kom 

                                                
84 Mollgard, På fedres gamle veier, 126. 
85 Mollgard, På fedres gamle veier, 214. 
86 Sitert i Mollgard, På fedres gamle veier, 130–131. Mollgard har selv modernisert språket.  
87 Sitert i Mollgard, På fedres gamle veier, 131. 
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i 1890, med Kristians Amts Blad. Bladet hadde en langt mer dempet tone enn de radikale 

venstrebladene, men måtte i likhet med Hamar Stiftstidende gi opp etter ett år.88 Et tredje for-

søk kom i 1893 med Oplændningen, med undertittelen «Maadeholdent og konservativt Blad 

for Vestoplandene.»89 Men heller ikke Oplændingen lyktes noe særlig med å opparbeide seg 

innflytelse, og slet med lave lesertall og hyppige redaktørutskiftninger. 90 Venstresidens pres-

sedominans viste seg å være vanskelig å bryte opp. Denne dominansen ble ytterligere styrket 

med etableringen av avisa Velgeren i 1904.   

 For utenom avisene, var venstremiljøet på Gjøvik særlig knyttet til Gjøvik Arbeider-

samfund; hjemmet til den radikale kjøpmannen H. O. Eger og til kretsen rundt Augusta Mjøen 

på Gjøvik Gård. Bjørnson var en fast gjest i byen etter at han flyttet til Aulestad i 1875, og 

bodde hos både Eger og Mjøen. Bjørnson holdt ofte politiske taler på folkemøter mens han var 

i byen. Særlig kjent er hans tale den 14. juli 1889 i forbindelse med hundreårsjubileet for den 

franske revolusjonen, da han i sterke ordelag kritiserte unionen, kongen og svenskene. Den 

senere sosialministeren og lederen av det sosialliberale partiet Arbeiderdemokratene, Johan 

Castberg (1862–1926), ble en av de ledende venstreskikkelsene på Gjøvik fra han slo seg ned 

i byen i 1888. På det tidspunktet var formelle venstre- og høyreforeninger for lengst blitt etab-

lert, og interessen for politikk var skyhøy i byen. Entusiasmen var i størst grad rettet mot val-

gene ute i amtet, for valgordningen gjorde stortingsvalget for byens vedkommende til bitter 

affære. 

 

3.2 Fra misnøye til tverrpolitisk streik: Valgene i 1885, 

1888 og 1891 
Valgene i 1885, 1888 og 1891 var de valgene hvor misnøyen over mindretallssituasjonen var 

størst på Gjøvik. I 1885 begrenset misnøyen seg til klager i avisene (og trolig på folkemunne). 

Mens i 1888 og i 1891 eskalerte situasjonen seg til det punkt at gjøvikenserne gikk til valgstreik 

– først Venstre i 1888, og deretter samtlige velgere i 1891. Hva var det som førte til gjøviken-

serne tok steget fullt ut? Og hva var det de ønsket å oppnå med streikene? 

 

  

                                                
88 Mollgard, På fedres gamle veier, 132. 
89 Tom Arbo Høeg, Norske aviser 1763-1969: en bibliografi: Bind I: Alfabetisk fortegnelse. Oslo: Universitets-
biblioteket i Oslo, 1974, 398. 
90 Mollgard, På fedres gamle veier, 214. 
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Valget i 1885: Saxe – en udugelig kandidat   

Stortingsvalget i 1885 var det andre på rad hvor Gjøvik og Lillehammer fungerte som mindre-

tallskretser i konstellasjonen med flertallskretsen Hamar (se figur 5). Inntil valget i 1882 hadde 

ingen av de tre kretsene alene hatt flertallet av valgmennene. På dette tidspunktet synes det å 

være liten tvil om at man på Gjøvik var klar over situasjonen. Mens valgene i Kristians amt, 

Hedemarkens amt og Gjøvik som oftest ble vunnet av Venstre, var mjøsbyene i mange år re-

presentert av høyremenn, fra 1879 av den tidligere nevnte hamarsingen Oluf Saxe. Det var 

dermed en partipolitisk dimensjon over mindretallssituasjonen for Gjøviks vedkommende – 

Gjøviks representant på tinget speilet sjeldent flertallet av gjøvikvelgernes mening. 

 Unntaket som bekrefter regelen om Venstres dominans på Gjøvik finner vi under valg-

mannsvalget i 1882. Da vant Høyres kandidat, ordfører Skattum, over venstremannen Hoel 

med to stemmer. Men Mollgard hevder at det skyldtes i større grad Skattums popularitet enn 

Høyres stilling i byen. For da Skattum enstemmig ble gjenvalgt til ordfører under representant-

valget året etter, besatte Venstre alle de andre ledige plassene.91 Partipolitikken hadde med 

andre ord ikke helt fortrengt enkeltpersonenes betydning. 

 

Figur 5. Valgmenn i mjøsbyene: 1862–1903 

 
Figur 5. Antall valgmenn fra Gjøvik, Lillehammer og Hamar i perioden 1862–1903. Fra 1882 til og med 1897 var Hamars 
valgmenn flere enn Gjøvik og Lillehammer sine til sammen. 

 

                                                
91 Mollgard, På fedres gamle veier, 128. 
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 Stortingsrepresentant Saxe var ikke en respektert mann blant gjøvikenserne. De mente 

at han gjorde en slett jobb med å representere mjøsbyenes interesser på tinget – særlig Gjøvik 

sine. Det begynte heller ikke så godt for Saxe. I 1879 ble han valgt til tingmann som følge av 

at en av valgmennene fra Lillehammer svek byens radikale kandidat, kjøpmann og ordfører 

Thorstein Lunde (1835–1902). Lunde lå an til å oppnå flertall ettersom Venstre hadde vunnet 

både på Gjøvik og på Lillehammer, men under distriktsforsamlingen ble Lunde sviktet av sine 

egne. To av valgmennene fra Lillehammer brøt med Venstre, og valgte heller å stemme på den 

konservative Saxe. Ifølge historiker Trond Feiring skal dette ha ført til høylytte protester flere 

dager i strekk utenfor hjemmet til den ene valgmannen.92 Dette valget bidrog til å bygge opp 

om misnøyen med den indirekte valgordningen. Når man trodde at seieren var innen rekke-

vidde – endelig skulle mjøsbyene bli representert av en venstremann(!) – åpnet valgordningen 

for at valgmennene kunne gjøre som de ville. Det var jo ingen lover som bandt dem under 

stortingsvalgene. Saxe oppnådde stortingsvervet gjennom svik, på tvers av opinionen. 

 Saxe ble etterhvert så upopulær blant venstrefolket på Gjøvik, at de under valget i 1885 

ville ha foretrukket en hvilken som helst annen mann, selv den uprøvde høyrekandidaten fra 

Lillehammer.93 På den annen side mente venstrefolket på Gjøvik at et gjenvalg av Saxe ville 

spille liten rolle fra eller til. De anså Saxe for å være en så komplett udugelig og innflytelsesløs 

politiker, at «[f]aar vi igjen Hr. Saxe paa Thinget, saa faar vi nemlig en Mand som slet ingen 

Skade gjør!»94 

 Blant venstremennene på Gjøvik var det flere som var misfornøyde med Johan Sverd-

rups regjerings politikk så tidlig som under valget i 1885, året etter han ble regjeringsleder. De 

hadde sett for seg at Sverdrups maktovertakelse ville representere et gjennombrudd for den 

radikale venstrepolitikken, i stedet ble de vitne til at Sverdrup for det meste nominerte moderate 

menn som statsråder. Ifølge Gjøvik Blad måtte man «fremdeles være høyremann for å få em-

bete».95 Forhåpningene om store samfunnsendringer – som den allmenne mannlige stemme-

retten – var ennå ikke blitt innfridd. For utenom dekningen av de store nasjonale sakene, var 

det ofte ordskifte i avisene om den såkalte «Nordbanesaken» – en debatt om hvilken trasé en 

bane til Lillehammer skulle ta. Denne saken kommer jeg tilbake til lenger ned.  

 I tiden opp mot valget kom avisene stadig vekk med påminnelser om at stemmeretts-

kvalifiserte måtte ta steget ut og avlegge ed til konstitusjonen, samt advarsler mot 

                                                
92 Feiring, Lillehammer og Fåbergs historie: bind II: Byen og bygda: materiell vekst og kulturell blomstring, 
294-295; Mollgard. På fedres gamle veier, 132. 
93 Samhold, 23. oktober 1885. 
94 Samhold, 9. oktober 1885. 
95 Mollgard, På fedres gamle veier, 130. Sitatet er parafrasert og modernisert av Mollgard.  
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stemmespredning96Ved selve valgmannsvalget var oppmøtet på hele 88,1 prosent av de stem-

meberettigede. Venstre vant med 49–48 stemmer mot Høyres 38–36.97 Men all den tid Høyre 

vant valgmannsvalgene på både Hamar og Lillehammer, var venstresiden lite håpefull hva 

gjaldt stortingsvalget, som uttrykt av Samholds redaksjon: 

 

[…] Storthingsvalget er saaledes efter Antallet af Valgmænd faktisk afgjord med Valgmands-

valget i Hamar, da det vel ikke kan tænkes, at Højre i Hamar nu mer end før vil svigte sine 

Tradisjoner og undlade at «tage hele Grisen». Forsaavidt kan der for os fra de to mindste Byer 

ikke være værd at ofre Sværte paa Omtale av valget. 98 

 

Dermed var sjansen minimal for at Gjøviks venstrekandidat og tidligere suppleant fogd Som-

merfeldt ville komme til å vinne fram. Men Samhold valgte å ofre litt trykksverte på valget 

likevel. For det fantes kanskje andre muligheter for gjøvikvalgmennene å bedrive politikk på:  

 Om valgmennene valgte å stemme på den tidligere nevnte venstremannen Lunde fra 

Lillehammer (som ikke var blitt kåret til valgmann dette året), hadde de ifølge Samhold handlet 

korrekt «seet saavel ud fra Dygtighedsprincipets som fra de 'lokale interessers' Synspunkt». 

Samhold mente at det var åpenbart for alle at Lunde var å anse som en dyktigere kandidat enn 

Saxe. De mente at Lunde ville ha vært en langt sterkere røst for mjøsbyene på tinget. Å stemme 

på Lunde ville ifølge avisa ha stilt de konservative valgmennene fra Lillehammer i et tragiko-

misk lys, da de måtte oppleve å «se Gjøviks Valgmænd trofast hævde det Princip og de Inter-

esser de selv har svigtet». 99  Særlig konstruktivt ville en slik votering neppe ha vært, og det er 

ikke gitt at valgmennene fra Lillehammer ville ha latt seg affisere noe særlig. Men utsagnet er 

interessant, fordi det viser at man – iallfall i retorikken – vektla betydningen av både 

«Dygtighedsprincipet» og de lokale interessene.  

 Et annet alternativ redaksjonen presenterte var at gjøvikenserne kunne ha stemt på Ha-

mar Venstres kandidat, som en takk for innsatsen søsterforeningen hadde lagt inn ved valget. 

Valgmannsvalget på Hamar hadde vært jevnere enn tidligere, med 199–197 stemmer på Høyres 

lister mot 175–169 på Venstres. 100 

 Det mest virkningsfulle alternativet ville være å stemme på en annen høyrekandidat, i 

fall noen av høyrevalgmennene lot være å bøye «sit Hoved ind under den bagstræverske 

                                                
96 Samhold, 9. og 13. oktober 1885. 
97 Utheim, Statistik over Storthings- og valgmansvalgene 1885, 34. 
98 Samhold, 20. oktober 1885. 
99 Samhold, 20. oktober 1885. 
100 Utheim, Statistik over Storthings- og valgmansvalgene 1885, 34. 
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Uniformshat[t], der synkværerver101 for alt udenom Saxe». 102 Om enn noe usannsynlig, var 

det likevel ikke helt utenkelig at noen av valgmennene lot være å stemme med flokken – det 

var jo som nevnt ingen lover som påla dem å gjøre det. På den måten ville gjøvikvalgmennene 

ha oppnådd innflytelse på resultatet. En av Lillehammers valgmenn lot faktisk være å dukke 

opp på selve stortingsvalget. Bakgrunnen vet vi ikke, men mannen skal ifølge Samhold visst-

nok ha vært venn med en av Lillehammers venstrevalgmannskandidater.103 Resultatene under 

distriktsforsamlingene var med andre ord ikke alltid forhåndsgitt allerede under valgmannsval-

gene i de enkelte kretsene – valgmennenes personlige avgjørelser kunne bli betydningsfulle. 

 Ved det endelige stortingsvalget for mjøsbyene endte Saxe opp med elleve stemmer, 

mens sakfører Hansen (fra Lillehammer) fikk ti stemmer i suppleantsvalget. Om Gjøviks valg-

menn hadde tenkt i samme baner som Samholds redaktører vet vi ikke, men de valgte til slutt 

å holde seg på partilinja, og stemte på Sommerfeldt ved både representants- og suppleantsval-

get.104  Valget i 1885 gikk således normalt for seg for Gjøviks del: Høyre seiret nok en gang 

på Hamer, og Gjøviks radikale valgmenn stod uten innflytelse. Trolig delte flere gjøvikensere 

den misnøyen som er å finne i tekstene av Samholds redaktører, men ingen snakket i 1885 om 

muligheten for å protestere. Dette skulle endre seg ved valget tre år seinere.   

 

Gjøvikvalget i 1888: Venstrestreik 

Ved valgmannsvalget 26. oktober 1888 ble det for første gang arrangert valgstreik på Gjøvik 

og Lillehammer, riktignok bare blant venstrevelgerne. To dager før valget hadde Gjøvik 

Venstre vedtatt at dersom Høyre seiret på Hamar ville de gå til streik.105 25. oktober ble det 

avholdt et svært jevnt valgmannsvalg på Hamar – hvor Høyre vant med knappe fem stem-

mer.106 Beskjed om valgresultatet ble sendt med telegram til Gjøvik, og dagen etter var det bare 

41 av 106 stemmeberettigede gjøvikensere som avla stemmer.107 Resten streiket. 

 Hensikten med streiken var å nedlegge en protest «mod en valgordning, der gjør byens 

indvaanere fulstændig umyndige. Partiet [Venstre] vilde protestere mot, at stedet skal repræ-

senteres i Stortinget af en mand, der i en meget vigtig sag staar som skarp modstander af 

                                                
101 Å synkverve betyr å 'forvrenge, forvirre synet hos en'. Bokmålsordboka: ordbok.uib.no. Besøkt 25.09.2018. 
102 Samhold, 20. oktober 1885. 
103 Samhold, 3. november 1885. 
104 Samhold, 23. oktober 1885. 
105 H. O. Eger og L.O. Hoel i et telegram til Dagbladet, 30. oktober 1888 (nr. 355). 
106 Bare fem stemmer skilte den siste valgmannsplassen fra den første suppleantsplassen. Mellom den første 
valgmannsplassen og den siste suppleantsplassen var det 16 stemmer.  
107 Utheim, Oversigt over Valgmands- og Storthingsvalgene 1888, 67. 
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Gjøviks interesser.»108 Hvilke forhold var det som rådet under dette valget som førte til streik, 

all den tid Venstre ikke hadde streiket tre årtidligere?  

 Streiken synes å skyldes flere årsaker: For det første lå det i bunn en misnøye med 

valgordningen, som nå hadde bygget seg opp over flere valg. Utsiktene var også dårlige for at 

gjøvikenserne på kort sikt skulle kunne komme seg ut av mindretallsproblemet. For det andre 

hadde trolig påvirkning utenfra – som streiken i Haugesund en måned i forveien – bidratt til å 

endre gjøvikenserne syn på hva som var legitimt å foreta seg under et valg. For det tredje valgte 

også venstrevelgerne på Lillehammer å streike, delvis av samme årsak. Dermed var ikke venst-

refolket på Gjøvik helt alene om gjerningen, men kunne finne trygghet i støtten fra søsterfore-

ningen. For det fjerde var valget preget av en sterk interessekonflikt mellom gjøvikenserne og 

hamarsingene i spørsmålet vedørende hvilken trasé en jernbane til Lillehammer skulle ta. Val-

get på Hamar var helt avgjørende for Gjøviks interesser i denne saken.  

 

Årsaker til Gjøvikstreiken i 1888: Lite håp om snarlig bedring av mindretallsituasjonen 

Valget i 1888 var det tredje i rekka hvor Gjøvik var en mindretallskrets, til manges frustrasjon. 

Noen snarlig bedring av ubalansen av valgmenn var heller ikke i sikte: Mens Hamar i 1885 

stilte med åtte valgmenn, deltok de med ti i 1888. Lillehammer og Gjøvik stilte fremdeles med 

henholdsvis tre og to. Årsaken var at antallet stemmeberettigede på Hamar hadde økt fra 412 

til 519, mens det i mindretallskretsene stod på stedet hvil.109  

 En utjevning av antallet valgmenn fra hver by på kort sikt ville ha krevd en voldsom 

befolkningsvekst på Lillehammer og på Gjøvik, eller en langvarig stagnasjon eller sterk ned-

gang på Hamar. En stemmerettsutvidelse ville kanskje ha vært et skritt i riktig retning, all den 

tid Hamars demografi gav byen en høyere andel stemmerettskvalifiserte under de gjeldende 

stemmerettsreglene: På Hamar var 13,8 prosent av befolkningen stemmerettskvalifiserte i 

1888, på Lillehammer 11,5 prosent og på Gjøvik 9,8 prosent.110 Men selv med en stemmeretts-

utvidelse ville Hamars velgermasse likevel vært i flertall, for befolkningen på Hamar var ennå 

langt større. Det ville heller ikke ha vært nok å hente ved å oppfordre stemmerettskvalifiserte 

borgere som ikke hadde avlagt ed til å bli stemmeberettigede: På Gjøvik var det bare åtte av 

114 som ikke hadde avlagt ed, på Lillehammer 24 av 194.111 En mobilisering av disse siste 

                                                
108 Samhold, 30. oktober 1888. 
109 Utheim, Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 1885 og 1888, ff. 
110 Snittet for kjøpstedene lå på 9,32 prosent og i hele riket på 9,6.   
111 På Gjøvik var 93,0 prosent av de stemmerettskvalifiserte blitt stemmeberettigede, på Lillehammer 87,1. 
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etternølerne ville ikke ha gitt byene flere valgmenn. På Hamar hadde samtlige (!) 519 stemme-

rettskvalifiserte avlagt ed i forkant av valget i 1888. 

 Den numeriske skjevheten mjøsbyene imellom var blitt forverret fra det foregående 

valgåret, og det var heller ingen umiddelbare tegn på forbedring for Gjøvik og Lillehammers 

del. Ingen gav uttrykk for at problemet ville gå over av seg selv – til tross for at det var nettopp 

det som hendte, tolv år seinere under valget i 1900 – da Hamar ikke lenger var i flertall alene. 

Men denne endringen kom dels som følge av innføringen av allmenn mannlig stemmerett og 

av en befolkningsutvikling på Gjøvik og Lillehammer man neppe hadde forutsett. 

 Posisjonen som mindretallskrets var åpenbart en nødvendig forutsetning for streiken, 

og den tilsynelatende tendensen mot økt skjevhet kan ha dyttet gjøvikenserne mer i retning av 

å ville protestere. Men mindretallssituasjonen og den økende ubalansen var kjent i lang tid i 

forkant av valget, mens vedtaket om streik kom først to dager før valgdagen. Så sent som i 

august og medio september 1888 synes det ikke å ha vært noen uttalte planer om å ikke delta 

ved valget. Dermed synes ikke ubalansen i seg selv å være en tilstrekkelig forklaring på hvorfor 

streiken fant sted akkurat i 1888. Av den grunn må vi undersøke flere forhold. 

 

Årsaker til Gjøvikstreiken i 1888: Valgstreiken i Haugesund 

En annen viktig forutsetning for streiken på Gjøvik var at man under stortingsvalgene i 1888 

for første gang (iallfall i seinere tid) var vitne til at noen tok steget ut og gikk til valgstreik – 

nemlig i Haugesund. Haugesund hadde siden 1868 stemt sammen med Stavanger, og sistnevn-

tes valgmenn var alltid i flertall ved stortingsvalget, hvor to representanter og to suppleanter 

skulle velges. Siddisene hadde ofte åpnet for at haugesunderne kunne ta førstesuppleantsplas-

sen, men var sjeldent villige til å forhandle om de to faste tingmannsplassene. Dermed fortonet 

stortingsvalgene seg som nokså meningsløse og uinteressante for haugesunderne, som heller 

viet oppmerksomheten til amtsvalgene.112 Som tidligere nevnt hadde denne misnøyen med 

valgordningen ført til at haugesunderne i 1885 sendte inn en ansøkning til Stortinget om å få 

tildelt en egen tingmann, men uten særlig hell. Frustrasjonen over valgordningen var trolig 

ekstra påtakelig i Haugesund sammenlignet med andre mindretallskretser, all den tid Hauge-

sund med sine 5 609 innbyggere (i 1885) var større enn hele åtte andre småbyer som hadde 

egne tingmenn, deriblant Holmestrand (2 319), Brevik (2 187) og Flekkefjord (1 730).113 

                                                
112 Østensjø, Haugesund: Bind I: 1835-1895, 459. 
113 Østensjø, Haugesund: Bind I: 1835-1895, 475; Utheim, Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Stor-
thingsvalgene 1888, 34; Samhold, 5. oktober 1888. 
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Stavangers befolkning lå i 1885 på 23 911, så det var lite håp for at Haugesund skulle kunne 

oppnå et likt eller høyere antall valgmenn med det første.  

 At haugesunderne streiket i 1888 skyldtes ifølge lokalhistoriker Reidar Østensjø særlig 

at Høyre og Det Moderate Venstre i Stavanger i forkant av valgmannsvalgene hadde gått sam-

men om en avtale hvor de fordelte alle ting- og suppleantplassene seg i mellom. Avtalen ble 

offentliggjort i avisene før avstemmingen, og dermed ble det gjort klart for haugesunderne at 

det ikke spilte noen rolle hvem de stemte på – siddisene hadde i praksis alt tatt valget for dem. 

Dette var ifølge Østensjø dråpen som fikk begeret til å flyte over for haugesunderne. 114 På 

initiativ fra Haugesunds høyreforening ble byens velgere innkalt til et møte kvelden før valg-

mannsvalget for å diskutere situasjonen. Her deltok om lag 150 mennesker, av alle politiske 

farger. Mot én stemme ble det vedtatt tverrpolitisk valgstreik, i protest mot den gjeldende valg-

ordningen.115 På valgdagen den 20. september dukket så godt som alle de stemmeberettigede 

haugesunderne opp i valglokalet, men uten å avlegge stemmer. Av 400 stemmeberettigede 

brøyt bare to streiken, men det var likevel nok til at ble valgt åtte valgmenn, som måtte reise 

ned til stortingsvalget i Stavanger.116 Der stemte de konsekvent på haugesundere til alle verv.   

 Haugesundsstreiken fikk mye omtale i offentligheten, både i rikspressen og i lokala-

visene, og skapte diskusjoner om valgordningen. Bergensposten tok til orde for at de mindre 

bykretsene burde skilles ut fra de større, og heller stemme sammen med resten av amtet. Folkets 

Avis (Kristiania) på sin side, foreslo at velgerne i mindretallskretsene kunne få stemme på de 

samme valgmennene som flertallskretsen. Dette mente Folkets Avis var en løsning som ville 

være lett å gjennomføre, da den ikke brøt med den gjeldende grunnlovens ordlyd.117 I den rå-

dende politiske stoda ville det kreve mer å få vedtatt forslag som krevde grunnlovsendringer. 

Redaksjonen i Samhold mente at forslaget var en lite ønskelig løsning, da ubalansen byene 

imellom ville holde fram. Det ville fremdeles ha vært hamarsingene som avgjorde stortings-

valget. Redaktørene mente at byer som Gjøvik og Lillehammer heller burde få lov til å stemme 

sammen med sine omkringliggende distrikt, slik som Bergensposten gikk inn for, da de delte 

flere felles interesser med herredene.118    

  I etterkant av Haugesundsstreiken, altså i slutten av september og i begynnelsen av 

oktober, ble det på Gjøvik visstnok «endel paa tale at gjøre streik ved valgmandsvalget ogsaa 

                                                
114 Østensjø, Haugesund: Bind I: 1835-1895, 475. 
115 Østensjø, Haugesund: Bind I: 1835-1895, 474–475. 
116 Antallet valgmenn per valgkrets var knyttet til antallet stemmeberettigede, ikke antallet avlagte stemmer, så 
framt til at minst én velger stemte. 
117 Fra artikkel i Folkets Avis, gjengitt i Samhold, 5. oktober 1888. 
118 Samhold, 16. oktober 1888.  
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her i Gjøvik denne gang – for efter evne at støtte Haugesunds-vælgerne i deres højst betimelige 

protest». Men Samholds redaksjon hadde liten tro på at Gjøviks velgere ville kunne samle seg 

om en slik solidaritetsstreik, da han antok at de politiske uenighetene var for store. Samhold 

vurderte det til at flere streiker forhåpentligvis ville være overflødige, da haugesundernes inn-

sats burde være det som skulle til for å at Stortinget endelig fant en løsning på problemet. Men 

om så ikke ville skje, «saa vil ganske sikkert demonstrasjonen bli gjentat og da ikke bare i 

Haugesund, men ogsaa i flere af de andre byer, der er i samme situasjon.» 119 I samme tekst 

nevner Samhold også at en privatperson på Gjøvik vil fremsette et forslag til grunnlovsendring 

– til stor glede for byens befolkning.  

 Det er grunn til å tro at Haugesundsstreiken gjorde inntrykk på gjøvikenserne. Som den 

første valgstreiken kan den tenkes å ha skapt presedens for hvordan velgerne kunne tillate seg 

å handle under valgene. Streiken var på alle måter lovlig, men den brøt med den utbredte nor-

men om at stemmerett er stemmeplikt. Det er også et viktig poeng at streiken på Haugesund 

var tverrpolitisk, og at man derfor ikke kunne avfeie den som et drøyt og radikalt venstrepå-

funn.  

 

Årsaker til Gjøvikstreiken i 1888: Streikeprat på Lillehammer 

For å forstå hvorfor det ble streik på Gjøvik i 1888, er det nødvendig å ta en tur innom «døla-

byen» i nord. For selv om haugesunderne var de første som faktisk streiket i protest mot valg-

ordningen,120 var de ikke nødvendigvis de første som vurderte å streike den høsten. På Lille-

hammer var det allerede i august – en måned forut for streiken i Haugesund – snakk om at 

venstrefolk vurderte å la være å delta ved valgmannsvalget, ifølge den konservative avisa Lil-

lehammer Tilskuer.121 I den grundtvigianske lillehammeravisa Framgang122 finnes ingen teks-

ter som behandler påstanden, men Samhold var raskt på pletten med å kommentere saken: Re-

daktørene trodde det ikke var noe hold i Tilskuerens «rykter», for «[s]aa Slappe og ligegyldige 

er ikke Lillehammers frisindede Vælgere.» Samhold oppfordret samtidig venstrevelgerne i 

Mjsøbyene burde «anstrenge sig af yderste evne for at skaffe en tingmand, der gjøre noget mer 

for sit distrikt, end Saxe har gjort.»123 

                                                
119 Begge sitatene i dette avsnittet er hentet fra Samhold, 16. oktober 1888. 
120 I Hammerfest uteble også Venstre under valgmannsvalget i 1888, men uteblivelsen synes ikke så skyldes mis-
nøye med valgordningen, men en lokalpolitisk situasjon. Burde undersøkes nærmere. 
121 Lillehammer Tilskuer, 22. august 1888. 
122 Avisa var redigert av Mathias Skard, som samtidig var styrer ved Vonheim folkehøgskole i Gausdal. 
123 Samhold, 24. august 1888. 
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 Sett i lys av at Lillehammer Venstre faktisk gikk til streik to måneder seinere, og ut i 

fra hva som ble skrevet i kjølvannet av streiken, virker det sannsynlig at iallfall noen venstre-

menn på Lillehammer allerede i august vurderte å ikke delta ved valgmannsvalget. Valgstrei-

ken på Lillehammer synes å skyldes fire ting: En grunnleggende frustrasjon over valgordningen 

som gav dem lite eller ingen innflytelse ved valgene, slik som på Gjøvik; Misnøye med at 

Høyre stadig dominerte valgene; Jernbanesaken; Men kanskje først og fremst måten venstre-

foreningene i mjøsbyene hadde valgt tingkandidat på, høsten 1888. 

 Mens mjøsvenstre ved tidligere valg hadde stilt med en kandidat som selv var fra om-

rådet, endte de i 1888 opp med den forhenværende venstrestatsråden Birger Kildal (1849–

1913) fra Kristiania, som aldri hadde hatt noe med Opplandsamtene124 å gjøre. 125 Den for-

holdsvis unge Kildal ble utnevnt til statsråd av Johan Sverdrup i juli 1884, og satt fram til 

februar 1888, da han og flere gikk av i protest mot Sverdrups håndtering av menighetsrådssa-

ken. Kildal var en sentrumsorientert venstremann, som hverken var tilhenger av radikalismen 

i Det Rene Venstre eller av lojaliteten til regjeringen Sverdrup som rådet i Det Moderate 

Venstre. Skulle han «stille sig under noget bestemt Mærke – skulde være noget, maatte det vel 

blive det antiministerielle Venstres».126 mjøsbyenes nominasjon av Kildal må derfor forstås 

som et forsøk på å stille med en kompromisskandidat, som kunne lokke til seg vippevelgere. 

Venstre på Gjøvik var jo som tidligere nevnt langt ute på venstresiden av Venstre, og ville vel 

sikkert helst ha sett en mer radikal mann på tinget. Kildals fremste fortrinn var hans gode 

skussmål som statsråd. Kanskje hadde han det som skulle til for å bryte høyredominansen på 

Hamar?  

 Misnøyen på Lillehammer synes ikke å ha vært knyttet til Kildals «karakter» eller po-

litiske holdninger som sådan, men til det at man hadde valgt en mann utenfra, når man mente 

at man selv allerede hadde en kvalifisert kandidat i egne rekker.127 Her refererte de her til den 

tidligere nevnte kjøpmann Thorstein Lunde. Lillehamringene var også misfornøyde med selve 

nominasjonsprosessen: Forespørselen skal ha blitt «redigert» av Samholds redaktør Enger, og 

deretter sendt til Hamar Venstre for vedtaksbehandling. Etter at den ble vedtatt på Hamar, ble 

den sendt tilbake til Gjøvik og vedtatt av Gjøvik Venstreforening, som sendte den videre til 

                                                
124 Opplandene (egentlig oplandene) er et eldre fellesnavn som dekket dagens Oppland og Hedmark fylke. Op-
landenes amt ble 1757 skilt ut fra det større Akershus amt, før det i 1781 ble delt opp i Kristians amt og Hede-
markens amt. Navnet Innlandet, som ligger an til å bli betegnelsen på den nye regionen, er en nyvinning. 
125 Det såkalte bostedsbåndet stipulerte at en stortingsrepresentant måtte være bosatt og stemmeberettiget i den 
krets han (og senere hun) var valgt inn fra. Dette var ment for å sikre distriktenes interesser. Men i 1884 ble det 
åpnet for at avgåtte statsråder kunne velges inn fra hvilken som helst krets. Bostedsbåndet i sin helhet ble først 
opphevet med valgreformen i 1852. Danielsen. Det Norske Storting gjennom 150 år:1870–1908, 4. 
126 Gjøviks Blad, 19. oktober 1888. 
127 Framgang, 7. november 1888. 
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Lillehammer. Problemet oppstod idet formannen i Lillehammer Venstre godtok og sendte fo-

respørselen til statsråd Kildal uten å forhøre seg med sin egen forenings medlemmer. Selv om 

noen av medlemmene tok formannen i forsvar, var det flere som reagerte på at de ikke var blitt 

gitt anledning til å komme med sin mening. Det synes også å ha vært problematisk at det alle-

rede var blitt fattet vedtak på Hamar og Gjøvik, og at saken nærmest var blitt et fait accompli 

da den kom til Lillehammer.128  

 En snau uke før valgmannsvalget holdt Lillehammer Venstre møte. Her ble formannens 

avgjørelse diskutert på ny. Formannens forsvarere mente at forespørselen til statsråd Kildal 

ikke var å forstå som bindende, og at dersom Venstre seiret på Lillehammer kunne man ved 

distriktsforsamlingen velge å stemme på en annen kandidat. På møtet ble det også uttalt at man, 

som en protest mot valgordningen, burde fatte en beslutning om å ikke møte ved valgmanns-

valget. Noen innvendte at et slikt vedtak ville være uheldig, da det ville være bindende for 

framtida. Fra en annen kant «blev den Mening, som syntes at vinde adskillig Tilslutning, frem-

holdt, at Venstre ikke burde foretage seig noget i Anledning Valget. De, som vilde, fik stemme, 

og de, som ikke vilde, kunde holde sig hjemme».129 Men forsamlingen var ikke vedtaksdyktig 

ettersom for få medlemmer var møtt opp. Mangel på vedtak til tross, det må ha rådet bred 

enighet om det siste forslaget, for ved selve valgmannsvalget valgte alle bortsett fra to av venst-

revelgerne å holde seg unna valglokalet.130  

 Hendelsene på Lillehammer hadde trolig betydning for gjøvikensernes avgjørelse om å 

gå til streik. For det første kan det tenkes at lillehammersnakket om streik i august kan ha 

bidratt til å «modne» venstrefolkets syn på valgprotester, i retning av det ikke var en utenkelig 

handling. Men vel å merke var det ingen streikediskusjon i hverken Samhold eller Gjøviks Blad 

inntil Haugesundsstreiken i slutten av september. For det andre er det grunn til å anta at venst-

refolket på Lillehammer og Gjøvik i dagene før valgmannsvalgene må ha vært i kontakt ved-

rørende en eventuell streik. Dersom så var tilfellet, kan det tenkes at vissheten om at søsterfo-

reningen ville handle på samme vis reduserte de eventuelle vegringene man måtte ha mot å 

streike.  

 Men det var også trolig enda én grunn til at Venstre på Lillehammer streiket: I 1888 

støttet Venstre på Lillehammer opp om gjøvikensernes kamp for vestbanealternativet i jernba-

nesaken, en sak som overskygget alle andre under valgkampen i opplandsamtene dette året. 

Det synes som at de konservative hamarsingenes valg av stortingskandidat var provokasjonen 

                                                
128 Framgang, 20. oktober 1888. 
129 Framgang, 20. oktober 1888. 
130 Aftenposten, 26. oktober 1888; Utheim, Oversigt over Valgmands- og Storthingsvalgene 1888, 67. 
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som skulle til for at Venstre på Gjøvik tok steget fra å klage over valgordningen til å aktivt 

streike. Venstrestreiken på Lillehammer kan derfor også ha hatt som intensjon å skulle støtte 

gjøvikensernes kamp, men jeg har ikke kommet over noen kilder som kan bekrefte en slik 

påstand. Men på Gjøvik rådet det ingen tvil om jernbanesakens betydning. 

  

Årsaker til Gjøvikstreiken i 1888: Jernbanesaken 

I hovedsak dreide jernbanesaken seg om hvilken trasé en eventuell bane nordover til Lilleham-

mer skulle legges. På 1870-tallet foreslo en jernbanekommisjon, ledet av politikeren og viten-

skapsmannen Ole Jacob Broch (1818–1889), å anlegge en jernbane fra Hamar, via Lilleham-

mer, gjennom Gudbrandsdalen og til Veblungsnes.131 For mens Rørosbanen skulle fungere 

som en stambane mellom Østlandet og Trøndelag, var Gudbrandsdalsbanen tenkt som en stam-

bane mellom Østlandet og Vestlandet.132 For lillehamringene var en jernbane sårt tiltrengt, et-

tersom den nordlige delen av Mjøsa frøys nesten hver vinter og dermed satte en stopper for 

dampskipstrafikken. 133 Men kommisjonen foreslo samtidig å anlegge en bane fra Kristiania, 

over Maridalen, Hadeland og Toten, innom Gjøvik og Biri og så opp til Lillehammer (se kart 

i vedlegg). Denne ruta ble kalt for Nordbanen, og ble siden supplert med ideen om å anlegge 

en bane gjennom Valdres og til Lærdal i Sogn. Dermed ble det lagt opp til to separate baner 

opp til Lillehammer. Kommisjonens to forslag ble tatt godt i mot på begge sider av Mjøsa, men 

problemet oppstod idet disse banene skulle finansieres – det var vanskelig å skulle finne penger 

til dem begge. Dermed hadde kommisjonen uforvarende lagt opp til en langvarig og bitter strid 

mellom interessentene på de to sidene av Mjøsa.134 Den endelige avgjørelsen falt ikke før i 

1890.   

 Nordbaneforslaget ble støttet av handelsmenn i Kristiania som ønsket å ta større del i 

markedene i Vestoppland, men hadde naturlig nok sine fremste forkjempere blant gjøviken-

serne og vestopplendingene, som opplevde at de var havnet i Hamars skygge etter utbyggingen 

av Rørosbanen. På andre halvdel av 1880-tallet, og under valget i 1888 hadde Nordbanen noe 

støtte på Lillehammer og i Gudbrandsdalen, deriblant av stortingsmannen Sigurd Blekastad og 

Lillehammer Venstre.135  

                                                
131 Veblungsnes ligger ved munningen av elven Rauma i Romsdalen. Da Raumabanen endelig ble bygget, endte 
den i stedet opp i Åndalsnes, som for de fleste ikke-romsdalinger trolig vil være et mer kjent navn. 
132 Feiring, Lillehammer og Fåbergs historie: bind II: Byen og bygda, 332. 
133 Feiring, Lillehammer og Fåbergs historie: bind II: Byen og bygda, 329. 
134 Feiring, Lillehammer og Fåbergs historie: bind II: Byen og bygda, 332. 
135 Samhold, 5. oktober; Feiring. Lillehammer og Fåbergs historie: bind II: Byen og bygda, 335. 
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 Lillehammer Tilskuer derimot var en sterk motstander av Nordbanen, da avisa mente at 

det alternativet ville være dyrere og komme seinere på plass enn en bane fra Hamar og gjennom 

Ringsaker. Fordelen med en østlig trasé var også at det ville koble Lillehammer opp mot det 

allerede eksisterende banenettet til Kristiania og Trondhjem. Tilskueren var også redd for at 

finansieringen av Nordbanen ville sette Gudbrandsdalsbanen i fare.  

 Østsidealternativet mottok sterk støtte fra ringsaksokningene og hamarsingene, og i 

spissen var Hamar Høyre. På midten av 1880-tallet hadde hedmarkingene ligget på defensiven, 

men under valget i 1888 kom de med et tydelig mottrekk: Da stortingsrepresentant Saxe frasa 

seg gjenvalg, nominerte høyrefolket på Hamar jernbaneingeniør Peder Nilsen i stedet. Nilsen 

hadde vært distriktsingeniør og driftsbestyrer ved Hamar-Tønsetbanen [Tynset] siden 1873, og 

var medlem av Hamar formannskap mellom 1882 og 1889.136 Det rådet med andre ord liten 

tvil om hvor Nilsens lojalitet lå i jernbanesaken. 

 Nilsens kandidatur må ha vært dråpen som fikk begeret til å flyte over for gjøviken-

serne. Å være representert av Saxe på tinget hadde vært ille nok, men i 1888 stod man i fare 

for å ende opp med en driftig stortingsrepresentant som åpent tok Hamars side i periodens 

viktigste regionalpolitiske stridsspørsmål. Samhold beskrev Nilsen som «en af Nordbanens ar-

geste modstandere», og mente at Høyre på Gjøvik ville fremstå som «tilhængere af politisk 

fanatisme [som] fuldstændig tilsidesætter byens vel» dersom de endte opp med å stemme på 

Nilsen.137  

 Dermed var scenen satt: Om Høyre vant på Hamar, skulle man protestere på Gjøvik. 

Og slik gikk det. Venstreavisa Fædrelandet (Kristiania) omtalte valget av Nilsen som et «di-

rekte slag i ansigtet paa Gjøvik».138 Venstreavisa Samhold skrev på ironisk vis hvordan dagen 

må ha fortonet seg for byens konservative velgere, som ikke var blitt informert om Venstres 

vedtak: 

 
Som sedvanlig paa en valgdag ilede derfor vore konservative medborgere her i staden fredag 

morgen opp til valglokalet. De havde det travlt [sic]. De skulde jo slaa et slag for grundlovens 

og samfundsordenenes bevarelse. Og de maatte alle mand være paa pletten til fastsat tid, [for] at 

ikke radikalerne skulde overrumple dem. Disse ildebefindende som naturligvis mandsterke for 

at trumfe igjennem de noksom bekjendte samfundsstormere kjøbmand Eger og bundtmager 

Hoel. En slig ulykke vilde de gode borgere gjøre alt sit for at afværge. Og i hellig iver for den 

gode sag tog de lange skridt opover bakken. – Det tog paa kræfterne. 

                                                
136 Tallak Lindstøl. Stortinget og statsraadet : 1814-1914. B. 1 D. 2: Biografier L-Ø: Samt tillegg. Kristiania: 
Steen'ske bogtrykkeri, 1914, 639–640. 
137 Samhold, 30. oktober 1888. 
138 Fra et lengre sitat gjengitt i Samhold, 2. november 1888. 
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 Men efter den anstrengende mars fandt de en liflig hvile inde i valglokalet. Her raadede 

idag – istendfor liv og ivedragt – den fulstændigste idyl, der mindede om de gode gamle dage, 

da kun de «bedste borgere» stellede med stadens og statens anliggender. Der var ingen trængsel, 

ingen spending. Hist og her paa bænkerne sad, med store mellemrum, de stilfærdige, velsindede 

mænd, hvis skjønne opgave er at bevare forfatning og alt «bestaaende». Og deres ansigter lyste 

af stille fryd over den sejr, som den gode sag nu skulde vinde over radikalismen her i staden. 

Ikke en eneste venstremand var at se – naar undtages nogle, som i egenskab af valgbestyrere 

var tilstede «paa embeds vegne», samt en og anden, som af nysgjerrighed tittede indom for at 

se, hvordan en valgforsamling af bare velsindende mænd tog sig ud. Og ligesaa stilfærdigt og 

pynteligt som det hele valg gik for sig, puslede de agtværdige mænd nedover igjen, en for en, 

efter hvert som de havde leveret sine stemmesedler. Da optællingen begyndte, fandtes der ikke 

en levende sjæl i hele lokalet undtagen valgbestyrelsen samt en to-tre, som skulde bringe uden-

verden besked om det højvigtige valg.139 

 

Venstre på Gjøvik markerte dermed tydelig at de hverken fant seg i den rådende valgordningen 

eller at hamarsingenes valg av tingmann. Men aksjonen var fånyttes, for det nyvalgte Storting 

gjennomførte ingen endringer av hverken kretsinndelingene eller valgreglene. 

 

Den tverrpolitiske valgstreiken på Gjøvik i 1891 

På stortinget fortsatte diskusjonen om trasévalget for banen til Lillehammer. I mars 1890 la 

regjeringen Stang fram en jernbaneproposisjon. Den inneholdt et forslag om en bane fra Lille-

hammer til Sel140, men var uten hverken en Hamar-Lillehammerbane eller en Nordbane, da 

regjeringen mente at disse forslagene ikke var godt nok utredet. Men før saken ble tatt til be-

handling på Stortinget, fremmet mindretallet i jernbanekomiteen, et forslag utformet av komi-

teens leder, Peder Nilsen om å vedta også byggingen av en Hamar-Lillehammerbane. Etter en 

fire dagers lang debatt endte Stortinget opp med å vedta mindretallsinnstillingen, mye takket 

være Nilsens innsats, ifølge Trond Feiring.141 Mens vedtaket førte til stor feiring på Hamar og 

på Lillehammer, ble gjøvikenserne forargede og bitre. Ekstra bittert var det at lillehamringene 

etter valget i 1888 hadde vendt seg bort fra Nordbanen, og nå støttet opp om hedmarksalterna-

tivet. Gjøvikenserne følte seg sveket av sine tidligere forbundsfeller i nord.142 

 Med valget i 1888 med gjøvikenserne at de hadde fått en representant som var «den 

ihærdigste modstander af byens interesser».143 Utfallet i jernbanesaken førte til at også Gjøvik 

                                                
139 Samhold, 30. oktober 1888. 
140 Mange ikke-døler kjenner nok bedre til dagens småby Otta enn nabobygda og kommunenavnet Sel. 
141 Feiring, Lillehammer og Fåbergs historie: bind II: Byen og bygda, 336. 
142 Framkommer blant annet i Samhold, 13. juli 1891 og 9. september 1891. 
143 Samhold, 30. september 1891. 
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Høyre i forkant av valget i 1891 vendte ryggen til Peder Nilsen. Ifølge Samhold skal «partiets 

[Høyre] tænksomme mænd har tidt bebrejdet sig, at man hjalp ham [Nilsen] at faa Gjøvik-

valgmændendes stemmer.» Mens Samhold i 1888 sterkt fordømte høyrevalgmennene, var de 

tre år seinere unnskyldt, med den begrunnelse om at da det «jo [var] i grunden fulstændig 

ligegyldigt, paa hvem de 2 valgmænd herfra kastede sine stemmer; de kunde saa alligevel ikke 

raade for udfalet.». 144 Dersom Gjøvik sendte noen valgmenn til Hamar i 1891, ville Nilsen 

neppe få disse valgmennenes stemme, om det så var Høyre som vant.  

 Samhold tvilte på at Nilsen ville bli gitt ny mulighet til å «forpurre Nordbanen», da 

avisa hadde stor tro på venstreseier på Hamar. Likevel mente Samhold at man på grunn av 

valgordningen måtte gå ut ifra at også den vordende tingmannen ville komme til å bli hamar-

sing, og at han «maa som saadan antages at ville stille sig paa Hamar-interessernes side, hvor 

disse kolliderer med Gjøviks». 145 Redaktørene mente at hverken Gjøvik eller Lillehammer 

hadde noen innflytelse på valget, annet enn å strø sand på Hamars beslutninger. 

 Samholds redaksjon var hard mot både hamarsingene og lillehamringene, men mer for-

sonende i møte med de konservative på Gjøvik. I slutten av september, noen uker før valget, 

ble det tatt initiativ til streik både i Samhold og i Gjøviks Blad, og begge avisene oppfordret 

Høyre til å ta del denne gangen. Streiket man på Gjøvik, var det tenkelig at andre byer som var 

i samme posisjon ville følge etter, slik som i 1888. Selv om gjøvikenserne var skuffet over 

lillehamringene, håpet de på at folket i dølabyen ville følge etter.146  

 Søndag 11. oktober ble det avholdt møte i Gjøviks venstreforening. Der ble det besluttet 

at man skulle streike under valget, under den forutsetning av at Høyre ble med. Dagen etter 

vedtok byens konservative forening å slutte seg til Venstres forslag. Dagbladet (V), Verdens 

Gang (V) og Hamars Stiftstidende (H) tok til orde for at gjøvikenserne måtte stemme ved val-

get, ettersom den jevne valgkampen på Hamar kunne føre til et blandet valgresultat og gjøre at 

Gjøviks valgmenn havnet på vippen. Samhold avviste oppfordringen, da de viste til at gjøvi-

kenserne måtte ivareta «smaabyenes tarv» ved å streike, og at partiene på Hamar var så veldi-

siplinerte at det neppe kom til å bli et blandet valg. Samholds oppfordring til velgerne var 

snarere: «[Mød] ikke ved valget paa fredag! Og la os nu alle være enige!»147 

 Under valget 16. oktober 1891 ble dermed igjen arrangert streik på Gjøvik – denne 

gangen med deltakelse fra samtlige stemmeberettigede. Streiken skyldtes i stor grad misnøye 

                                                
144 Samhold, 9. september 1891. 
145 Samhold, 30. september 1891. 
146 Samhold, 30. september 1891. 
147 Samhold, 14. oktober 1891. 
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med utfallet av behandlingen av jernbanesaken i Stortinget i 1890. Nå var også høyresiden på 

Gjøvik misfornøyde. Men appellen i demonstrasjonen bygde på at valgordningen var til skade 

for alle mindretallskretser, og ikke bare for Gjøviks vedkommende. Således oppfordret gjøvi-

kenserne velgere i andre mindretallskretser til å gjøre det samme. Venstre på Hønefoss og 

Kongsvinger fulgte etter og streiket, mens på Lillehammer deltok man i valget på sedvanlig 

vis. På Hamar var valget svært jevnt, med en deltakelse på 95,2 prosent. Venstre vant til slutt 

for første gang i byens historie, men ikke med mer enn 287–286 mot 267–263 stemmer. Høy-

esterettsadvokat Gustav Heiberg fra Hamar ble valgt til tingmann, og Thorstein Lunde fra Lil-

lehammer til suppleant, selv om det var høyre som vant på Lillehammer.148 Valget av Lunde 

som suppleant skyldtes trolig hans gode ry, men kan kanskje samtidig ha vært en håndstrekning 

til dølafolket. Forhåpentligvis ville Heiberg være en mer vennligsinnet representant for Gjøviks 

interesser, for aldri hadde det rådet så mye misnøye på Gjøvik som med stortingsmannen og 

jernbaneingeniøren Peder Nilsen. 

 Det er verdt å merke seg at valgmannsvalgene i mjøsbyene i 1891 foregikk samme dag.  

I 1888 hadde man på Hamar stemt dagen før Lillehammer og Gjøvik. Jeg har ikke kommet 

over noen begrunnelse bak samordningen av valgforsamlingene, men det er ikke utenkelig at 

de ble satt til samme dag for nettopp å unngå at resultatet i én krets skulle påvirke stemmegiv-

ningen i en annen. Ved seinere valg ble valgdatoene for herredene samlet, først amtsvis og 

deretter på nasjonal basis. I 1891 var det dermed ikke mulig for Gjøvik Venstre å fremme et 

forbeholdent streikeforslag som tok hensyn til resultatet på Hamar, slik som tre år tidligere. 

Det stod altså om alt eller ingenting.  

 Valgstreiken gikk ifølge Samhold for seg «efter alle kunstens regler». Valgbestyrelsen 

leste opp grunnloven og navnene på alle de stemmeberettigede, men ikke en eneste velger var 

møtt opp. Bare to menn satt vakt ute i valglokalets forværelse, i tilfelle det skulle dukke opp 

noen som ikke var blitt informert om streiken. Samhold mente at gjøvikenserne i fellesskap 

hadde «nedlagt den kraftigste protest, som byen er istand til, mod den urimelige valgordning». 

Dersom flere mindretallskretser fulgte etter, kunne ikke streiken forbli uten virkning. Kravet 

måtte være at småbyene skulle slåes sammen med sine omkringliggende distrikter under val-

gene – iallfall innlandsbyene, da saken kunne fortone seg annerledes for kystbyene, hvis inter-

esser kanskje ikke harmoniserte så godt med deres omegn. Representanter for de lokale 

                                                
148 Utheim, Oversigt over Valgmands- og Storthingsvalgene 1891, 71. 
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myndighetene på Gjøvik, være seg magistraten, formannskapet eller kommunebestyrelsen, 

burde nå fremme dette kravet til Stortinget.149  

 På Lillehammer gikk valget for seg på vanlig vis med bred deltakelse, men på både 

Hønefoss og Kongsvinger streiket samtlige venstrevelgere.150 Tilfellet med mindretallskret-

sene Kongsvinger og Hønefoss var blant de mest håpløse. De to småbyene valgte tingmenn 

sammen med kjempen Kristiania, og ble ofte omtalt som to «ubetydelige spurver i trane-

dans».151 I 1891 stilte de med to valgmenn hver mot 168 fra Kristiania. Mulighetene for inn-

flytelse var med andre ord helt fraværende. Det var lite sannsynlig at deres valgmenn noen 

gang ville fungere som tungen på vektskålen, og partiene i hovedstaden hadde lite å vinne på 

å inngå avtaler med søsterforeningene i småbyene. Venstrestreikene på Hønefoss og på Kongs-

vinger har ikke tidligere blitt omtalt i litteraturen, til forskjell fra streikene i 1903. Streikene er 

interessante, fordi de viser at det var sterk misnøye i Hønefoss og Kongsvinger på et tidlig 

tidspunkt.  

 Valgene på Gjøvik i perioden 1885–1891 viser hvordan akkumulert misnøye over tid, 

kombinert med en regionalpolitisk interessestrid mellom byene i samme valgkrets, kunne lede 

til tverrpolitiske protester mot valgordningen. I kraft av å ha streiket to valg på rad, var gjøvi-

kenserne på dette tidspunktet blant de mest høylytte motstanderne av den rådende ordningen. 

Av nettopp den grunn synes det litt merkelig at gjøvikenserne ved de neste valgene snudde på 

flisa, la fra seg protestappellene og heller deltok tallrike ved valgmannsvalgene. Hvorfor? 

 

3.3 Valgene på Gjøvik mellom 1894 og 1903 
For Gjøviks vedkommende er det hensiktsmessig å behandle de fire valgene i perioden mellom 

1894 og 1903 under ett. Ved ingen av disse fire valgene ble det arrangert streik, og mindre-

tallsproblemet ble i det hele viet veldig lite oppmerksomhet, i stor kontrast til valgene i den 

foregående perioden. I de to første valgene, i 1894 og 1897 utgjorde Hamars valgmenn frem-

deles flertallet ved distriktsforsamlingene, mens i 1900 og 1903 hadde ingen av byene i kretsen 

flertall alene. Mens et stadig større antall mindretallskretser streiket ellers i landet, ble mindre-

tallsproblemet knapt nevnt på Gjøvik. Hvordan er det mulig å forklare denne vendingen? 

 

Valget i 1894: Streikene glemt? 

                                                
149 Samhold, 19. og 23. oktober 1891. 
150 Samhold, 23. oktober 1891. 
151 Samhold, 7. oktober 1891 og Samhold, 22. oktober 1897. 
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Under valget i 1894 var deltakelsen på Gjøvik andelsvis høyere enn noensinne. Av 166 stem-

meberettigede stemte 158 (95,2 prosent). Demonstrasjonsånden fra tre år tidligere var som for-

duftet. I Samholds dekning av valgkampen er det ingen saker overhodet som omtaler de fore-

gående streikene. I det hele tatt er det bare én avistekst som berører mindretallsproblemet. I 

forbindelse med en sak om at Gjøvik manglet bare fire stemmeberettigede for å oppnå én ekstra 

valgmann, skrev Samhold 29. august: 

 
Skjønt det jo i og for sig ikke har stort at betyde, enten der vælges 2 eller 3 valgmænd 

herfra, da Hamar saa alligevel afgjør valget, kunde det dog ikke være afvejen, om de saa 

manglende stemmeberettigede blev inmeldt i mandtallet. Det er jo ikke nogen absolut umu-

lighed, at der ogsaa kunde bli brug for Gjøviks valgmænd, hvis f.eks. noget saadant skulde 

indtræffe som at valget paa Hamar, hvor partistillingen er en evig vippen op og ned, skulde 

bli blandet.152 

 

Mens det tidligere ble ansett for å være svært usannsynlig med et blandet valgresultat på Ha-

mar, ble det i 1894 sett på som en mulighet og brukt som et argument for at gjøvikenserne 

burde delta i valget. På samme tid mente Samhold at hamarsingene sannsynligvis kom til å 

avgjøre utfallet, men det var ingen som lenger tok til ordet for å demonstrere. Hvorfor? 

 Hverken Samhold eller statistikken gir oss noen gode svar. Men det er fire saksforhold 

som kanskje kan ha spilt inn. For det første var den omstridte jernbanesaken ute av bildet. 

Våren 1894 var Nordbanen – iallfall strekningen mellom Kristiania og Gjøvik – endelig blitt 

vedtatt på Stortinget, til stor jubel på Gjøvik.153 Nå var det bare valg av trasé internt i Vestopp-

land som gjenstod. Dermed var det store stridsspørsmålet mellom mjøsbyene ute av bildet. For 

det andre hadde valget i 1891 vist at man også på Hamar var i stand til å velge venstremenn. 

Kanskje de liberale hamarsingene ville vise seg mer villige til å tildele gjøvikenserne en ting- 

eller suppleantsplass fra tid til annen? I så fall ville det ikke lenger være så fånyttes å utpeke 

valgmenn på Gjøvik og sende dem over Mjøsa til stortingsvalget.  

 For det tredje var valgkampen i 1894 på nasjonalt plan særskilt intens, med konsulat- 

og stemmerettssaken i fokus. Hele 90,16 prosent av de stemmeberettigede deltok.154 I kjøpste-

dene var deltakelsen på hele 93,76 prosent. Dette året gjorde Venstre harde framstøt på å vinne 

byene, og lyktes i både Kristiania og i Trondhjem. Det kan tenkes at den harde valgkampen 

                                                
152 Samhold, 29. august 1894. 
153 Mollgard, På fedres gamle veier, 185; Men den dag i dag mangler fremdeles den strekningen fra Gjøvik til 
Lillehammer, til mange gjøvikenseres forbitrelse. 
154 Av de stemmerettskvalifiserte var andelen på 73,64 prosent. 
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nasjonalt økte terskelen for å protestere på Gjøvik. Gjøvikenserne hadde jo ikke lenger noen 

casus belli (krigsårsak) i form av jernbanesaken, og det var ingen andre byer som syntes å 

planlegge noen demonstrasjon dette året. Haugesunderne hadde streiket i 1888, men ikke i 

1891 og så ikke ut til ville ta opp tråden igjen i 1894. En uteblivelse fra valget ville kanskje ha 

blitt sett ned på fra foreninger og aviser utenfra (jevnfør kommentarene fra Dagbladet og Ver-

dens Gang tre år tidligere), all den tid det var mye som stod på spill dette året.  

 Den fjerde grunnen, som ikke eksplisitt nevnes i Samhold, men som påpekes i Akershus 

Amtstidende, er at det i 1892 var blitt fremsatt en proposisjon til stortinget (prp. nr. 88, 1892) 

som tok til orde for å innføre direkte valg i byene. Proposisjonen avventet i 1894 ennå behand-

ling. Til tross for at Samhold ved tidligere anledninger hadde argumentert i mot direkte valg 

som løsning på mindretallsproblemet, kan det tenkes at man i 1894 opplevde at regjeringen 

med proposisjonsframlegget iallfall tok saken på alvor, og at det var å anse som bedre enn 

ingenting. Denne siste teorien kan være av betydning for å forklare velgernes avgjørelse om 

ikke å streike i 1894, men hjelper fint lite for valget i 1897 – for i 1895 falt proposisjonen i 

Stortinget, uten at det ble fremmet noen ny.  

 Valgmannsvalgene i mjøsbyene i 1894 endte med en knepen seier for Venstre på Lil-

lehammer, og likeledes for Høyre på Hamar. Dermed var det Høyres kandidat, stiftamtmann 

Oscar Mørch fra Hamar som endte opp med tingmannsplassen. Til suppleant ble overrettssak-

fører Ingvald Lysgaard Schey fra Lillehammer valgt. På Gjøvik endte valgmannsvalget faktisk 

opp med et blandet resultat. De to første valgmannsplassene ble besatt av venstrefolk, men den 

tredje ble tatt av handelsborger F. Fischer. Fischer hadde tidligere sognet til Venstre, men var 

nå gått over til Høyre, fordi han ved prøvevalget hadde falt ut av Venstres valgliste til fordel 

for en arbeiderrepresentant, smedmester Anders C. Lie. Samhold hadde antatt at Fischer på 

distriktsforsamlingen på Hamar kom til å stemme sammen med resten av venstrevalgmennene, 

men tok feil. Samhold skrev: «Ianledning af denne ligedan gesvinte som morsomme omven-

delse har venstre i Gjøvik formontlig intet andet at bemerke end et oprigtigt og hjerteligt: Far-

vel, Fischer!»155  

 

Valget i 1897: Bedre med en kandidat utenbys fra enn en hamarsing? 

I 1897 fortsatte tendensen med nokså høy valgdeltakelse på Gjøvik, med 206 stemmeberetti-

gede og 173 avlagte stemmer. Også i de andre mjøsbyene var valgdeltakelsen høy, med 97,7 

og 93,8 prosent deltakelse i henholdsvis Hamar og Lillehammer. Valget i 1897 var det siste 

                                                
155 Samhold, 26. september 1894. 
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uten allmenn mannlig stemmerett, og det siste valget hvor Hamars valgmenn var i flertall. På 

landsbasis stod striden særlig om den allmenne mannlige stemmeretten, og valgresultatet gav 

Venstre det flertallet som trengtes for å endre grunnloven.  

 I 1897 var det ingen som omtalte mindretallsproblemet – til tross for at forslaget om å 

innføre direkte valg i kjøpstedene var falt på Stortinget. Ved årets valg var Samhold nokså 

fornøyd med resultatet. Venstre vant (nokså knepent) i alle de tre mjøsbyene, og valgmennene 

gikk sammen om å velge forhenværende (og kommende) statsminister Johannes Steen til ting-

mann. Ved tidligere valg hadde Steen blitt valgt inn fra Tromsø og Stavanger. Det var derfor 

liten grunn til å anta at Steen, som en av lederne i Venstre nasjonalt, gjennomgående ville 

favorisere en av mjøsbyene framfor de andre. Samhold påpekte at det for «Gjøviks vedkom-

mende kan […] sies, at vi har grund til at være vel fornøiet med repræsentantvalget. Det er jo 

en fordel for os, at der vælges en mand, som ikke har specielle interesser at ivareta paa Ha-

mar.»156  

 Valget av Steen har visse paralleller til forsøket på å få valgt forhenværende statsråd 

Kildal til tingmann for mjøsbyene i 1888. Også da syntes venstresiden på Gjøvik å være for-

nøyd med at kandidaten var hentet utenbys fra, snarere enn at man nok en gang gikk for en 

hamarsing. Om man ikke kunne få valgt en mann fra sin egen by, var det kanskje bedre med 

en nasjonal partipolitiker som var hevet over de lokalpolitiske disputtene? Helt konsekvent i 

denne tenkningen var Samholds redaksjon ikke, for i 1900 gikk de hardt ut mot den radikale 

Lillehammeravisa Gudbrandsdølens forslag om å på ny hente en kandidat utenfra, som for 

eksempel Kildal eller Carl Berner. Samhold mente at dette ville «parktisk talt gjøre Mjøsbyerne 

represæntantløse».157  

 Mens valget av Steen var enstemmig, var suppleantsvalget svært delt, med hele fire 

kandidater. Det var særlig valgmennene på Hamar som delte seg mellom ulike kandidater, 

mens lillehamringene valgte å gå for en helt egen. Under dette valget var stemmene til Gjøviks 

valgmenn utslagsgivende for første gang på lang tid, da de var med på å sikre seksjonsingeniør 

Just J. B. Broch (ti stemmer) flertall over bokhandler L. Larsen (åtte stemmer).158 Endelig var 

det en viss mening i at gjøvikenserne deltok ved distriktsforsamlingen. Dermed kan det kanskje 

tenkes at mindretallssituasjonen mot slutten av 1890-tallet ikke lenger fortonet seg som så håp-

løs som tidligere? 

 

                                                
156 Samhold, 29. september 1897. 
157 Samhold, 27. august 1900. 
158 Samhold, 1. oktober 1897; Utheim, Oversigt over Valgmands- og Storthingsvalgene 1897, 84. 
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Valget i 1900: En forspilt mulighet  

Mjøsvalget i 1900 var det første siden 1879 hvor Hamars valgmenn ikke alene kunne utgjøre 

flertallet ved distriktsforsamlingen. Årsaken bak utjevningen i antallet valgmenn fra hver av 

mjøsbyene skyldtes hovedsakelig stor befolkningsvekst på Gjøvik og Lillehammer, hvor fol-

kemengden hadde doblet seg siden 1891.159 I tillegg hadde stemmerettsutvidelsen ført til at en 

høyere andel av befolkningsmengden på Gjøvik (17,6 prosent) og Lillehammer (19,1 prosent) 

hadde stemmerett enn på Hamar (16,0 prosent), motsatt av hva tilfellet hadde vært ni år tidli-

gere.160 På den måten fikk de to mindre byene noen flere valgmenn enn hva folketallet skulle 

tilsi. 

 Slik ble fordelingen av valgmenn forrykket i de to mindre mjøsbyenes favør. Lilleham-

mer og Gjøvik stilte med elleve hver, og Hamar med 19. Dermed var det nå mulighet for at to 

byer kunne overkjøre den tredje, dersom de klarte å enes seg i mellom. 

 Den nye situasjonen gikk ikke mjøspressen hus forbi. I det liberale bladet Oplandenes 

Avis på Hamar skal det etter sigende ha vært snakk om at det ikke var så viktig om hamarsing-

ene endte opp med tingmannen dette året, og at «det er rimeligt, at Gjøvik nu faar vælge sin 

kandidat».161 Avisa skal ha ment at både fabrikkeier Østbye fra Gjøvik og kjøpmann Lunde fra 

Lillehammer egnet seg som tingmenn.  

 På Gjøvik håpet man på en allianse med Lillehammer. Samhold synes iallfall å mene at 

«byen visselig med fuld føie162 har grund og ret til at kræve» representanten denne gangen, 

ettersom det var gått tretti år siden sist en gjøvikenser var blitt valgt til suppleant. Men den nye 

numeriske fordelingen til tross – Samhold tok det ikke for gitt at de var ferdige med mindre-

tallsproblemet. Redaktøren ville ikke bli det minste forbauset dersom hamarsingene likevel – 

«trods forsikringene om det modsatte – paa valgdagen møder frem med flere valgmænd end 

Gjøvik og Lillehammer tilsammen.»163 Det var med andre ord ingen stor jubel over den nye 

situasjonen, for man var ikke garantert noen innflytelse. 

 Sammenlignet med de foregående åra, fremstår stemningen under valgkampen høsten 

1900 som påfallende laber. Samhold mente at selv om man på forhånd visste at partiene ikke 

hadde så mange saker å kjempe om – til dømes var jo diskusjonen om den allmenne mannlige 

                                                
159 På Gjøvik lå befolkningsmengden i 1891 på 1 416 og i 1900 på 3153. Tilsvarende tall for Lillehammer var 
1832 i 1891 og 3 111 i 1900. Kilde: Utheim Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 
1891 og 1903.  
160 Utheim Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 1900, 36–37. 
161 Omtalt i Samhold, 30. juli 1900. 
162 Føie, tilstrekkelig berettigelse. Ordbog over det danske sprog: Historisk ordbog 1700–1950. «Føie». 29. sep-
tember 2018. https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=f%C3%B8je#suppl-30126. 
163 Samhold, 27. august 1900. 
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stemmeretten ute av veien – så var det ingen som hadde sett for seg at det skulle bli så stille. 

Det var «noget nær dødt over hele linjen.»164 På landsbasis var også deltakelsen mye lavere 

enn før, da ikke flere enn 54,21 prosent stemte.165 Dette skyldtes blant annet at mange av de 

nye velgerne enten ikke var blitt seg bevisst sine nye rettigheter, eller ikke hadde anledning til 

å ta dem i bruk. I mjøsbyene var det også en lavere andel av velgerne som stemte, på Gjøvik 

bare 55,6 prosent.166 Det kan synes som at det også her var den store gruppen med nye arbei-

dervelgere som ikke deltok.  

 Valgmannsvalget på Gjøvik ble vunnet av Venstre, som så ofte før. Denne gangen med 

nesten tre ganger så mange stemmer som Høyre (233–209 mot 81–71).167 På Lillehammer vant 

Venstre med knappe ti stemmer, mens på Hamar ble det faktisk blandet valg: Venstre tok 14 

av valgmennene, Høyre fem. Dermed var scenen satt for et samarbeid mellom de liberale valg-

mennene fra Gjøvik og Lillehammer. For første gang siden 1868 kunne én av de to mindre 

byene ende opp med representanten, mens den andre i det minste kunne få suppleanten.  

 Men slik gikk det ikke. Valgmennene fra Lillehammer delte seg: Fire valgte å stemme 

på malermester Christiansen fra hjembyen, mens seks gikk sammen med de liberale hamar-

singene og sikret dermed flertall for seksjonsingeniøren og tidligere suppleant Broch fra Ha-

mar. Som motytelse ble de enige om å velge Johan Filseth, redaktør i venstrebladet Gudbrands-

dølen, fra Lillehammer som suppleant. Gjøvikvalgmennene endte opp med svarteper, og stemte 

derfor på sin egen kandidat, fabrikkeier Anders Østbye, til både representant- og suppleants-

vervet. Samhold skrev: 

 
Slik gik det altsaa dennegang, da der skulde være samarbeide mellem Lillehammer og Gjøvik.  

Vi gratulerer Lillehammer med dets repræsentasjon og udtaler formodningen om, at naar denne 

vor søsterby om tre aar aspirerer til at faa repræsentanten, blir det neppe ved Gjøviks hjælp det 

sker.168 

 

Likevel var det nettopp det som hendte – og det på merkeligst tenkelig vis.  

 

  

                                                
164 Samhold, 8. august 1900 
165 Utheim, Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 1900. Tallene er ikke helt sammen-
lignbare med dem fra 1897 og bakover, da man med innføringen av allmenn mannlig stemmerett gikk bort fra 
kravet om å avlegge ed til grunnloven, og dermed ikke lenger opererte med skillet mellom stemmerettskvalifi-
serte og stemmeberettigede.  
166 Utheim, Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 1900. 
167 Utheim, Oversigt over Valgmands- og Storthingsvalgene 1900, 109. 
168 Samhold, 7. september 1900. 
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Valget i 1903: Et uventet samarbeid 

Mens valgkampen i 1900 hadde gått rolig for seg, var stoda en helt annen i 1903. Krigstypene 

ble funnet fram i pressen, og valget ble (for n-te gang) omtalt som det viktigste siden 1882 eller 

1814. På nasjonalt plan var det selvsagt konsulatsaken som dominerte, samt Christian Michel-

sens forsøk på å samle Høyre, Moderate Venstre og de ikke-radikale innad i Venstre i det 

borgerlige Samlingspartiet.  

 Ved valget dette året stod venstrefolket i fare for å bli fratatt sin dominerende posisjon 

i den vesle mjøsbyen, uten at de helt var klar over det selv. Trusselen kom ikke fra høyresiden, 

som var falt nokså akterut de siste åra, men fra lenger ut på venstre fløy. 

 Da Det norske Arbeiderparti ble stiftet i Arendal i 1887, vekket det ikke noe stort eng-

asjement på Gjøvik, for her hadde på sett og vis arbeiderne allerede et eget parti gjennom 

Venstre, med den radikale Johan Castberg som leder.169 Men opp mot århundreskiftet vokste 

ønsket om en særegen politisk forening blant byens arbeidere, hvis antall hadde økt, særlig på 

grunn av byggingen av jernbanen. I april 1901 ble det således tatt initiativ til å stifte Gjøviks 

socialdemokratiske forening, som regnes som en forløper til Gjøvik Arbeiderparti, som ble 

etablert tre år senere. På stiftelsesmøtet tegnet 38 seg som medlemmer. Høvelmester Martin 

Semingsen ble valgt til formann og jernbanearbeider Olaf Kynsveen til sekretær. Sentralt for 

foreningens arbeid stod særlig kampen for åttetimersdagen. Både Gjøviks Blad og Samhold 

inntok en kritisk og avvisende holdning til partistiftelsen. De mente at foreningen ville sette 

byens arbeidere opp mot Venstre, og dermed – på grunn av flertallsvalgordningen – risikere å 

ødelegge sjansene for radikal representasjon fra Gjøvik overhodet (men sett i lys av Høyres 

oppslutning ved valget i 1903, var dette en nokså tom trussel). Sosialdemokratene mottok – 

noe overraskende – støtte fra den tidligere konservative avisa Oplændingen, som med sin nye 

redaktør Kløvstad hadde gjennomgått en politisk helomvending.170 Dermed tok arbeiderne på 

Gjøvik det første steget ut av Venstres skygge.  

 Ved kommunevalget desember 1901 gjorde den sosialdemokratiske foreningen, gjen-

nom lista «Gjøvik Arbeideres Fællesforening» et godt valg, og oppnådde ni av 24 mandater.171 

Foreningen utgjorde dermed en reell trussel mot Venstre, som ikke oppnådde mer enn ti. Av 

den grunn ble det i forkant av valgmannsvalget i 1903 avholdt forhandlinger om valgsamarbeid 

de to foreningene i mellom, slik som så mange andre steder i landet. Arbeiderforeningens krav 

                                                
169Terje Paulsberg (red.) Alltid videre: Gjøvik arbeiderparti 100 år: 1904–2004. Gjøvik: Utgitt av Gjøvik Arbei-
derparti i samarbeid med Gjøvik Historielag, 2004, 11. 
170 Paulsberg, Alltid videre: Gjøvik arbeiderparti 100 år: 1904–2004, 15; Men Kløvstads sosialistiske redaktør-
periode varte ikke lenger enn fire år. 
171 Fra og med 1898 var det blitt åpnet for forholdstallsvalg ved kommunevalgene. 
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var at av de elleve valgmennene byen skulle utpeke, skulle seks av dem ha bakgrunn som 

arbeidere. Arbeiderforeningen og Venstre skulle få velge tre hver. Resten av valgmennene 

kunne Venstre få velge som de selv ønsket.  

 Arbeidernes krav ble avvist av Venstres ledere: Castberg, ordfører Alf Mjøen og lærer 

Lillegraven, som «fandt at det var en uretfærdighed mod flertallet af Gjøviks arbeidere, at en 

forening med saa faa medlemmer skulde kunne foreskrive valget for omtrent samtlige arbei-

dervalgmænds vedkommende.» 172 Dermed falt forhandlingene sammen, og arbeiderne valgte 

i stedet å stille med en helt egen liste. Skismaet var komplett. Samhold levnet arbeiderlista liten 

sjanse under valget, da de «organiserte arbeiderne» neppe talte «saa stor slumpen173 av Gjøvik 

bys arbeiderstand».174 Derfor kom det som nokså overraskende på mange da arbeidernes liste 

endte opp med omtrent like mange stemmer som Venstre og Høyre til sammen(!). Høyre opp-

nådde 114–102 stemmer, Venstre 138–126 og arbeiderne hele 226. Et slikt valgskred hadde 

Gjøviks borgere aldri opplevd maken til. 

 Også i de andre mjøsbyene stod det ille til for Venstre. På Lillehammer hadde Venstre 

og arbeiderne inngått i forhandlinger, men som på Gjøvik falt samtalene også her sammen, da 

Venstre ikke «vilde ikke la sig binde paa hænder og fødder» av arbeidernes krav». 175 Resultatet 

ble således at arbeiderne stilte med en egen liste, og at Venstre lot være å stille i det hele tatt. 

På Hamar ble det tradisjonelle Venstre danket ut av Hamar Arbeiderparti under valgmannsval-

get. Men på både Hamar og Lillehammer var arbeidernes organisering forgjeves, for takket 

være storstilt mobilisering vant de konservative listene knusende seiere begge steder.176 På dis-

triktsforsamlingen stilte dermed 19 høyremenn fra Hamar, 12 høyremenn fra Lillehammer og 

11 arbeidervalgmenn fra Gjøvik.  

 Med et slikt resultat kunne vel ikke gjøvikenserne håpe på å oppnå noe innflytelse ved 

distriktsforsamlingen? Tradisjon tro ville vel lillehamringene støtte opp om en kandidat fra 

Hamar, mot selv å få tildelt suppleantsplassen. Pessimistisk skrev redaktøren i Samhold, som 

var skuffet over Venstres nederlag, at «[e]t valgmandsvalg i Gjøvik har jo aldrig noget at bety, 

da Hamar og Lillehammer stadig deler kupen [sic] mellem sig sætter Gjøvik ganske og aldeles 

                                                
172 Samhold, 13. august 1903. 
173 «Slumpen», en ubestemt mengde eller porsjon av noe. Ordbog over det danske sprog: Historisk ordbog 
1700–1950. «Slump». 29. september 2018. https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=slump30126    
174 Samhold, 22. august 1903. 
175 Samhold, 29. august 1903. 
176 På Lillehammer vant Høyre med 315 listestemmer mot arbeiderlistens 180–174, på Hamar 406–402 mot 219; 
Utheim. Oversigt over Valgmands- og Storthingsvalgene 1903, 120–121. 



 58 

ud af betragtning. For saavidt kan det være det samme, hvordan valget her falder ud.»177 Kort 

tid etter skulle det vise seg at Samhold tok gruelig feil.  

 De konservative hamarsingene la fram bankdirektør Platou (Hamar) som sin kandidat 

til tingmannsvervet. Men i år ville lillehamringene det annerledes, og stilte med en egen mann, 

overrettssakfører Thallaug. Thallaug hadde i flere år hadde tjent som byens ordfører, og var en 

populær mann blant dølafolket både i og utenfor Høyre. Med valget av Thallaug ønsket lille-

hamringene toppvervet. Derfor klarte ikke de konservative hamarsingene og lillehamringene å 

enes seg i mellom, men ettersom hamarvalgmennene var den største enkeltgruppen, lå Platou 

an til å vinne valget med et simpelt flertall. 

 Da hendte det noe uventet. I sprekken som hadde oppstått innad mellom høyregruppe-

ringene, kom de elleve arbeidervalgmennene «fra Gjøvik [inn] som en kile og sprængte hele 

sulamitten».178 Som en protest mot Hamars tretti år lange dominans valgte sosialdemokratene 

fra Gjøvik å legge partipolitikken til side og stemte – til alles store overraskelse – på lilleham-

ringen Thallaug. Dermed var dølakandidaten sikret flertall.  

 På Lillehammer ble det fest og jubel idet man fikk beskjed om valgresultatet – for etter 

33 år fikk Lillehammer nå endelig stortingsrepresentanten igjen. Ifølge Aftenposten skal alle 

ha reist sine flagg, «uanset Partistandpunkt; selv det radikale 'Gudbrandsdølen' [venstreavis] 

flager».179 Det var tydelig at Thallaugs geografiske tilhørighet var viktigere enn hans politiske 

standpunkt. Da valgmennene vendte tilbake til byen ble de tatt imot som helter, og det ble 

arrangert «seksaer» i deres ære.180 Gjøvikvalgmennene ble tildelt takk og anerkjennelse, «idet 

jo Udfaldet skyldes deres uegenyttige Optræden».181  

 På Hamar rådet det skuffelse over resultatet.182 Platou ble riktigvalgt til suppleant, tak-

ket være tre valgmannsstemmer fra Lillehammer, men man hadde i forkant av valget jobbet 

lenge med å få overtalt bankdirektøren til å stille i det hele tatt, og man hadde «haabet at faa se 

et Kandidatur virkeliggjort».183  

 På vestsida av Mjøsa høstet de sosialdemokratiske valgmennene ros fra den tidligere så 

kritiske Samhold. Avisa fant det litt påfallende at arbeidervalgmennene hadde klart å inngå et 

                                                
177 Samhold, 2. september 1903. 
178 Samhold, 10. september 1903. 
179 Aftenposten, 8. september 1903. 
180 En «seksa» er en ikke-privat fest, holdt for en forening eller en større krets. Egentlig et lettere måltid, men i 
denne sammenhengen synes det snarere å være snakk om en ganske «vill» fest. Kommer fra svensk, og betyr 
egentlig «et måltid klokken seks om kvelden». I moderne svensk har ordet overlevd i begrepet «svensexa», som 
tilsvarer et norsk utdrikningslag. 
181 Gudbrandsdølen, 8. september 1903. 
182 Hedemarkens Amtstidende, 9. september 1903; Samhold, 10. september 1903. 
183 Hedemarkens Amtstidende, 9. september 1903. 
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samarbeid med høyremennene fra Lillehammer, all den tid de ikke hadde klart å enes med 

Venstre på Gjøvik. Men Samhold mente at det var ingen grunn til å dømme deres handlinger 

på distriktsforsamlingen. Tvert om hadde arbeiderne handlet klokt idet de hadde stemt på «den 

uden sammenligning mest habile af de to opstillede kandidater og den, af hvem Gjøvik kan 

vente det velvilligste sinnelag.».184  

 Samhold mente at valgmennene kanskje kunne ha gjort mer for å sikre Gjøvik supple-

antplassen. Gjøvikvalgmennene stemte på redaktør Kløvstad som suppleant, mens ni av valg-

mennene fra Lillehammer gav, som en vennlig gest, sin støtte til den tidligere omtalte handels-

borger (og nå brukseier) Fischer fra Gjøvik. Hadde gjøvikenserne også stemt på Fischer, kunne 

man kanskje også ha overtalt en eller to av de siste valgmennene fra Lillehammer, og dermed 

sikret seg et flertall for en sambygding, samme om det var en fra høyre- eller venstresiden.  

Men Samhold ville likevel ikke syte, for sosialdemokratene hadde i alle fall tatt et første skritt 

i retning av samarbeid og forståelse de to byene imellom, «som ligger i samme amt og som paa 

saa mange maader kan støtte hinanden under arbeider for sin videre udvikling. Og dette skal 

vore valgmænd ha tak for.» 185 

 Det kanskje mest påfallende med Samholds dekning både i 1900 og 1903 er at den ikke 

kommenterer streikene i de mange andre mindretallskretsene. Avisa går hverken inn på de 

streikenes beveggrunner eller noen diskusjon om endring av valgordningen. Mens Samhold i 

1888 hadde snakket om en sympatistreik med Haugesund, og i 1891 håpet på en stor bølge av 

streiker, var avisa helt tyst i 1900 og 1903. Dette er litt merkelig, all den tid avisa fremdeles fra 

tid til annen ytret misnøye med valgordningen. Grunnen til denne tausheten kan skyldes flere 

faktorer. For det første kan det tenkes at man på Gjøvik mente at streikene var virkningsløse – 

man hadde jo ikke oppnådd noe i 1888 og 1891 – og i den nasjonale diskusjonen om valgord-

ningen var det ikke mindretallskretsenes problemer så lå høyest på dagsorden.  

 I tillegg kan tenkes at gjøvikenserne ikke lenger opplevde valgene som helt håpløse. På 

Hamar var valgmannsvalgene faktisk ofte så jevne at blandede resultat i høyeste grad var en 

mulighet. Om det skulle skje, var jo muligheten til stede for at gjøvikensere kunne utgjøre 

tungen på vektskåla. Og fra 1900 var jo ikke Hamar lenger i flertall alene. Differansen i antall 

valgmenn fra de tre mjøsbyene var ikke så stor som tilfellet for eksempel var i trebykretsen 

Kristiania-Hønefoss-Kongsvinger eller i Trondhjem-Levanger. I disse kretsene skulle derfor 

mye mer til for at mindretallskretsenes valgmenn skulle havne i en vippeposisjon. Blandede 

                                                
184 Samhold, 10. september 1903. 
185 Samhold, 10. september 1903. 
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valg var også mindre sannsynlige i større kretser som Kristiania og Trondhjem, hvor det stod 

om langt flere stemmer og hvor partiorganisasjonene var bedre utbygget.  

  

3.4 Oppsummering 
Når det gjelder Gjøvik, er det liten tvil om at det rådet en misnøye med reglene ved stortings-

valgene og hvorledes representantkretsene var satt sammen. Men tilfellet Gjøvik viser at mis-

nøye med valgordningen i seg selv trolig ikke var nok til å mane fram protester. For at velgerne 

skulle ta til streik krevdes en ytterligere provokasjon – her i form av jernbanesaken. Det var 

først idet stortingsrepresentanten åpent gikk imot Gjøviks interesser at situasjonen ble utålelig. 

De valgene hvor man ikke streiket var deltakelsen svært høy, så det er tydelig at mindretallssi-

tuasjonen ikke førte til apati blant gjøvikvelgerne: Enten streiket de, eller så stemte de. 

 I 1888 og 1891 ble mindretallsproblemet trukket fram av gjøvikenserne som et nasjo-

nalt problem. Alle byer i samme situasjon burde derfor ta del i protestene. Men i 1900 og 1903 

var det ingen på Gjøvik som tok til orde å streike i solidaritet med de andre mindretallskretsene. 

Kanskje var man seg selv nærmest, når alt kom til alt? 

 Det er ikke helt åpenbart hvorfor man ikke fortsatte å streike på Gjøvik etter valget i 

1891, men det er tydelig at gjøvikenserne – eller lillehamringene for den saks skyld – ikke 

sluttet å bry seg om representantens (og suppleantens) geografiske tilhørighet. Det kan synes 

som at hvilken by representanten kom fra ofte kunne være vel så viktig som hvilket parti ved-

kommende tilhørte. Dette gjaldt særlig i perioder med større interessekonflikter, som valget av 

jernbanetrasé, men var også av betydning i mindre konfliktfylte tider. Suppleantsplassen var 

av verdi – dette ble påpekt både på Lillehammer og på Gjøvik. Men det var tydelig at repre-

sentantplassen var en langt gjevere, jevnfør festlighetene på Lillehammer.  
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4 Grimstad  
 

Det synes næsten, som om Arendals Valgmænd vælges paa Programmet: Ingen Grimstadmand. 

Redaksjonen i Grimstad Adressetidende (H) 20. november 1894  

 

[…] og trøste os med, hvad Arendal har i kvantiteten, det har vi igjen i kvaliteten, om det end – desværre for os! 

– maa indrømmes, at det er kvantiteten, det kommer an paa her. 

Skribenten Demokrat i Grimstad-Posten (V) 25. juli 1903 

  

Grimstad var i 1885 en liten havneby på 3 070 innbyggere i Nedenes amt, i dagens Aust-Ag-

der.186 Byens valgmenn utpekte én stortingsmann sammen med den mer folkerike nabobyen 

Arendal, som på samme tid hadde et folketall på 4 850 innbyggere.187 De to byene hadde valgt 

sammen siden stortingsvalget i 1835, og ved samtlige valg var valgmennene fra Arendal i fler-

tall. I likhet med de fleste andre byene på sørlandskysten var Grimstad dominert av Høyre.188 

Høyre vant samtlige valgmannsvalg i perioden oppgava dekker, ofte med mer enn dobbelt så 

mange stemmer. Om Venstre mot formodning hadde klart å seire i Grimstad, ville de trolig ha 

blitt møtt av konservative valgmenn fra Arendal, for der var Høyres overtak enda sterkere: Ved 

valget i 1882 oppnådde Høyre hele ti ganger så mange stemmer som Venstre, og dominansen 

fortsatte ut århundret, om enn med en lavere overvekt av stemmer.189  

  Tilfellet Grimstad er interessant å studere av særlig tre grunner: For det første fordi det 

viser at misnøye med mindretallsproblemet også kunne oppstå i en flerbykrets hvor samme 

politiske parti dominerte i begge byene, og hvis politiske lederskap i lange tider hadde vært 

forholdsvis samstemte. Hva var det dermed som førte til denne splittelsen mellom de to kon-

servative foreningene? For det andre belyser valgene i Grimstad hvor stor betydning tildelingen 

av suppleantsplassen kunne ha for partienes og velgernes opplevelse av å ha innflytelse. Det 

var idet grimstadfolket ikke lenger ble tildelt suppleanten at misnøyen over valgordningen vir-

kelig tok til å vokse – til tross for at strukturen som kunne lede et slikt «urettferdig» utfall hadde 

vært den samme i lange tider. For det tredje fordi det viser at vedvarende sterk misnøye over 

                                                
186 Utheim, Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 1888, 34. 
187 Utheim, Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 1888, 34. 
188 Bjørn Slettan, Agders historie: 1840–1920: Ansikt mot sjøen, grunnfeste i jorda. Kristiansand: Agder histo-
rielag, 1998, 430-432. Det store unntaket var Kristiansand, som ved de fleste valg mellom 1870–1903 ble vun-
net av Venstre. 
189 Slettan, Agders historie: 1840–1920, 430. Dette var befolkningen innenfor bygrensene – selve bybebyggel-
sen strakk seg lenger. Noe av Høyres dominans i Arendal skyldtes nettopp grenseinndelingene: I bykjernen var 
gjennomsnittsinntektene og formuene langt høyere enn i bydelene i utkanten, men disse var ikke en del av selve 
Arendal valgkrets.; Kristvik, «Partiene og valgordningen: Tidsrommet 1885 – 1906», 53. 
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flere år ikke nødvendigvis ledet til demonstrasjoner. Det ble arrangert valgstreiker i Grimstad, 

men bare av byens venstreforening. Høyresiden, som i mange år hadde klaget over mindre-

tallssituasjonen fortsette å stille til valg, til tross for at søsterforeninger i byer som Sandefjord, 

Haugesund og Molde avstod. Hvorfor? Hva holdt de konservative tilbake?  

 

4.1 Historisk bakgrunn 
Grimstad var en langt eldre by enn Gjøvik. Eller det vil si – et langt eldre sted, for status som 

ladested og kjøpstad fikk ikke Grimstad før i henholdsvis 1791 og 1816.190 Det skal ha foregått 

handelsvirksomhet i Grimstad fra så tidlig som 1528. Da ble Grimstad, eller Grømstad som det 

lenge het, for første gang ble nevnt i tollrullene. Ifølge forfatter Bendix Ebbell, bidragsyter i 

Grimstad Bys Historie fra 1927, er det grunn til å tro at det på det tidspunktet allerede hadde 

foregått handel i området i en hel mannsalder.191 Byhistoriker Finn-Einar Eliassen mener der-

imot at det er først rundt år 1600 at man kan snakke om noe særlig til bydannelse i Grimstad.192  

 Grimstads fremste fortrinn var den gode naturlige havna og den gunstige plasseringa 

midt i Skagerak. På vei tilbake fra handel med havner lenger øst kunne engelske og neder-

landske handelsmenn plukke opp mer last på veien hjem – da først og fremst trelast. På slutten 

av 1500-tallet og utover 1600-tallet var etterspørselen etter tømmer enorm i Nederland, og dette 

skapte store muligheter for sørlendingene, som hadde god tilgang til skog, sager og havner. I 

tillegg ble det drevet småhandel med danskene. De kom med korn, egg, kjøtt og brennevin, og 

tok med tømmer tilbake.  

 Utskiping av trelast var egentlig forbeholdt de offisielle kjøpstedene og ladestedene, 

som Bragernes (Drammen), Skien, Kristiansand eller Drøbak. Men fram mot innskjerpingen 

av handelsprivilegiumsordningen på midten av 1600-tallet ble ikke handelen så nøye kontrol-

lert i rettighetsløse steder som Grimstad.193 Fra 1643 ble Grimstad underlagt Kristiansands cir-

kumferensområde, og deretter Arendal handelsdistrikt fra 1723, men uten å bli tildelt lade-

stedsrettigheter. Ebbell hevder at den merkantilistiske privilegiumspolitikken ble skjebnes-

vanger for en rekke steder på Sørlandet194, og fungerte hemmende for det han mente var 

                                                
190 Et ladested er en by med begrensede handelsprivilegier, deriblant retten til å laste og eksportere enkelte han-
delsartikler. En kjøpstad var en by med fulle handelsprivilegier. 
191 Bendix Ebbell, «Strandsted og lasteplass: 1528–1791» i Grimstad Bys Historie, 15. 
192 Finn-Einar Eliassen, «Småbyenes storhetstid, ca. 1500–1830» i Norsk byhistorie: Urbanisering gjennom 
1300 år, 163. 
193 Ebbell, «Strandsted og lasteplass: 1528–1791» i Grimstad Bys Historie, 18. 
194 Begrepet Sørlandet ble først lansert i 1902 av dikteren Vilhelm Krag (1871–1933), og dekket opprinnelig 
bare kyststripen av Nedenes amt og Lister og Mandals amt. Derfor er det strengt tatt anakronistisk å bruke det i 
denne sammenhengen. Agder derimot ble brukt på folkemunne om det samme området, men synes ikke å ha 



 63 

Grimstads potensiale for «naturlig vekst».195 Gunstige internasjonale konjunkturer og høy et-

terspørsel – som under de amerikanske og franske revolusjonskrigene – hjalp lite, da handelen 

uansett måtte gå gjennom de privilegerte nabobyene. Men helt dødt var det ikke i Grimstad. 

For selv om det var dårlige vilkår for handel, ble det blant annet bygget forholdsvis mange skip 

i byen.196  

 Grimstad fikk begrensede ladestedsrettigheter i 1791, med laste- og lossefrihet mot en 

fast avgift til Arendal. I 1816 ble byen tildelt fulle kjøpstadsprivilegier av Stortinget. Den første 

perioden som uavhengig kjøpstad gikk nokså trått, særlig som følge av at trelastnæringa var i 

nedgang og på grunn av dårlige økonomiske tider i hele landet.197 Fra 1830 bedret det seg. Da 

fikk skipsbyggingen et oppsving, og grimstadfolket begynte å for alvor å ta del i skipsfarten. 

Fraktenæringen vokste enormt, til det nådde et høydepunkt rundt midten av 1870-tallet.198 Den 

store veksten skyldtes blant annet opphevelsen av den engelske navigasjonsakten i 1849199 og 

bedrede konjunkturer i verdenshandelen. Men i likhet med resten av seilfartsbyene slet Grim-

stad i møte med overgangen til dampfart. Dampskipene var hurtigere og hadde mer regelmes-

sige reisetider enn de eldre seilskutene, og dermed sank fraktratene voldsomt. Langs hele Ag-

derkysten måtte mange seilskipsredere nedskalere og til slutt avvikle hele virksomheten. Verst 

rammet var Arendal, den tidligere sjøfartshovedstaden, med krakket i 1886 som merkeår.200 

Enkelte tider kunne det gå litt oppover, men i snitt sank den samlede tonnasjen for skip i Ne-

denes amt voldsomt, fra omlag 350 000 registrerte tonn i 1875 til nærmere 50 000 i 1920.201  

 De dårlige økonomiske tidene, samt mulighetene som lokket i Amerika gjorde at be-

folkningen i Nedenes amt sank mot slutten av århundret og utover begynnelsen av 1900-tallet. 

Mange av agderbyene hadde likevel netto vekst på grunn av tilflytting fra bygdene. Men Grim-

stads befolkningsmengde stod nærmest på stedet hvil, med så godt som ingen økning mellom 

1879 og 1900, da befolkningen lå på henholdsvis 2 850 0g 3 030.202 Det gikk tilsynelatende 

også trådt i Arendal, som også hadde nullvekst innenfor bykommunens grenser. Men som følge 

                                                
vært et offisielt begrep på de to sørligste amtene. Det som i dag er kjent som Sørlandet og Agder ble tidligere 
regnet som en del av Vestlandet, jevnfør avisa Vestlandske Tidende som ble utgitt i Arendal. 
195 Ebbell, «Strandsted og lasteplass: 1528–1791», 25. 
196 Ebbell, «Ladestedet: 1791–1816» i Grimstad Bys Historie, 183. 
197 Ebbell, «Kjøpstaden: 1816–1916» i Grimstad Bys Historie, 237 og 251; Finn-Einar Eliassen. «Småbyenes 
storhetstid, ca. 1500–1830», 240–243. 
198 Slettan, Agders historie: 1840–1920: 409. 
199 En sjøfartslov først vedtatt i 1651, som blant annet forbød tredjepartsland å frakte varer mellom England (og 
siden Storbritannia) og landet importvaren var produsert, og som bestemte at handelen mellom England og ko-
loniene skulle være forbeholdt engelske skip.  
200 Året etter ble Det norske arbeiderparti stiftet i byen, men det skulle ta lang tid før DNA oppnådde noe særlig 
til oppslutning i området.  
201 Slettan, Agders historie: 1840–1920, 409. 
202 Utheim, Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 1814–1885 (111) og 1903 (36). 
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av en sammenslåing med de nærliggende herredene, ble Arendals befolkning mer enn fordoblet 

fra 4 370 innbyggere i 1900 til 11 130 i 1903. Dermed økte også Arendals forsprang hva gjaldt 

antallet valgmenn. 

 

Figur 6. Folketallet i Arendal og Grimstad i perioden 1835–1903. 

 
Figur 6. Arendal og Grimstads befolkning i absolutte tall i perioden 1835–1903. Den store økningen i Arendal i 1903 skyldtes 
en utvidelse av bygrensene.  

 

Foruten om de maritime hovednæringene foregikk det noe håndverk og industri i Grimstad, 

men noe særlig til industriby ble stedet aldri. I 1850 ble det etablert et mindre mekanisk verk-

sted i byen. Verkstedets produksjon av kakkelovner og skipsstøpegods var lenge nokså ubety-

delig, men fikk et oppsving da verket skiftet eier i 1890-åra. Garverivirksomheten fra 1830-

tallet og utover var til sammenligning mer lønnsom. Mot slutten av århundret ble Grimstad 

mineralvandfabrik opprettet. Fabrikken rettet produksjonen mot den voksende avholdsbeve-

gelsen og kunne foruten om mineralvann tilby befolkningen «alkoholfrie likører og medicinske 

vande».203 I 1891 arbeidet således 74 grimstadfolk innenfor fabrikkindustrien, 204 i håndverks-

industrien (fordelt halvt om halvt mellom selvstendige og arbeidere) og 122 i den såkalte små-

industrien. Til forskjell var 174 sysselsatt i handelen, 150 i sjøfarten og 70 i såkalt «Offentligt 

Arbeide og privat immaterielt Erhverv».204 Det var med andre ord et visst rekruteringspotensial 

for et arbeiderbasert parti i byen, men i perioden oppgava dekker ble det ikke opprettet noe 

slikt parti, hverken av sosialistisk eller sosialliberalt sort (à la Arbeiderdemokratene i Opplan-

dene). Derimot ble det etterhvert organisert et Avholdsparti. Avholdspartiet ble omtrent like 

                                                
203 Grimstad Bys historie, 571. 
204 Folketællingen i Kongeriget Norge: 1 Januar 1891, 278–281. Kategoriseringen er det Det statisiske Central-
bureau som stod for.  
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stort som Høyre under kommunevalget i 1901, og som utøvde noe innflytelse på de konserva-

tive under stortingsvalgene, selv om de ikke stilte med egne lister før valgordningen ble end-

ret.205 I 1906 ble Avholdspartiet det største i felleskretsen Arendal og Grimstad, hvor forøvrig 

også Arbeiderpartiet stilte for første gang.206 

 Grimstadfolket ble også grepet av «assosiasjonsånden» som gikk over Norge på midten 

av 1800-tallet. Det ble opprettet en rekke foreninger og lag for sang, seiling, turisme, idrett, 

skyting og ikke minst for arbeidet for å fremme avholdssaken. I 1855 ble Grimstad Sjømands-

forening stiftet, som skulle arbeide for «saker av interesse for sjøfartsnæringen ».207 Dette synes 

å ha vært en nokså konservativ forening, da den gjennom hele perioden ble ledet av konsuler, 

skipsredere og skipsførere. Fire år senere ble Grimstad Haandverkerforening stiftet. Fore-

ningen hadde som formål å opplyse medlemmene, og etablerte både en lærlingskole og et bi-

bliotek. I tillegg drev foreningen egen lånevirksomhet gjennom Haandverkerbanken. Politikk 

gjorde seg også gjeldende i foreningens lokaler – særlig flaggsaken skapte stor debatt. 208   

 Grimstads første avis, Grimstad Adressetidende, ble grunnlagt i 1856 av J. P. Nielsen, 

som tidligere hadde vært redaktør for Kragerø Adresse. Fram til da hadde arendalsavisa Vest-

landske Tidende dekket forholdene i Grimstad. I perioden 1867 til 1911 var boktrykker Claus 

Winther Kamstrup Rosenkilde eier og redaktør. Med tiden utviklet Grimstad Adressetidende 

seg til å bli en tydelig konservativ avis.209 Bladet er tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket for alle 

valgene i perioden 1885–1903. 

 I 1884 utkom Grimstads første venstreblad, Andvake, med formål om å «samle alle 

kræfter om det folkelige arbeide» og med undertittelen «Et frisindet blad for Grimstad og om-

egn.»210 Amtsskolebestyrer T. Davidson og boktrykker E. Olsen var redaktører og utgivere de 

første åra, inntil Kristen Stalleland og Kjetil Kjiland tok over i 1887, og avisa byttet navn til 

Grimstad-Posten. 211 Grimstad-Posten var et klassisk venstreblad, og dekket på 1880-tallet 

mange av de samme sakene som man finner i andre venstreaviser, som jurystriden, skolesaken 

                                                
205 Tallak Lindstøl, Statistik vedkommende Kommunevalgene i 1901 og delvis valgene i 1898. Kristiania: Justis- 
og Politi-Departementet, 1903, 110 
206 Haffner, Vilhelm og Olafsen, Arnet, Stortingsvalget 1906. Kristiania: Utgit av Det statistiske Centralbureau i 
kommision hos H. Aschehoug & Co, 1907, 124 
207 Grimstad Bys historie, 600. Endret navn i 1875 til Grimstad sjømands- og handelsforening.  
208 Grimstad Bys historie, 603–605. Foreningen eksisterer fremdeles, men endret navn i 1974 til Grimstad Hånd-
verk- og Industriforening. 
209 Grimstad Bys historie, 572. 
210 Grimstad Bys historie, 572; Høeg, Norske aviser 1763-1969: en bibliografi: Bind I: Alfabetisk fortegnelse, 
29. 
211 Høeg, Norske aviser 1763-1969: en bibliografi: Bind I: Alfabetisk fortegnelse, 206. 
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og kampen om Kiellands diktergasje. I perioden denne oppgava undersøker er avisa dessverre 

bare tilgjengelig fra valgene i 1885, 1888 og 1903. 

 

Figur 7. Antall valgmenn fra Arendal og Grimstad: 1835–1903 

 
Figur 7. Antall valgmenn fra Arendal og Grimstad. Bare de åra hvor antallet endret seg er tatt med.  

 

Valgmannsvalg i Grimstad fram til 1880-tallet 

Til tross for at Grimstad ble tildelt kjøpstadsprivilegier i 1816, holdt byen fram med å utpeke 

valgmenn sammen med landdistriktet Øiestad fram til 1832, og valgte således stortingsmenn 

sammen med resten av Nedenes amt.212 Fra og med valget i 1835 stemte Grimstad sammen 

med Arendal, som ved samtlige valg fram til 1903 sendte et flertall av valgmenn til distrikts-

forsamlingen (se figur 7.). Arendal og Grimstad var representert med én representant til Stor-

tinget, med unntak av valget i 1859, da fikk de sende to. I tiåra opp mot den formelle stiftingen 

av politiske partier er nærmest samtlige tingmenn å regne som konservative. 213 

 H. Nielsen, bidragsyter i Grimstad bys historie og byens suppleantskandidat i 1903, 

hevdet at grimstadfolket ved valgtinget våren 1859 var nære ved å bli skilt ut som egen krets. 

Da manglet det bare seksten stemmeberettigede for at byen skulle oppnå tre valgmenn – som 

formelt sett var kravet for at en kjøpstad skulle tildeles egen representant.214 Tre år etterpå fikk 

Grimstad tre valgmenn, men da var det for sent – lovendringen av 1859 hadde låst fast 

                                                
212 Utheim. Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 1815–1885, 15 og 26. 
213 H. Nielsen, «Byens stortingsmænd» i Grimstad Bys Historie, 669.  
214 H. Nielsen, «Byens stortingsmænd» i Grimstad Bys Historie, 668. 
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representantkretsene. Dermed måtte det en grunnlovsendring til for å skille Grimstad fra Aren-

dal. Valget i 1859 var likevel et viktig valg i Grimstads historie, for det var første gang det ble 

sendt en grimstadmann som fast representant til Stortinget – skipsrederen Morten Smith-Peter-

sen (1817–1872).  

 I de første syv valgene (1835–1853) hvor Arendal og Grimstad valgte sammen, tilfalt 

både tingmann og suppleant den største byen. Det er grunn til å anta at det ikke ble ytret noen 

større protester fra grimstadvalgmennene, de stemte iallfall alltid på de samme kandidatene 

som arendalittene.215 Ved valget i 1856 ble den ovenfor nevnte M. Smith-Petersen valgt som 

suppleant, som Grimstads første, før han tre år senere ble valgt til tingmann. Med unntak av 

valget i 1862, ble M. Smith-Petersen gjenvalgt som tingmann ved hvert valg fram til sin død i 

1872. Etter hans bortgang fulgte en periode på fjorten år hvor hverken tingmann eller suppleant 

ble valgt fra Grimstads rekker.   

 

Figur 8. Valgoppslutning i prosent i Arendal og Grimstad: 1835–1903.216 

 
Figur 8. Deltakelsen blant de stemmeberettigede i prosent ved valgmannsvalgene mellom 1835 og 1903 i Arendal og Grim-
stad.  

 
 De første tre valgene etter Grimstad ble knyttet sammen med Arendal var valgdeltakel-

sen forholdsvis høy, med 1838 som toppår (68,6 prosent). Derfra gikk det nedover. I perioden 

1844–1876 lå deltakelsen på mindre enn 40 prosent ved samtlige valg, og var dermed under 

landsgjennomsnittet for både kjøpstedene og herredene (se figur 15 i vedlegget). Deltakelsen i 

                                                
215 Lindstøl, Stortinget og statsraadet: 1814-1914. B. 2 D. 1: De enkelte storting og statsraader 1814-1885. 
Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri, 1914, ff. 
216 Fra Utheims statistikker1815–1885; 1888, 1891, 1894, 1897, 1900 og 1903.  
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Arendal var også gjennomgående høyere. Om denne lave deltakelsen skulle skyldes misnøye 

med valgordningen og en opplevelse av manglende innflytelse, kan ikke konkluderes på bak-

grunn av dette tallmaterialet alene og må i så fall undersøkes nærmere gjennom flere kilder. 

Om så var tilfelle, skulle man kanskje ha antatt at deltakelsen burde ha økt i den perioden 

Morten Smith-Petersen ble valgt til tingmann (1859–1870). Men som det fremgår av figuren 

over (figur 8)var det snarere slik at deltakelsen sank under disse valgene. Trolig spilte den 

allmenne labre interessen for politikk nasjonalt inn på deltakelsen i Grimstad, og det kan tenkes 

at stemmeberettigede sjømenn som var til havs under valget bidrog til å senke snittet. Dette 

forklarer likevel ikke hvorfor deltakelsen var lavere i Grimstad enn i Arendal. På den annen 

side, når det snakk om et så lavt antall velgere (i 1862 var det ikke flere enn 152 stemmeberet-

tigede i Grimstad), skal det ikke så mye til før noen få enkeltpersoners handlinger gjør store 

utslag.  

  Det kan synes som at deltakelsen først begynte å øke i samband med fremveksten av 

partiene og med tilspisningen av vetostriden, slik som under valgene i 1879 (47,0 prosent) og 

1882 (66,8 prosent). I 1885 var det ingen tvil om at partipolitikken for alvor hadde gjort sitt 

inntog i byen. Ved dette valget hadde både Høyre og Venstre formelt opprettet lokale fore-

ninger, og hele 73,6 prosent av de stemmeberettigede deltok.217 Men Venstres organisering 

viste seg å være temmelig fånyttes, for Høyre slo dem hver gang. 

  

4.2 De rolige grimstadvalgene i 1885 og 1888  
Valgene i 1885 og 1888 gikk forholdsvis rolig for seg i Grimstad. Det er lite stoff i avisene 

som tyder på at det rådet noe aktivt og bevisst forhold til eller sterk misnøye med mindretalls-

situasjonen. Man var nok klar over at arendalittene var i flertall ved distriktsforsamlingene, 

men det synes ikke ennå å ha blitt oppfattet som et problem. Avisene var snarere opptatte av å 

mobilisere velgerne – både til edsavleggelser ved bytingene og til stemmeurnene på valgdagen. 

Men under Arendal Høyres prøvevalg i 1885 kan man skimte kimen til det som senere skulle 

skape stor frustrasjon blant grimstadfolket. 

 

Valget i 1885: Valget avgjort på forhånd?  

I Andvakes dekning av valgkampen høsten 1885 er det ingen tekster som berører Grimstads 

posisjon som mindretallskrets. Foruten om de sedvanlige polemiske innleggene og oppford-

ringene om at folk måtte gjøre seg stemmeberettigede, var Andvake mest opptatt av 

                                                
217 Utheim, Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 1815–1885, 111 og 173. 
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valgkampen ute i amtet: Mens Lister og Mandals amt (Vest-Agder) var en høyborg for Venstre, 

var Nedenes amt en vippekrets. Ved de to foregående valgene hadde Venstre vunnet, men det 

var svært jevnt. I 1882 fikk Venstre 1 186 stemmer og Høyre 1 185, men valgordningen sikret 

venstrerørsla alle tingmennene.218 Valget i 1885 i amtet var derfor svært usikkert, men til slutt 

ble til at Venstre vant. Oppløpet til og resultatet fra valgmannsvalget i Grimstad ble knapt 

omtalt. Dette betyr ikke nødvendigvis at redaksjonen ikke var klar over mindretallsproblemet, 

men at det kanskje rett og slett ikke opplevdes som så presserende for venstresiden i Grimstad 

på det tidspunktet.  

 Grimstad Adressetidendes dekning i 1885 er mer interessant. Tidlig på høsten avviste 

bladet at det var noe problem at grimstadfolket stemte sammen med arendalittene. De skrev at 

«[…] det maa være temmelig uvæsentligt, hvilken af Byerne, der sender Repræsentanten. 

Arendals og Grimstads Interesser er saa ensartede og falder saa nøje sammen, at der aldrig kan 

komme til at oppstaa nogen Strid mellem dem».219 Redaktøren var også jevnlig ute med på-

minnelser om at «Stemmeret er Stemmepligt», og «at ingen god Borger uden gyldig Grund bør 

undlade at møde ved Valgmandsvalget». 220 Lite tydet på at redaktøren ønsket noe annet enn 

høy deltakelse blant byens konservative velgere. 

 Men da valget først nærmet seg, hendte det noe som provoserte høyrefolket i Grimstad. 

Den konservative foreningen i Arendal var så trygg på valgseier at de i en ukes tid før valg-

mannsvalget inviterte til prøvevalg – ikke bare på valgmenn, som var vanlig praksis, men også 

på valg av tingmann. Problemet var bare at ingen fra Grimstad var blitt invitert. Arendalittene 

skulle altså i praksis velge stortingsrepresentant før en eneste stemme var blitt talt opp, og uten 

å forhøre seg med valgmennene fra Grimstad. En slik avgjørelse kunne oppfattes som en un-

derkjennelse av hele valgmannsordningen, og som en overkjøring av Grimstad. I tillegg kom 

det under møtet et forslag til et politisk program, hvis innhold var en sort «ingen Repræsentant 

fra Grimstad kunde gaa med [paa].» 221 Forslagene ble møtt med protester fra en av Arendals 

egne valgmannskandidater, Johannes Hansen, som uttalte at arendalittene måtte passe på å ta 

hensyn til begge byenes interesser. Grimstad Høyre satte stor pris på at Hansen hadde satt ned 

foten for forslaget, som synes å ha blitt lagt bort. 222 

                                                
218 Slettan, Agders historie: 1840–1920, 430. 
219 Grimstad Adressetidende, 12. september 1885. 
220 Grimstad Adressetidende, 11. november 1885. 
221 Grimstad Adressetidende, 14. november. 1885. Innholdet i dette programmet får vi merkelig nok ikke høre 
noe om.  
222 Grimstad Adressetidende, 14. november 1885. 
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 Utover dette skriver ikke Grimstad Adressetidende noe mer om saken. Under stortings-

valget 24. november er det lite som tydet på noe splid mellom de to byene, da det rådet nærmest 

enstemmighet i valgene.223 Valgmannsvalget i Grimstad i 1885 ble, som så mange foregående, 

en stor seier for de konservative. Høyres lister fikk mellom 147–124 stemmer, mens Venstre 

fikk skarve 56–48. I Arendal vant Høyre med 265–250 stemmer mot Venstres 72–67. Tidligere 

statsråd i Selmers regjering, Henrik L. Helliesen ble valgt til tingmann. Men på nyåret ble 

valget av Helliesen forkastet av stortingsflertallet, med den grunngivning at statsråder som var 

blitt fradømt embetet ikke lenger var valgbare. 224 Helliesen ble da ved et ekstravalg skiftet ut 

med suppleanten og arendalitten Ole Schrøder, som hadde representert byene på tinget siden 

1877. Fredrik Anton Smith-Petersen (1845–1903), skipsreder og ordfører i Grimstad – samt 

sønn av Morten Smith-Petersen – ble valgt til suppleant. Dermed var Grimstad på ny gitt en 

form for representasjon, for første gang siden Smith-Petersen d.e. død i 1872. Dette kan ha 

bidratt til å demme opp mot eller forebygge potensiell misnøye med Arendals numeriske do-

minans ved stortingsvalgene. 

 

Valget i 1888   

Grimstad-Postens dekning av valget i 1888 berører ikke Grimstads mindretallssituasjon. Strei-

ken i Haugesund blir omtalt, men skribentene trekker ingen linjer til Grimstads egen situasjon, 

eller til noen av de andre mindretallskretsene.225 Avisa synes på dette tidspunktet å være et 

talerør for mer moderate venstremenn i Grimstad og omegn. Det kom særlig mye kritikk mot 

de radikale venstrefolkenes forhold til kristendommen. Men i blant kunne også rene venstrefolk 

slippe til. I månedene i forkant av valget ble det trykket mange oppfordringer om å stemme 

moderat, mens i de siste numrene før valgdagen var det helt stille om valget. 226 Selve valgre-

sultatet ble gjengitt uten kommentarer. Dette kan ha en sammenheng med Venstres dårlige 

stilling i byen – man forventet kanskje ikke noe annet enn nederlag uansett.   

 Den konservative Grimstad Adressetidende skrev om streiken på Haugesund, misnøyen 

på Gjøvik og Lillehammer, og Bergenspostens forslag om å overføre mindretallskretsene til de 

omkringliggende amtene. 227 Men heller ikke Grimstad Adressetidende satte disse sakene i 

sammenheng med Grimstads forhold til Arendal. Dette kan tolkes som om at de på dette tids-

punktet ikke anså diskusjonen om mindretallsproblemet som relevant for hjembyen, men det 

                                                
223 Grimstad Adressetidende, 25. november; Med unntak av en stemme fra sakfører Andersen fra Arendal. 
224 Slettan, Agders historie: 1840–1920, 432. 
225 Grimstad-Posten, 26. september 1888. 
226 Grimstad-Posten, flere numre gjennom høsten 1888. 
227 Grimstad Adressetidende, 26. september og 24. oktober 1888. 
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kan også være at de ikke behøvde å uttrykke seg eksplisitt – kanskje var grimstadfolket allerede 

godt orientert?   

 Hvis den konservative grimstadavisa var vag vedrørende mindretallsproblemet, så var 

den helt tydelig hva gjaldt diskusjonen om forholdstallsvalg versus mindretallsvalg: «Vi maa 

have Forholdsvalg», uttalte redaksjonen .228 Forholdstallsvalg var på dette tidspunktet en viktig 

kampsak for Høyre, ettersom partiet mente at de gikk glipp av en rekke mandater fra amtene 

med den nåværende ordningen. Venstre på sin side var lenge motstandere av forsalget om å 

innføre forholdstallsvalg – iallfall før man hadde fått vedtatt de større merkesakene, deriblant 

den allmenne mannlige stemmeretten. For å bygge opp forholdstallsvalgets etos, siterte Grim-

stad Adressetidende fra Arne Garborgs Fedraheimen, en avis høyresiden ellers var sjeldent 

enig med: «'dette Forslag [er] netop […] Udtryk for Stortanken i vor Tid, Tanken om Tolerance 

og Aandsfrihed med Ret for alle til at tænke, tale, arbeide og virke i Samfundslivet uden at 

blive slugt af den store, raa Flertalsmagt'.». Den konservative avisa la til at «[o]gsaa i radikale 

Blade kan mand finde Sanhedskorn.»229 Men Grimstad Adressetidende gikk ikke inn på hva 

en overgang til forholdstallsvalg ville hatt å si for Grimstads eller de andre mindretallskretsenes 

vedkommende. Høyre var mest opptatt av det de mente var den urettferdige situasjonen i am-

tene, for i 1888 var makten i flertallet av byene fremdeles godt forvart i partiets hender.  

 I 1888 vant Høyre på ny med god margin i Grimstad, med 137–122 mot 47–37 stem-

mer.230 Også i Arendal vant de konservative. Tollinspektør Torvald C. Christensen, ordføreren 

i Arendal, ble valgt til tingmann, mens Fredrik Smith-Petersen ble gjenvalgt som suppleant. 

Valget i 1888 var for Grimstads vedkommende det siste stortingsvalget som gikk rolig for seg, 

uten spor av misnøye eller protester.  

  

4.3 Voksende misnøye i Grimstad Høyre: 1891–1897 
Etter en rolig periode fram til 1888, fulgte tre valg med forholdsvis sterk misnøye blant høyre-

siden i Grimstad over Arendals dominans. Det gikk aldri så langt som at Grimstad Høyre åpent 

vurderte å gå til valgstreik, men under distriktsforsamlingene sluttet grimstadmennene å 

stemme på samme kandidat som arendalittene, det til tross for at Høyre seiret begge steder. 

Dermed ble den samstemtheten som lenge hadde rådet sørlandsfolket imellom brutt opp. Hva 

Grimstad Venstre mente under disse valgene vet vi lite om, da Grimstad-Posten ikke er 

                                                
228 Grimstad Adressetidende, 12. september 1888. 
229 Grimstad Adressetidende, 8. september 1888. 
230 Utheim, Oversigt over Valgmands- og Storthingsvalgene 1888, 73. 
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tilgjengelig i denne perioden. Men vi vet at venstremennene holdt fram med å delta i valg-

mannsvalgene, selv om Høyre slo dem hver gang.  

 Misnøyen blant det konservative grimstadfolket bundet i at de mente at Fredrik Smith-

Petersen gang på gang ble forbigått som tingmann – det til tross for at han, ifølge dem selv, var 

den dyktigste kandidaten. Umiddelbart kan dette høres ut som en smålig påstand, for hvordan 

kan man egentlig vurdere en persons egnethet som tingmann? Og hvem vil ikke hevde at ens 

egen kandidat er den beste? Men de konservative på Grimstad var faktisk ikke alene i å frem-

holde Smith-Petersens kvaliteter: Da Smith-Petersen i kraft av å være suppleant ble kalt inn til 

Stortinget sommeren 1891 for den syke representant Christensen, mottok han uventet støtte fra 

venstrebladet (!) Vestmar i Kragerø: 

 
[Smith-Petersen vil,] som følge af Arendølernes stigende Lokalpatriotisme, neppe drive det til 

mere, end at staa som Suppleant. Vi beklager dette; thi Smith-Petersen er en af Landets mest 

indsigtsfulde Forretningsmænd, og han har taget i Arv sin Faders politiske Interesse og parla-

mentariske Anlæg. Det er ilde, at denne virkelystne, indsigtsfulde og politisk interesserede 

Mand stænges ude fra vort offentlige Liv; thi her er ikke Overflod paa større Næringsdrivende, 

der ejer flersidige Betingelser og udpræget Talent for Thinglivet.231 

 

Vestmar skrev også at småbyer som Grimstad og Haugesund led under ordningen med felles 

representant. Grimstad Adressetidende kommenterte ikke innlegget, men ettersom de hadde 

det hentet teksten fra Vestmar og trykket det opp på nytt, er det grunn til å tro at de iallfall til 

en viss grad var av samme oppfatning.  

 

Valget i 1891 

I 1891 vant Høyre som vanlig valgmannsvalgene både i Grimstad og Arendal med god margin. 

Da stortingsvalget nærmet seg ble det gjort klart at den sittende representanten, Christensen, 

ikke kom til å stille til gjenvalg. Det gikk også rykter om at en annen fremtredende høyremann 

fra Arendal, konsul Claus. B. Evensen heller ikke kom til å stille. Dermed åpnet det seg en 

mulighet for å få valgt inn Smith-Petersen som representant. Dette vurderte iallfall Morgen-

bladet som et sannsynlig utfall.232 Men ryktet om konsul Evensens uteblivelse stemte ikke. 

Under distriktsforsamlingen stilte han, og vant med åtte av de ni stemmene fra Arendal under 

                                                
231 Sitert i Grimstad Adressetidende, 20. juni 1891. 
232 Sitert i Grimstad Adressetidende, 18. november 1891. 
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representantvalget. Samtlige valgmenn fra Grimstad stemte forgjeves på Smith-Petersen, som 

også fikk støtte av én arendalitt.  

 Dette var første gang noen sinne at stortingsrepresentanten for flerbykretsen ikke ble 

valgt med én eneste stemme fra Grimstad.233 Evensens kandidatur må blitt gjort klart for alle 

rett før selve stemmeavleggingen (i et prøvevalg eller lignende), så dermed kan grimstadfolkets 

stemmegivning kanskje tolkes som en politisk markering – iallfall sett i lys av hva som ble sagt 

og gjort ved neste valg. Avstemningene under distriktsforsamlingene var til forskjell fra valg-

mannsvalgene ikke blitt gjort hemmelige, som man visste godt hvilke valgmenn som stemte på 

hvilke kandidater. Smith-Petersen vant suppleantsvalget, dels takket noen stemmer fra Aren-

dal, men da var skaden alt skjedd. I grimstadfolkets øyne hadde arendalittene ikke gitt Smith-

Petersen det vervet han fortjente – og den stillingen som de mente var den mest gagnlige for 

byene. 

 

Valget i 1894: Nok en jernbanekonflikt  

Under distriktsforsamlingen i 1894 hendte det igjen: Smith-Petersen ble forbigått ved repre-

sentantvalget, til fordel for Arendals byfogd Gottfried G. Klem. Denne gangen stemte også 

arendalittene i samlet flokk på sin egen kandidat under suppleantsvalget, slik at grimstadfolket 

måtte vende hjem tomhendte. I protest valgte grimstadvalgmennene å boikotte festmiddagen, 

som avsluttet distriktsforsamlingene. Dette mente Grimstad Adressetidende at valgmennene 

gjorde rett i, for det «var i Sandhed lidet at feste over.»234  

  Valgresultatet vakte sterke reaksjoner i Grimstad. Grimstad Adressetidende langet 

hardt ut mot arendalittene, som avisa mente at hadde «brudt med Fædres Skik og Sæd» idet de 

hadde besatt både ting- og suppleantsplassen. Grimstad Adressetidende hevdet at det fra «Gam-

mel Tid af har det været Regel, at naar Repræsentanten var fra Arendal, skulde Suppleanten 

tages fra Grimstad og omvendt.». Selv om denne «Regel» ikke alltid var blitt overholdt, hadde 

det «dog alltid været anerkjendt som Princip.» Men nå hadde arendalittene hevet seg over tra-

disjonen, og plassert de seks valgmennene fra Grimstad helt på sidelinjen. Ifølge avisa syntes 

det «næsten, som om Arendals Valgmænd vælges paa Programmet: Ingen Grimstadmand.»235 

                                                
233 Fremkommer av en gjennomgang av Tallak, Stortinget og statsraadet: 1814-1914. B. 2 D. 1: De enkelte 
storting og statsraader 1814-1885; Med unntak av valget i 1882. Da nådde ikke valgmennene fra Grimstad fram 
til distriktsforsamlingen på grunn av snøvær, og valget ble gjennomført av arendalittene alene. Det kan også 
hende at tollkasserer O. V. Lange ikke fikk den ene grimstadmannens stemme under valget i 1835, men det er 
uklart. 
234 Grimstad Adressetidende, 6. desember 1894. 
235 Samtlige sitat i dette avsnittet er hentet fra Grimstad Adressetidende, 20. november 1894. 
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 Grimstad Adressetidende kritiserte også arendalittene for stadig å velge folk som nylig 

hadde flyttet til Arendal, framfor «kompetente» lokale menn. Til stortingsbenken for Arendal 

og Grimstad hadde man plassert direktør Hansen fra Toten (1872–1876), sakfører Schrøder fra 

Tvedestrand (1886–1888), tollinspektør Christensen fra Stavanger (1888–1891), konsul Even-

sen fra Brevik (1891–1894) og nå denne byfogd Klem, som hadde flyttet fra Tvedestrand noen 

år tidligere. Avisa fleipet med at «[e]nhver ny Mand, der tilflytter Arendal, kan ikke føle sig 

tryg for, at man straks bemægtiger sig ham og gjør ham til Storthingsmand.» 236  

 Det var ille nok at Arendal alltid valgte innflyttere, men hvorfor skulle de med Klem 

absolutt velge «en departemental Kontormand», uten erfaring fra handels- eller sjøfartsnæ-

ringene, de to byenes hovednæringer?237 Grimstad Adressetidende viste til at høyrepressen sta-

dig etterlyste folk med «praktisk Indsigt i Næringslivets Interesse», og mente at en slik person 

hadde man i form av deres egen Smith-Petersen. Skipsrederen trengtes på Stortinget, og aren-

dalittene kunne lite fullt ut på ham, for han delte også «helt ud Arendølernes politiske Tro». 

Under distriktsforsamlingen var det således ifølge Grimstad Adressetidende «den mest trang-

brystede Provinsialisme, som her beseirede store, fædrelandske Hensyn».238 Men man kan jo 

spørre seg om hvem som egentlig var mest provinsiell, når Grimstad Adressetidende anså folk 

som hadde bodd i Arendal over flere år som ikke-arendalitter?  

 Arendalittene selv skal ha hevdet at grunnen til at de måtte sikre seg begge plassene var 

at byene hadde forskjellige interesser i valget av en jernbanetrasé. For som så mange andre 

steder ellers i landet, bød også jernbanen på konflikter i Nedenes amt, om enn på en litt annen 

måte enn i Opplandene. Mens man i mjøsbyene hadde ivret for opprettelsen av de lange stam-

banene til Trøndelag og Vestlandet, var ikke byene i de sørligste amtene noen store tilhengere 

av en tilsvarende stambane mellom Kristiania og Stavanger. De mente at en slik jernbane ville 

utgjøre en trussel mot passasjergrunnlaget til de allerede eksisterende dampskipsrutene. 239 

Denne motviljen bidrog til å forsinke arbeidet med en Kristiania-Stavanger-bane, som var blitt 

foreslått så tidlig som på 1870-tallet, men som ikke stod ferdig før sytti år senere.240 Agderby-

ene var derimot langt mer interesserte i å bygge kortere baner til sine umiddelbare omland, for 

å lette transporten av handelsvarer. Og det var her konflikten stod. Ikke primært mellom Aren-

dal og Grimstad, men mellom Arendal og Kristiansand.241 De store byene i Agder konkurrerte 

                                                
236 Grimstad Adressetidende, 20. november 1894. 
237 Grimstad Adressetidende, 6. desember 1894. 
238 Grimstad Adressetidende, 6. desember 1894. 
239 Slettan. Agders historie: 1840–1920, 344–345. 
240 Kongsberg-Kristiansand stod ferdig i 1938, men var først i 1944, under okkupasjonen at Sørlandsbanen som 
helhet ble åpnet.  
241 Her advares leseren mot i overkant detaljert lokalpolitikk. 
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om handelsområdet i innlandet, da særlig Setesdal. Arendalittene hadde tidligere i århundret 

bygget veier inn til Evje, mens Kristiansand som mottrekk planla en jernbane fram til Byg-

landsfjord (ferdigbygd i 1895). Arendal ville ikke være noe dårligere, og begynte å planlegge 

en bane til Hersel i Froland, videre opp gjennom Aamli og opp til Treungen i Nissedal. På den 

måten ville vilkårene for handelsstanden i Arendal bli styrket opp mot konkurrentene i Kris-

tiansand.  

 Våren 1894 vedtok Stortinget en Arendal-Aamli-bane, men uten klare bestemmelser 

for arbeidets påbegynnelse eller valg av trasé. Uheldigvis for arendalittene var også grimstad-

folket interesserte i en egen omlandsbane, da særlig for å kunne sikre seg noe av det lukrative 

tømmeret som ble fraktet i Arendalsvassdraget.242 Grimstadfolket ønsket at banen deres skulle 

kobles opp mot den planlagte Arendal-Aamli-banen på et bestemt punkt i Froland herred. Men 

en slik tilkobling fordret at banen fra Arendal ble gitt en mer vestlig trasé, ved Mæsel (Messel), 

snarere enn det østlige alternativet om Hersel, som arendalittene ønsket seg. Dermed oppfattet 

arendalittene det som avgjørende å sikre seg både representant- og suppleantsplassen ved val-

get i 1894, for å unngå at en potensiell grimstadrepresentant fremmet Mæsel-alternativet. På 

den måten distanserte de konservative i Arendal seg ytterligere fra sine meningsfeller i Grim-

stad, trolig uten å se det i sammenheng med at handlingen kunne føre til misnøye over mind-

retallssituasjonen i Grimstad.  

 Redaksjonen i Grimstad Adressetidende kjøpte ikke jernbaneargumentet. De mente at 

det var så godt som opplest og vedtatt at Mæsel-alternativet var utelukket (enda det var det 

Stortinget til slutt falt på), og at trasesaken bare var en simpel bortforklaring. «Den virkelig 

Grund maa formentlig søges i, at Arendal som den større By kvier sig for at lade sig repræsen-

tere ved den mindre.» Arendalittenes handlinger bar preg av «en Stolthed, som intetsteds hører 

hjemme, og et Misbrug af Magten til en Uretfærdighed».243 Grimstad Adressetidende konklu-

derte med at stortingsvalget i 1894 neppe ville tjene de konservatives sag, og var et godt ek-

sempel på viktigheten av å endre valgordningen – da særlig gjennom innføringen av forholds-

tallsvalg.  

 I det hele tatt var det på 1890-tallet mer oppmerksomhet i Grimstad Adressetidende om 

selve valgordningen enn på 1880-tallet. Tidligere på høsten i 1894 hadde avisa trykket opp en 

lengere tekst fra det konservative Sandefjords Blad, som behandlet mindretallsproblemet nokså 

inngående. Sandefjords Blad påpekte urimeligheten i at byer som Flekkefjord og Brevik var 

                                                
242 Grimstad byes historie, 576–577. 
243 Grimstad Adressetidende, 20. november 1894. 
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representert med egne tingmenn, mens steder som Grimstad og Haugesund med den gjeldende 

valgordning ble redusert til «Underbrug uden enhver Selvstændighed, Anexer, uden enhver 

politisk Betydning».244 Mindretallskretsene var «Landets Stedbørn», med mindre innflytelse 

«end den skraleste Fjeldbygd med sine 50 Stemmeberettigede og sin ene Valgmand». Sande-

fjord, med 4 240 innbyggere i 1891, stemte sammen med den over dobbelt så store byen Larvik, 

med 11 260 innbyggere, og stod således uten særlige utsikter til forbedring. Sandefjords Blads 

ønskede løsning på problemet var å innføre direkte valg for byene. Men avisa var heller ikke 

fremmed for å bevare dagens valgmannsordning dersom man innførte ett felles valgmannsvalg 

for begge byer, med krav om et proporsjonalt antall valgmenn fra hvert sted. I Sandefjord ledet 

misnøyen over mindretallsproblemet til slutt til tverrpolitiske streiker både i 1900 (ingen av-

lagte stemmer) og 1903 (0,2 prosent deltakelse).  

 

Grimstadvalget i 1897: På det tredje skal det skje?  

Etter to ydmykende stortingsvalg på rad, og med flere kritiske utspill mot valgordningen, hadde 

det ikke vært overraskende om man i Grimstad Høyre vurderte å streike under valget i 1897. 

Det ville i så fall ikke ha vært første gang en konservativ partiforening streiket. Gjøvik Høyre 

hadde deltatt fullt ut i streiken i 1891, og det var Haugesund Høyre som hadde tatt initiativ til 

streiken i 1888. Likevel finnes det ingen tegn på at man vurderte å streike i Grimstad Høyre. 

Hvorfor? Det er vanskelig å skulle forsøke å finne ut av hvorfor noen ikke ønsket å streike, men 

det går kanskje an å peke på noen ytre faktorer som kan ha bidratt til å heve streiketerskelen 

blant grimstadfolket. For det første hadde det gått flere år siden den forrige runden med streiker 

i 1888 og 1891, og på den tiden hadde man ikke vært inne på tanken om å streike i Grimstad. 

For det andre hadde ingen av de andre mindretallskretsene valgt å streike under valgene i 1897, 

dermed ville det være opp til grimstadfolket selv å måtte bryte barrieren.245  

 For det tredje var valget i 1897 på nasjonalt nivå blant de mer avgjørende enn på lenge, 

på grunn av stemmerettssaken. Venstre hadde helt siden 1891 hatt allmenn mannlig stemmerett 

på valgprogrammet, og saken hadde preget valgene siden, men det var først i 1897 at partiet 

for alvor lå an til å oppnå det nødvendige 2/3 mandatsflertallet som krevdes for å kunne endre 

grunnloven. Omtrent daglig advarte de konservative avisene om farene ved å innføre allmenn 

mannlig stemmerett. Bonden ville «fratages Retten til at bestemme hvorledes Bygdens 

                                                
244 Sitert i Grimstad Adressetidende, 29. september 1894. 
245 Sandefjord og Grimstad var de aller siste mindretallskretsene som avholdt valgmannsvalg det året, 15. no-
vember. 
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Anliggende styres», og striden med sosialistene ville bli bitrere, ikke midlere.246 Grimstad 

Adressetidende hevdet at det å innføre alminnelig mannlig stemmerett ville være en inngripen 

inn i den rådende samfunnsordenen på lik linje med diverse voldelige revolusjoner man hadde 

vært vitne til tidligere.247 Stemmerettspørsmålet var dermed så avgjort et viktig anliggende for 

Høyre. Slaget lå til slutt an til å bli avgjort i Nedenes amt, som var blant de siste kretsene som 

stemte, like før Arendal og Grimstad. Med alles øyne rettet mot seg – særlig fra de ledende 

skikkelsene i Høyre og høyrepressen – ville det å planlegge en streik i Grimstad like før slaget 

skulle avgjøres, kanskje ha blitt tolket som om man ikke ytte sin skjerv.   

 Uansett hvordan situasjonen måtte ha fortont seg, så valgte Grimstad Høyre å gå til valg 

som før. Som så mange ganger før vant de konservative foreningene valgmannsvalgene i begge 

byene, i Grimstad med godt over dobbelt så mange stemmer som Venstre. De konservative 

grimstadvalgmennene gikk distriktsforsamlingen i møte med store forhåpninger om at denne 

gangen kunne ikke arendalittene avise Grimstads krav om representasjon.248 Ettersom de tidli-

gere representantene Klem og Evensen, samt den nyinnflyttede amtmann Prebensen, hadde 

frabedt seg valg, kunne man ha grunn til å tro at Arendal ville imøtekomme «sin Naboby og 

Valgallieredes Ønske om at Storthingsmanden eller ialfald Supleanten denne Gang var tagen 

herfra».249 Grimstad Adressetidende argumenterte primært med at Smith-Petersen burde vel-

ges av hensyn til sin dyktighet, og sekundært med at byen av rettferdighetshensyn iallfall burde 

tildes suppleantsplass. 250 Ved høstens valg hadde ikke arendalittene jernbanesaken å ta hensyn 

til, mente grimstadbladet. Den saken var jo iallfall nå å anse som avgjort. Ifølge Grimstad 

Adressetidende skal den måten arendalsvalgmennene hadde opptrådt på under det foregående 

valget ikke bare ha ført til misnøye i Grimstad, men også blant flere av Arendals velgere, samt 

i videre nasjonale kretser.251 Denne gangen måtte grimstadvalgmennene oppnå gjennomslag. 

 Men stortingsvalget i 1897 visste seg å bli nok en skuffelse for grimstadfolket. Dis-

triktsforsamlingen endte mer eller mindre opp som en repetisjon av det foregående. Arendalit-

tene sikret seg igjen begge plassene, og fortsatte således «paa den før betraadte Vei og viste 

ved Valget igaar, at det gamle Absolut-Udelukkelsessystem fremdeles skal opretholdes».252 

Grimstad Adressetidende hevdet at valget i år bare av interesse fordi det for første gang på om 

                                                
246 Grimstad Adressetidende, 17. august og 4. november 1897. 
247 Grimstad Adressetidende, 19. august 1897. 
248 Grismtad Adressetidende, 16. november 1897. 
249 Grimstad Adressetidende, 23. november 1897. 
250 Grismtad Adressetidende, 16. november 1897. 
251 Hva for noen «kretser» dette skal være, får vi ikke vite. 
252 Grimstad Adressetidende, 23. november 1897. 
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lag 40 år ble utpekt en tingmann som selv var vokst opp i Arendal, skipsrederen Axel Smith. 

Konsul Evensen ble på ny valgt til suppleant.  

 Arendalittene skal igjen ha trukket fram jernbanesaken – til grimstadbladets forbauselse 

– som årsak til at de måtte besette begge plassene. Tydeligvis var de fremdeles ikke trygge på 

at midlene ville komme i tide til den ønskede byggestarten og at de ville få den traseutfor-

mingen som de ønsket (sistnevnte kanskje med en viss berettigelse, med tanke på det endelige 

resultatet?). Redaksjonen i Grimstad Adressetidende ristet på hodet av det dette, og mente at 

man i Arendal ikke behøvde å ha «nogensomhelst Frygt for, at Grimstadfolket omgaaes med 

skumle Planer i den Retning. Her taaler man godt, at Arendal faar sin Bane, og det jo før, jo 

heller.»253 Grimstadfolket var selv ikke i det minste i tvil om at de ville få sin egen bane, til 

tross for at de manglet både tingmann og suppleant.   

 Selv om valgresultatet var bittert, kan det synes som at en viss tilnærming fant sted 

mellom valgmennene fra de to kretsene. For etter distriktsforsamlingen i 1897 valgte grimstad-

valgmennene å delta på festmiddagen, som de hadde boikottet tre år tidligere. Det kan være et 

indisium på at stemningen kan ha letnet, eller i det minste ikke ha forverret seg.  

 

4.4 Streikende venstrefolk, «loyale» høyremenn:  

Valgene i 1900 og 1903 
 

Etter tre stortingsvalg hvor arendalittene hadde dratt nytte av sitt valgmannsflertall kom det til 

en reaksjon i Grimstad – blant byens venstremenn. Grimstad Venstre gikk til streik både i 1900 

og 1903, i protest mot arendalittenes dominans. Venstre forsøkte å få med høyremennene, men 

uten hell. Grimstad Høyre valgte å fortsette å stille til valg, og oppnådde å få suppleantsplassen 

under distriktsforsamlingen i 1900. Også i 1903 valgte Høyre å stille, med den begrunnelsen 

at de var «loyale borgere». Men under stortingsvalget skjedde det som hadde hendt så mange 

ganger før – Arendal tok både representanten og suppleanten. Grimstadvalgene i 1900 og 1903 

har noen likhetstrekk med valgene i Drøbak samme år. Disse er verdt å ta en nærmere kikk på. 

 

Valget i 1900: Venstrestreik 

Valgkampen i Nedenes amt i 1900 var, som på så mange andre steder, forholdsvis slapp sam-

menlignet med de foregående. Pressen publiserte færre politiske saker, og langt færre deltok i 

                                                
253 Grimstad Adressetidende, 23. november 1897. 
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de forskjellige prøvevalgene rundt om i herredene.254 Også Aftenposten rapporterte at interes-

sen for valgene skal vært «tilsyneladende meget liten», dels fordi så mange av «mest framt-

ærende Mænd inden begge Partier» hadde trukket seg fra politikken, deriblant Emil Stang.255 

Konsulatsaken stod fremdeles på, men ettersom stemmerettspørsmålet var blitt avgjort (iallfall 

for denne omgang), kan det synes som at det var vanskeligere for partiene og pressen å skape 

interesse om valgene. Men det kan også kanskje tenkes at fraværet av større politiske kampsa-

ker bidrog til å senke de misfornøyde velgernes terskel for å streike. Høsten 1900 ble det nemlig 

arrangert streiker – helt eller delvis – i fem av mindretallskretsene, deriblant i Grimstad.  

 Streikebølgen i 1900 begynte med at haugesundsvelgerne vedtok tverrpolitisk valg-

streik, for annen gang i byens historie, på et massemøte 29. juni 1900. Bakgrunnen var at Stor-

tinget i mai samme år hadde forkastet et tredje forslag om å tildele Haugesund en egen ting-

mann.256 Deretter fulgte Grimstad Venstre opp med eget streikevedtak. Det ble vedtatt allerede 

den 5. august, nesten måned før valgmannsvalget (i 1900 var valgmannsvalgene over hele lan-

det samlet til månedsskiftet mellom august og september). 257 Avgjørelsen i Grimstad ble fulgt 

opp av Drøbak Venstre, samt begge foreningene i Sandefjord og Molde. Men i disse byene ble 

avgjørelsen tatt mye nærmere opp mot valgdatoen.  

 Ettersom vi mangler 1900-årgangen av venstreavisa Grimstad-Posten, kan vi ikke få 

fullt grep om Grimstad Venstres resonnement bak streikevedtaket. Noe av begrunnelsen kan 

vi finne i andre aviser: Ifølge Grimstad Adressetidende anså venstreforeningen det «som resul-

tatløst for Grimstad at sende Valgmænd, siden Arendal i de senere Aar har vist sig saa lidet 

imødekommende, idet de har beholdt baade Repræsentant og Suppleant.»258 Aftenposten skrev 

at Grimstad Venstre skal ha ment at arendalittene bevisst benyttet sin maktstilling til å holde 

grimstadfolket ute.259 De tilgjengelige begrunnelsene retter seg med andre ord eksplisitt mot 

arendalittenes handlemåte, og er ikke en direkte avvisning av valgordningen som sådan. Det er 

likevel all grunn til å anta at Grimstad Venstre helst ønsket en endring av valgordningen for 

nettopp å umuliggjøre at arendalittene kunne overkjøre grimstadfolket under valgene.  

                                                
254 Grimstad Adressetidende, 18. august 1900. 
255 Sitert i Akershus Amtstidende, 28. juli 1900. 
256 Reidar Østensjø. Haugesund: Bind II: 1896-1913. Haugesund: Haugesund kommune, 1993, 305. 
257 Det kan også tenkes at beslutningen om å samle opp valgmannsvalgene i det ganske land bidrog til å redu-
sere interessen for valgene. Da valgdatoene varierte fra herred til herred og fra by til by, over en periode på tre-
fire måneder, var det jo stadig vekk noe å skrive om i avisene. Hvert valg var av betydning for det endelige re-
sultatet, og fikk dermed en viss dekning (jevnfør dekning av presidentnominasjonsvalgene i USA). Dette spørs-
målet er kanskje et studium verdt? 
258 Grimstad Adressetidende, 7. august 1900. Tilsvarende skrives også i Stavanger Aftenblad (Lars Oftedals 
avis), 10. august 1900 og Socialdemokraten, 8. august 1900.  
259 Aftenposten, 8. august 1900 (morgenutgaven). 
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 Det kan godt tenkes at misnøyen i Grimstad Venstre var blitt forsterket av de vedva-

rende dårlige valgresultatene for partiet. Som det framkommer av figur 9 (se under) var Venstre 

aldri i nærheten av å oppnå det antallet stemmer Høyre vanligvis fikk. Og som figur 10 viser, 

var stoda verre for Venstre i Arendal. Den mest plausible muligheten for at Grimstad Venstre 

skulle kunne oppnå innflytelse under distriktsforsamlingen var dersom Venstre også seiret i 

Arendal, eller at valgresultatet der borte i det minste ble blandet. Et slikt resultat kan per august 

1900 ha fortonet seg som svært lite trolig. Når det er sagt kunne venstreforeningene ha forsøkt 

å mobilisere de mange nye stemmeberettigede som fulgte av stemmerettsutvidelsen. Det kan 

godt tenkes at mange av dem ville ha vært sympatiske overfor Venstres sak. Men kanskje var 

misnøyen blitt så stor blant Grimstad Venstre, at de ikke anså det som bryet verdt å forsøke? 

 

Figur 9. Partioppslutning i absolutte tall ved valgmannsvalg i Grimstad: 1885–1903. 

 
Figur 9. Partioppslutning i absolutte stemmetall i Grimstad i valgmannsvalgene mellom 1885 og 1903. Antallet stemmebe-
rettigede i parentes ved hvert valgår. Stemmetallet er gjennomsnittet av stemmene på partienes kandidater.   
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Figur 10. Partioppslutning i absolutte tall ved valgmannsvalg i Arendal: 1885–1900. 

 
Figur 10. Partioppslutning i absolutte stemmetall i Arendal i valgmannsvalgene mellom 1885 og 1900. Antallet stemmeberet-
tigede i parentes ved hvert valgår. Stemmetallet er gjennomsnittet av stemmene på partienes kandidater. Valget i 1903 er 
utelatt ettersom Høyre og Venstre ikke stilte med sine vanlige lister det året. 

  

Hvorfor klarte ikke Grimstad Venstre å få byens konservative velgere med på en tverrpolitisk 

streik, slik som i Haugesund, Molde og Sandefjord? Streikevedtaket ble fattet i lang tid før 

valgmannsvalget, så foreningene hadde hatt god tid til å konferere med hverandre dersom de 

hadde villet det (jevnfør Gjøvik Venstres uttalelser om at de ikke hadde hatt tid til å kontakte 

Høyre i forkant av streiken i 1888). Og den svært splittende stemmerettssaken var nå blitt av-

gjort. Skyldtes det manglende samarbeidsvilje de to grimstadpartiene i mellom? Anså de le-

dende skikkelsene i Grimstad Høyre valgstreiker som virkningsløse, eller kanskje usømme-

lige? Brydde de seg ikke lenger like mye om situasjonen? Grimstad Adressetidende gir i 1900 

ingen gode svar på disse spørsmålene. Avisa kommenterte hverken venstreforeningens strei-

kevedtak eller de andre streikene i landet overhodet. Vi får i det hele tatt ikke vite noe om hva 

høyresiden i Grimstad mente i 1900 om streik som politisk virkemiddel. Men ut fra hva som 

hendte under distriktsforsamlingen, kan det tenkes at de konservative grimstadmennene hadde 

en viss anelse om at de under akkurat dette valget endelig ville oppnå innflytelse. For i 1900 

hadde arendalittene for en gangs skyld mangel på gode tingmannskandidater.   

 I forkant av distriktsforsamlingen hadde først den sittende representanten, skipsreder 

Axel Smith, sagt at han ikke ønsket gjenvalg. Deretter ble det sendt en forespørsel til forhen-

værende statsminister Francis Hagerup, som avslo tilbudet.260 Konsul Evensen, som hadde 

                                                
260 Hagerup lot seg heller velge av Høyre i Kristiania.  
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vært representant 1891–1894 og suppleant siden, var heller ikke interessert i noe verv. Under 

prøvevalget blant Arendals valgmenn falt først alle stemmene på byfogd Klem (1894–1897), 

men han «bad sig imdlertid indstændigt fritaget» på bakgrunn av det store arbeidet som fulgte 

av utvidelsen av Arendal bykommune.261 «Valgmændene beklagede at Byfogden ikke kunde 

overtage Hvervet, men fandt, at den anførte Grund maatte respekteres». Med andre ord var 

arendalittenes mest ønskede kandidater utelukkede. Den nyvalgte ordføreren og overrettssak-

fører Johan Henrik Kintzell Frøstrup ble til slutt nominert til tingmannskandidat, men kanskje 

hadde ikke arendalittene nok folk med godt nok etos til å besette suppleantsposten også? I en 

slik situasjon kan det tenkes at ville være vanskelig for arendalittene ikke å godta grimstadfol-

kets ønske å få valgt F. Smith-Petersen til et verv, uten selv å fremstå som om de misbrukte sin 

maktstilling, som Grimstad Adressetidende hadde anklaget dem for tidligere og som Grimstad 

Venstre begrunnet streikevedtaket sitt med. Det var jo ikke lenger til å komme utenom at 

Smith-Petersen var blitt en erfaren politiker, gjennom sin lange tid som ordfører og som stor-

tingssuppleant.  

 En annen forklaring kan være – om man skal tro arendalittene på deres ord – at det aldri 

egentlig var meningen å gang på gang å overstyre grimstadfolket, men at det var valget av 

jernbanetrasé som nærmest hadde tvunget dem til det. I 1900 synes det ut fra pressedekningen 

som at jernbanesaken ikke lenger var et stridsspørsmål. Dermed var det kanskje naturlig for 

arendalittene at suppleantsplassen det året skulle tilfalle Grimstad, slik som før? 

 Resultatet ble til at valgmennene fra de to byene for første gang siden 1888 var så godt 

som samstemte under valget. Frøstrup fra Arendal ble valgt til stortingsmann, og Smith-Peter-

sen ble endelig på ny utpekt som suppleant. Vi vet ikke om resultatet vakte noe jubel i Grim-

stad, for Grimstad Adressetidende var helt tyst i etterkant av stortingsvalget. Men stillheten 

kan kanskje tolkes som at høyresiden iallfall var tilfredse med at byen endelig var blitt innrøm-

met litt innflytelse igjen? Misnøyen over valgene fra de foregående åra var iallfall ikke lenger 

å spore blant byens høyreside. På venstresiden derimot, fortsatte streikelysten.  

 

Valget i 1903: Stasjonsvalget – bundne kandidater  

Stortingsvalget i 1903 for Arendal og Grimstad var nokså spesielt, fordi valget for Arendals 

vedkommende utelukkende handlet om plasseringen av byens kommende jernbanestasjon. De 

vanlige høyre- og venstrelistene falt sammen og fordelte seg på tvers utover to nye lister: Bar-

bupartiet, som ønsket at jernbanestasjonen skulle legges til Barbu (øst for den gamle 

                                                
261 Fra Vestlandske Tidende (Arendal), sitert i Grimstad Adressetidende, 8. september 1900. 
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bykjernen); og Strømsbupartiet, som ville legge stasjonen til Strømsbu (vest for bykjernen). 

Ved valgmannsvalget i Arendal fikk den førstnevnte lista 744–723 stemmer, og den sistnevnte 

om lag 405 stemmer.262 I tillegg stilte det såkalte «misfornøiede Venstre» en egen liste, som 

bestod av både høyre- og venstremenn, men som ikke oppnådde mer enn skarve 11 stemmer.263  

 En drøy måned før valget bestemte de to stasjonslistene seg for hvilke kandidater de 

ønsket til tingmannsvervet, og begge pekte ut etablerte høyremenn. (Den siste «misfornøide» 

lista stilte uten noen kandidat.) Dette synes å ha fått Grimstad Venstre til å reagere. Grimstad-

Posten skrev: «Arendal har jo som den aldeles overlegne by, der ikke behøver at ta mindste 

notis af Grimstad, allerede bestemt baade repræsentanten og suppleanten for kommende Stor-

tingsvalg. Er det saa nogen mon i for Grimstad borgere at agere narifasser [sic]264 ved at sende 

ivei nogle statister til valgmandsvalget?»265 Mens det ved tidligere valg fantes en teoretisk mu-

lighet for at venstreforeningene kunne seire i begge byene og sammen kunne komme til en 

enighet, var dette helt utelukket ved årets valg: Det vanlige Venstre i Arendal stilte ikke, og de 

to stasjonslistene hadde alt valgt ut hver sin kandidat. Hvordan i alle dager skulle Grimstad 

Venstre nå kunne ha noe som helst innvirkning på det endelige valgresultatet?  

 Dermed var det igjen duket for streik. Den 23. juli kunne Grimstad-Posten melde om 

følgende vedtak fra byens venstreforening: «Da det under de nuværende omstændigheder maa 

ansees for aldeles betydningsløst for Grimstad, hvilket af de politiske partier seirer ved valget, 

fattes saadan beslutning: Grimstad Venstre deltager som parti ikke ved forestaaende valg-

mandsvalg […]»266 Grimstad-Posten hadde noen dager i forveien oppfordret byens konserva-

tive til delta i en eventuell streik, men høyreforeningen avslo tilbudet og ville stille som før.267 

 Grimstad Adressetidende (H) skrev ingenting om hvorfor Høyre lot være å streike, men 

ifølge Grimstad-Posten (V) skyldtes det to grunner.268 For det første skal Grimstad Høyre ha 

erklært seg selv som «loyale borgere», og derfor ment at det ville være illojalt å utebli fra 

valget. (Grimstad-Posten ironiserte over at de konservative ikke var like «loyale» under flagg-

striden.) For det andre skal ha Høyre ha ment at det ville være meningsløst å streike, da årets 

valg antakeligvis ville ende opp som det siste med indirekte valg, ettersom alle de større parti-

ene hadde godt inn for direkte valg i partiprogrammene sine. Men Grimstad-Posten mintes at 

                                                
262 Utheim, Oversigt over Valgmands- og Storthingsvalgene 1903, 127–128. På grunn av stor grad av stemme-
spredning blant noen av kandidatene er det vanskelig å lande på ett fast tall. 
263 Grimstad-Posten, 8. august 1903. 
264 Narrifas, en narreaktig person. NAOB: Det norske akademis ordbok. 13. oktober 2018. https://www.naob.no-
/ordbok/narrifas 
265 Grimstad-Posten, 18. juli, 1903. 
266 Grimstad-Posten, 23. juli, 1903. 
267 Grimstad-Posten, 18. juli, 25. juli og 4. august 1903. 
268 Grimstad-Posten, 4. august 1903. 
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høyreavisene tidligere hadde gått hardt ut mot den gjeldende valgmåten av særlig den grunn at 

det var svært kostbart å betale for valgmennenes reise, kost og losji i forbindelse med distrikts-

forsamlingene. Høyresiden hadde lenge fremhevet seg selv som sparsommelighetens fremste 

forkjempere. Men ved årets valg ville de for en siste «gang faa sig en kjøretur paa statens 

bekostning til Arendal og kanske efterpaa en do. middag».269 

 Selv om Grimstad Høyre valgte å stille til valg, oppnådde de færre stemmer enn før (se 

figur 9). Høyres stemmetall ble nesten halvert fra om lag 120 til 60 – av totalt 598 stemmebe-

rettigede. Aldri hadde en så lav andel stemmeberettigede deltatt i valgmannsvalget i Grimstad. 

Nedgangen kan ha skyldtes at mange velgere anså det som meningsløst å stemme all den tid 

det bare var én liste som stilte – Høyre ville jo uansett komme til å vinne, om så bare valg-

mannskandidatene selv deltok. Men det kan også tenkes at den god del tradisjonelt konserva-

tive velgere var enige i Grimstad Venstres vurdering av at valget var meningsløst. Stoda i 

Arendal gjorde også at det ikke var gitt at Grimstad Høyre kunne oppnå suppleantsplassen, slik 

som tre år tidligere. 

 Under distriktsforsamlingen synes det som at grimstadvalgmennene ikke hadde noe å 

utsette på Barbupartiets kandidat, amtmann Nicolai C. G. Prebensen. Prebensen fikk nemlig 

samtlige av de to byenes valgmenns stemme (med unntak av sin egen), og mottok svært god 

omtale i en lengre artikkel i Grimstad Adressetidende i etterkant. Artikkelen var riktignok først 

publisert i arendalsavisa Vestlandske Tidende, med ved å trykke den opp på nytt – uten følge 

av noen negative kommentarer – er det grunn til å anta at redaksjonen i Grimstad Adresseti-

dende var enig i at Prebensen var en velegnet kandidat. Det var denne gangen ingen vonde ord 

om at Prebensen – i likhet med mange av sine forgjengere i vervet – nokså nylig var flyttet til 

Arendal. Men at en mann fra Risør skulle representere Grimstad og Arendal var kanskje ikke 

noe å rasle med sablene for? 

 Under suppleantsvalget var ikke arendalittene og grimstadfolket like enige. Arendalit-

tene stemte på kjøpmann Knudsen, mens grimstadvalgmennene stemte på sin egen byfogd Ni-

elsen. Grimstadmennene kunne ikke lenger fronte den sittende suppleanten, Smith-Petersen, 

for han lå for døden.270 Men suppleantsnederlaget ble – til forskjell fra tidligere år – ikke kom-

mentert av Grimstad Adressetidene. Etter å ha tatt avstand fra venstrestreiken, sømmet det seg 

kanskje ikke å klage. Men Grimstad-Posten moret seg over de konservatives forsøk på «at vise 

                                                
269 Grimstad-Posten, 4. august 1903. Do. = ditto. 
270 Etter Smith-Petersens bortgang senere samme måned beskrev Grimstad Adressetidende ham som «en af vor 
Bys og vort Distrtiks mest agtede og afholdte Personligheder» og at «[i]ngen anden Grimstadmand var som han 
kjendt i vide Kredse – saavel inden- som udenlands.» (Grimstad Adressetidende, 29. august 1903.) Også i Grim-
stad-Posten ble det skrevet gode ord om skipsrederen.  
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sig» under valget: «Ja, saadan gik det. Imidlertid var det fint veir torsdag, saa 'valgmændene' 

herfra fik en 'deilig tur', som det heder.»271 

 

En parallell til streikene i Drøbak i 1900 og 1903 

Det er flere likhetstrekk mellom grimstadvalgene og drøbakvalgene i 1900 og 1903 som det er 

verdt å kikke litt nærmere på. Drøbak og Grimstad hadde på mange måter nokså sammenfal-

lende erfaringer som mindretallskrets, og ved de siste valgene før reformen utspilte det seg 

nokså lignende scener i begge byene.  

 Drøbak hadde siden 1844 valgt tingmenn sammen med den større og mer hurtigvok-

sende byen Moss. I likhet med Arendal og Grimstad var Moss og Drøbak lenge kontrollert av 

de konservative, og også her var det tradisjon for at den minste byen ble tildelt suppleantsplas-

sen.272 Så lenge drøbakingene fikk suppleanten, var det få som oppfattet mindretallssituasjonen 

som et problem. Mens Høyre fortsatte å dominere i Drøbak, tilspisset den partipolitiske situa-

sjonen seg i Moss. Venstre fikk brutt opp den lange høyredominansen under valget i 1891, og 

fortsatte å vinne i 1894 og 1897, med Høyre hengende hakk i hæl. I 1891 ble valgmennene fra 

de to byene enige om å gi suppleantsplassen til en venstremann fra Drøbak. Drøbak Venstre 

hadde til alles overraskelse vunnet det året, som følge av stor stemmespredningen blant høyre-

velgerne. Men etter at Høyre gjenvant lederstillingen i Drøbak i 1894 og 1897, valgte Moss 

Venstre å besette begge plassene selv. 

 I Drøbak ble dette oppfattet som at mossingene ikke lenger brydde seg om hva som 

foregikk i mindretallskretsen. Byens avis, det konservative Akershus Amtstidende, mente at 

«Retfærdighedshensyn tilsiger selvfølgelig, at naar to Byer vælger sammen, faar den mindre 

By Suppleanten.»273 Moss Venstre kunne jo ha gitt suppleantsplassen til venstremenn fra Drø-

bak selv om de liberale ikke seiret der, for å hedre gamle tradisjoner. Ettersom tendensen lå an 

til å fortsette under valget i 1900, valgte en del av Drøbaks velgere å møtes for å diskutere 

situasjonen. Der ble det påpekt at Moss' forsprang hva gjaldt valgmenn ville komme til å dobles 

under dette valget, og at drøbakvalgmennenes mulighet for innflytelse dermed vil minke ytter-

ligere. Det ble uttalt at: «Under disse Omstændigheder tror man, Drøbaks Tarv best varetages 

derved, at samtlige Vælgere undlader at gaa til Valg.»274 Det ble kalt inn til et allmøte for hele 

byens borgere, og her stemte alle deltakerne bortsett fra syv om å streike ved det forestående 

                                                
271 Grimstad-Posten 15. august 1903. 
272 Akershus Amtstidende, 19. august 1903; En gjennomgang av alle valgene hvor Moss og Drøbak stemte sam-
men viser at dette for det meste stemmer fra og med 1864, men med enkelte hull på 1870-tallet. 
273 Akershus Amtstidende, 22. august 1903. 
274 Akershus Amtstidende, 25. august 1900. 



 86 

valgmannsvalget, «[i]det man tror, at dette muligens kan paaskynde en Forandring i den nuvæ-

rende uheldige Valgordning».275 Men under valgmannsvalget valgte likevel en kjerne av høy-

revelgere å delta, slik som i Grimstad. De utgjorde ikke mer enn 37 av de totalt 314 stemme-

berettigede (8,9 prosent), men det var likevel mer enn mange nok til at de ble sendt valgmenn 

til distriktsforsamlingen i Moss.276 Så på samme måte som i Grimstad var det noe som holdt 

en del høyrevelgere fra å streike, men Akershus Amtstidende gir ingen begrunnelse på hvorfor. 

 Under valget 1903 finner vi nok en parallell mellom situasjonen i Grimstad og den i 

Drøbak. For å være i stand til å slå de konservative hadde Moss Venstre inngått et samarbeid 

med byens arbeiderbevegelse.277 Og for drøbaksvelgernes del oppstod det her enda et problem: 

For å sikre seg arbeidervelgernes lojalitet, ble under prøvevalgene før valgmannsvalget i 1903 

bestemt at dersom Moss Venstre vant, ville en av arbeiderenes kandidat få suppleantsplas-

sen.278 Ifølge den konservative drøbaksavisa Akershus Amtstidende skal Venstre i Moss der-

med «overlegent afvist alt Samarbeide med Venstre her i Drøbak […] Drøbak er bare Luft for 

disse Herrer.».279 Det hele toppet seg idet det ble klart at også Moss Høyre i 1903 nominerte 

stortingskandidater på forhånd. 280 Da ble utfallet av valgmannsvalget i Drøbak – slik som i 

Grimstad – virkelig meningsløst, og det ble på Drøbak Venstres initiativ fattet et nytt streike-

vedtak. Men også denne gangen var Drøbaks konservative velger uvillige til å delta i streiken, 

og antallet avlagte stemmer gikk faktisk opp til 64 (15,1 prosent).281 Det er verdt å påpeke at 

det samme år ble arrangert fullstendige tverrpolitiske valgstreiker i Hønefoss, Kongsvinger, 

Sandefjord og Molde – så hvorfor ville ikke Drøbak Høyre ta del i demonstrasjonene? Akershus 

Amtstidende går ikke inn på deres beveggrunner, men levner de konservative valgmennene 

heller «intet Haab» om gjennomslag under stortingsvalget.282 

 

  

                                                
275 Akershus Amtstidende, 28. august 1900. 
276 Akershus Amtstidende, 5. september 1900. 
277Nils Johan Ringdal, Moss bys historie: Bind III: Perioden 1880–1990: århundreskifte,  mellomkrigstid, ver-
denskrig og rettsoppgjør, etterkrigstid, den nære fortid. Moss:  Moss Kommune, 1994, 43. 
278 Akershus Amtstidende, 19. august, 1903. 
279Akershus Amtstidende, 22. august 1903. 
280Akershus Amtstidende, 22. august 1903. 
281 Utheim, Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 1903, 119. 
282 Akershus Amtstidende, 5. september 1903. 
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4.5 Oppsummering  
I tilfellet Grimstad – i likhet med Drøbak – ble ikke mindretallssituasjonen oppfattet som pro-

blematisk så lenge mindretallskretsen fikk suppleantsplassen. Å få tildelt suppleanten skapte 

en opplevelse av å ha inn viss politisk innflytelse, av at ens rett til representasjon ble ivaretatt 

under distriktsforsamlingene. Men slik valgordningen var, det foregikk dette alltid på arenda-

littenes nåde. Det var ingen valg hvor grimstadvalgmennene selv var på vippen og på egen 

hånd hadde mulighet til å avgjøre utfallet. Derfor var det ingenting som kunne hindre at mind-

retallssituasjonen ble problematisk idet det dukket opp saker hvor de to byene hadde motstri-

dende interesser. Da spørsmålet om plasseringen av Arendal-Aamli-banens trasé stod på dags-

orden kunne ikke arendalittene lenger tillate seg å vise den samme rausheten overfor grimstad-

folket, og grimstadfolket hadde ingenting å stille opp med – slik som gjøvikenserne under val-

get i 1888. Tilsvarende problematisk var det idet partiene i flertallskretsene av valgtaktiske 

hensyn på forhånd bandt seg til et sett med tingmannskandidater, slik som i Arendal og Moss 

i 1903. Slike avgjørelser umuliggjorde enhver form for reell innflytelse for mindretallskretsene 

ved valgene. Dermed kan man snakke om at valgordningen hadde et latent potensial til å skape 

misnøye i mindretallskretsen, som ved ulike situasjoner kunne bli aktivert.  

 Handlingene til høyresiden i Grimstad viser at vedvarende misnøye over valgordningen 

over tid ikke nødvendigvis førte til større reaksjoner i form av valgstreiker eller henvendelser 

til Stortinget. I stedet valgte de å holde fram med å delta ved valgene. Høyremennene benyttet 

på den ene siden pliktetiske argumenter for å forklare at de ikke ville ta del i streiken Venstre 

hadde tatt initiativ til. De mente at dersom man skulle være å anse som «loyale Borgere», var 

valgdeltakelse krevet av dem. På den annen side var de – iallfall i 1903 – bevisste om at det 

kommende Stortinget trolig kom til å reformere valgordningen, og at streik dermed ville være 

overflødig. 

 Høyresiden i Grimstad vektla betydningen av representantens dyktighet stor betydning, 

men de klarte likevel ikke å legge skjul på at representantens lokalitet også spilte en rolle for 

dem. Partipolitiske hensyn under valgene spilte en mindre rolle for Grimstad Høyres del, all 

den tid de konservative dominerte i både Arendal og Grimstad. I Levanger skal vi se at situa-

sjonen var noe annerledes.  



 88 

5 Levanger – «Trondhjems Vælgeranneks» 
 

Man bør ikke la Tanken om, at Trondhjems Vælgere afgjør Valget, lægge sig knugende over os. 

Nordenfjeldsk Tidendene (V) 2. oktober 1891  

 

Lad nu være, at Trondhjem i sin almindelighed dominerer valget,  

– Levangers vælgere faar alligevel udøve sin borgerpligt.  

Nordre Trondhjems Amtstidende (H) 1. september 1903 

 

Mens Gjøvik og Grimstad tjener som eksempler på mindretallskretser hvor misnøyen med 

valgordningen førte seg til streiker, er Levanger et tilfelle hvor andre hensyn trumfet. Levanger, 

samtidens minste tettsted med kjøpstadsstatus, valgte tingmenn sammen med landets tredje 

største by, Trondhjem. Siden 1844 hadde de to trønderske byene sendt fire representanter og 

fire suppleanter til Stortinget, men ikke ved et eneste valg ble noen av disse representantene 

valgt fra Levanger. Noen få suppleanter kom fra mindretallskretsen, fra 1891 og utover (se 

tabell # i vedlegg). Men levangsbyggene stemte som ingen andre under valgene, vel vitende 

om at trondhjemmerne satt med bukta og begge endene: Under valget i 1894 stilte levangsbyg-

gene med usle tre valgmenn mot Trondhjems 60 (se figur 14 under), likevel var valgdeltakelsen 

på hele 100 prosent. Hvorfor? Hvilke motiv var det som fikk disse nordtrønderne til å trosse 

de stengslene valgordningen satte opp for dem? 

 Levangers gjennomgående høye deltakelse og fraværet av valgstreiker, gjør at byen 

skiller seg ut fra de fleste andre mindretallskretsene. Det var ikke slik at levangsbyggene ikke 

var klar over ulempene valgordningen førte med seg, og det var heller ikke slik at de ikke 

oppfattet mindretallssituasjonen som problematisk. Men valgene i Levanger viser at andre hen-

syn kunne oppfattes som viktigere enn det å protestere for en mer forholdsmessig politisk inn-

flytelse – det fantes andre grunner til å delta i valgene enn det som dreide seg om selve utpe-

kingen av representanter: Partibevegelsene i Levanger mente at valgene var meningsfulle i den 

forstand at de fungerte som en meningsmåling for stemningen i kretsen. Både høyre- og venst-

residen mente at hensynet til borgerplikten, fedrelandskjærligheten og partienes stilling nasjo-

nalt var viktigere enn å protestere mot at Trondhjem dominerte valgene. For Venstre var det 

også viktig å delta og forsøke å vinne under valgmannsvalget, slik at Levanger ikke endte unn-

tak i et ellers venstredominert distrikt.  
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 Den politiske iveren i Levanger holdt seg lenge høy, men til slutt gikk noe av håpløs-

heten også inn på levangsbyggene. Selv om de, til forskjell fra for eksempel Kongsvinger og 

Hønefoss som stemte sammen med Kristiania, ikke gikk til streik under valget i 1903, var det 

tydelig at de på det tidspunktet var temmelig klare for en reform av valgordningen. Enkelte 

velgere lot i 1903 være å stemme på grunn av mindretallsproblemet.  

 

Figur 14. Valgmenn fra i Levanger og Trondhjem: 1844–1903283 

 
Figur 14. Antall valgmenn fra Trondhjem og Levanger. Bare de valgåra hvor antallet endret seg er tatt med. 

 

5.1 Historisk bakgrunn og valgene på 1880-tallet 
Levanger ligger i distriktet Innherad, som består av bygdene i de indre delene av Trondhjems-

fjorden. Her finner man blant annet Inderøy, Skogn og Verdalen. På slutten av 1800-tallet skilte 

man fremdeles mellom de to kommunene Levanger landsherred (bygda) og Levanger by. Byen 

ble tildelt kjøpstadsrettigheter i 1836, og var således den eneste kjøpstaden i Nordre Trond-

hjems amt, ettersom andre steder med bybebyggelse som Namsos og Steinkjer bare ble gitt 

status som ladesteder, i henholdsvis 1845 og 1857.284 Dersom Namsos og Steinkjer var blitt 

gitt kjøpstadsstatus kan det tenkes at Levanger ved stortingsvalgene hadde valgt sammen med 

                                                
283 Utheim statistikker 1814–1885; 1888; 1891; 1894; 1897; 1900 og 1903. 
284 Aud Mikkelsen Tretvik. «Nye spor i landskapet» i Tretvik et al. Trøndelags historie: Bind III: Grenda blir 
global: 1850–2005. Trondheim: Tapir Akademiske Forlag, 2005, 14. 
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disse to, i stedet for med Trondhjem. Det ville i så fall ha skapt en noe jevnere fordeling av 

valgmenn mellom kretsene, men slik som med mjøsbyene ville en av byene tidvis ha kunnet 

regjere alene.285  

 Før 1836 hadde Levanger vært underlagt Trondhjems privilegiumsområde. Handelen 

hadde gått livlig for seg under det årlige Levangersmartnan, og man hadde gode forbindelser 

til Jemtland i Sverige.286 Men privilegiumsordningen satte hinder for en ytterligere utvikling 

av handelen i området – for eksempel måtte all eksport gå via Trondhjem.  Rundt 1814 begynte 

en gruppe jordeiende embedsmenn å agitere for at stedet burde få status som kjøpstad. De 

mente at Levanger, som sentrum for et svært rikt landbruksområde, en mindre havn og med 

kort vei til Sverige, ville være et økonomisk gunstig sted å anlegge en ny kjøpstad. De mente 

at selv trondhjemmerne ville kunne dra nytte av en kjøpstad i Levanger. Men ifølge lokalhis-

toriker Reidar Strømsøe var embedsmennene vel så opptatte av å bedre sin egen stilling.287 

Tilhengerne av kjøpstadstatus vant til slutt fram tjue år senere, men ikke alle levnet Levanger 

gode sjanser: Amtmannen skrev i sin rapport fra 1836: «Om denne [Levanger] som Handels-

sted vil naae nogen Høide eller være til nogen betydelig Nytte for Districtet, er imidlertid meget 

tvilsomt.» 288 

 Amtmannen skulle vise seg å få helt rett – Levanger ble ingen velstående og framgangs-

rik handelsby. Den økonomiske liberaliseringspolitikken som regjeringen ført på midten av 

1800-tallet førte til at kjøpstedenes fortrinn ble svekket, både opp mot ladestedene og bygdene, 

så levangsbyggene fikk ikke så mye glede av sine nye rettigheter. 289 Veksten man hadde sett 

for seg uteble nærmest fullstendig. Mellom 1836 og 1870 endret folkemengden seg ikke fra 

mer enn 639 til 1 000, og i 1885 hadde tallet sunket til 875 (se figur 15 under). 290 På 1880-

tallet stod byen uten noen særlig sterk handelsstand, statlige oppgaver innenfor administrasjon 

eller kirke (foruten om tingretten), noe industri av betydning eller jernbane. Jernbanen fra 

Trondhjem til Sverige, som skulle transportere verdifullt svensk tømmer til norske havner, ble 

lagt gjennom Meråker (åpnet 1881), og ikke via Levanger og Verdalen som mange 

                                                
285 I 1888 hadde Levanger, Steinkjer og Namsos henholdsvis 2, 2 og 5 valgmenn. Utheim Oversigt over Valg-
mands- og Storthingsvalgene 1888, 49. 
286 Pål Thonstad Sandvik. «Trøndelag i Frihandelens tid» i Trøndelags historie: Bind III: Grenda blir global: 
1850–2005, 107. 
287 Strømsøe. Levanger bys historie: Bind V: Tidsrommet 1836-1918, 28ff 
288 Sitert i Strømsøe, Levanger bys historie, 54 
289 Jan Eivind Myhre, «Den eksplosive byutviklingen: 1830–1920» i Norsk byhistorie: Urbanisering gjennom 
1300, 282  
290 Utheim, Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 1888, 34. Folketallet hadde faktisk 
gått ned fra 960 i 1875. 
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levangsbygger hadde håpet på. Først i 1902 kom jernbanen til Levanger, da første del av Hell–

Sunnanbanen (begynnelsen av den senere Nordlandsbanen) stod ferdig. 

 På 1890-tallet syntes endelig lykken å snu. Nye institusjoner og virksomheter ble etab-

lert, og folketallet økte med mer enn femti prosent fra 1891 (902 innbyggere) til 1900 (1 542). 

I 1893 ble sjukehuset for Innherad flyttet til Levanger, og året etter ble det vedtatt og igangsatt 

arbeid med å ruste opp havna.291 I åra opp mot 1900 ble et betydelig sagbruk etablert i byen. 

292 Antall sysselsatte innenfor håndverk- og fabrikkindustrien ble doblet i denne perioden fra 

omlag 100 til 200, og handelsnæringen vokste fra å sysselsette 52 til 140.293 Men kanskje vik-

tigst var Stortingets avgjørelse i 1892 om å flytte den svært populære lærerhøyskolen fra dets 

lokaler i Klæbu til Levanger. Lærerhøyskolen hadde svært høye søkertall, og fikk ifølge histo-

riker Aud Mikkelsen Tretvik enorm kulturell betydning for hele Innherad.294 Skolen – også da 

den lå i Klæbu – var en viktig grobunn for intellektuelle og politiske bevegelser i landsdelen, 

og fungerte samlende for området.295 Basert på den oppmerksomheten skolen fikk i den lokale 

pressa er det liten tvil om at den var viktig for levangsbyggene. Skolebygget brant sammen 

med mesteparten av byen ned i mai 1897, men Stortinget bevilget midler til et nytt bygg alle-

rede året etter. Den positive utviklingen til tross – Levanger var langt unna å nå igjen kjempen 

Trondhjem (se figur 15 under). 

 

Politisk bakgrunn  

Om levangsbyggene på midten av 1800-tallet var skuffede over manglende gjennomslag under 

valgene sammen med Trondhjem, gjorde det seg i alle fall ikke utslag i oppslutningen under 

valgmannsvalgene (se figur 16). I Levanger var valgdeltakelsen ved de aller fleste år fram til 

1882 godt over landsgjennomsnittet og tallene for Trondhjem. Bare i 1870 og i 1873 lå delta-

kelsen på under femti prosent (42,5 og 46,0), men ved disse valgene var deltakelsen på lands-

basis særskilt lav (45,1 og 45,6). Til sammenligning var oppslutning i mindretallskretsene 

Grimstad, Molde og Drøbak i disse åra rundt nærmere 20 prosent.  

 

  

                                                
291 Strømsøe, Levanger bys historie: Bind V: Tidsrommet 1836-1918, 316–319. 
292 Sandvik, «Det industrielle Trøndelag» i. Trøndelags historie: Bind III, 99.  
293 Folketællingen i Kongeriget Norge: 1 Januar 1891.: Folkemængde fordelt efter Livsstilling og Folketællingen 
i Kongeriget Norge: 3 December 1900.: Femte Hefte: Folkemængde fordelt efter Livsstilling. 
294 Tretvik, «Utdanning til 'Gagns Menneske'» i Trøndelags historie: Bind III: Grenda blir global: 1850–2005, 
179–180. 
295 Tretvik, «Trøndelag – inn i det moderne» i. Trøndelags historie: Bind III: Grenda blir global: 1850–2005, 
242. 
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Figur 15. Folketallet i Trondhjem og Levanger: 1836–1900. 

 
Figur 15. Folketallet i Trondhjem og Levanger i perioden 1836–1900. Den store økningen i Trondhjems folkemengde i 1900 
skyldtes dels en sammenslåing med deler av de omkringliggende herredene.  

 

Figur 16. Valgoppslutning i prosent i Levanger og Trondhjem: 1844–1903.296 

 
 Figur 16. Deltakelsen blant de stemmeberettigede i prosent ved valgmannsvalgene mellom 1845 og 1903 i Trondhjem og 
Levanger.  

 

Den høye valgdeltakelsen i Levanger passer inn i mønsteret for området for øvrig. Tretvik 

påpeker at gjennomsnittet for Nordre Trondhjems amt var relativt sett høyt, og viser til valget 

i 1862, da 54 prosent av de stemmeberettigede nordtrønderne deltok, mot et gjennomsnitt på 

                                                
296 Utheims statistikker: 1815–1885; 1888; 1891; 1894; 1897; 1900 og 1903. 
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43 prosent for hele landet. Tretvik mener at høy politisk interesse var et særlig kjennetegn for 

nordtrønderne, og hevder at aktiviteten var tydelig størst i de sentrale delene av Innherad. 297 

Denne sterke valgdeltakelsen i området rundt og i Levanger by speiles også i Innherads sterke 

representasjon på den nordtrønderske stortingsbenken, som historiker Odd Arvid Storsveen har 

påpekt.298 Således er det grunn til å tro at man i Levanger ikke følte at man befant seg i den 

ytterste periferien av norsk politikk. 

 Nordre Trondhjems amt utviklet seg til å bli en svært viktig bastion for Venstre, og 

forble lenge et av partiets mest radikale områder i spørsmål om stemmeretten og unionen, blant 

annet som følge av venstrehøvdingen Ole Anton Qvams (1834–1904) virksomhet. Trondhjem 

by ble lenge dominert av en av de mest konservative foreningene innad i høyrebevegelsen, 

mens radikalismen blant nordtrønderne gjorde at Nordre Trondhjems amt ofte ble omtalt som 

«det røde amtet».299 Ved samtlige valg mellom 1870 og 1903 ble amtet vunnet av venstrerørsla, 

og dominansen fortsatte langt utover 1900-tallet, inntil Arbeiderpartiet og Bondepartiet over-

tok. De gangene Venstre vant i Levanger, men ble møtt av et flertall av høyremenn under dis-

triktsforsamlingen i Trondhjem, kunne Levangers venstrefolk iallfall trøste seg med de gjen-

nomgående gode resultater fra amtet. Selv i 1900, da det nordtrønderske Venstre delte seg i to 

lister som følge av uenighet i en jernbanesak, klarte ikke Høyre å slå dem. Venstres stilling i 

amtet var bunnsolid.  

 Til tross for sin svært beskjedne størrelse, men kanskje nettopp på grunn av sitt viktige 

omland, huset Levanger på 1880-tallet to aviser: det konservative Nordre Trondhjems Amtsti-

dende, stiftet 1849, og venstreavisa Nordenfjeldsk Tidende, fra 1874. Begge avisene var viktige 

medier for sine respektive parti i amtet, men de dekket også saker som angikk byen. Når det 

gjelder valghøsten 1885 i Levanger, har det bare vært mulig å oppdrive årgangen av NTA. Først 

fra og med 1889 kan man lese Nordenfjeldsk Tidende. Dette er litt uheldig, da halve kilde-

grunnlaget for valgene i 1885 og 1888 er utelatt, men det er grunn til å anta at veldig spesielle 

uttalelser vedrørende valgordningen trykket i Nordenfjeldsk Tidende, som for eksempel strei-

keforslag, ville ha blitt omtalt i Nordre Trondhjems Amtstidende. 

 

  

                                                
297 Tretvik, «Politikk i regionen og regionen i rikspolitikken» i Trøndelags historie: Bind III, 221.  
298 Odd Arvid Storsveen, «Fra slagbenk til stortingsbenk: Folk og elite på Stortinget etter 1814.» I Smak av fri-
het: 1814-grunnloven: historisk virkning og sosial forankring, av O. A. Storsveen, A. Pedersen og B. Fryden-
lund, 207-252. Oslo: Scandinavian Academic Press, 2015, 225.  
299 Alf Kaartvedt, Drømmen om borgerlig samling, 54; Tretvik, «Politikk i regionen og regionen i rikspolitikken» 
i Trøndelags historie: Bind III, 226. 
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Figur 17. Partioppslutning i absolutte tall ved valgmannsvalg i Levanger: 1882–1903 

 
Figur 17. Partioppslutning i absolutte stemmetall i Levanger i valgmannsvalgene mellom 1882 og 1903. Antallet stemmebe-
rettigede i parentes ved hvert valgår. Stemmetallet er gjennomsnittet av stemmene på partienes kandidater. Spredte stemmer 
forekom også, så tallet er ikke en fullstendig gjengivelse av de avlagte stemmene. 

 

Figur 18. Partioppslutning i prosent ved valgmannsvalg i Trondhjem: 1882–1903 

 
Figur 18. Partioppslutning i prosent stemmetall i Trondhjem i valgmannsvalgene mellom 1882 og 1903. På grunn den store 
økningen i antallet stemmeberettigede (i parentes), ville det ha vært vanskelig å framstille resultatene i absolutte tall. På 
grunn av tidvis stor stemmespredning er tallene mer å regne som estimater enn helt presise resultat. I 1903 inngikk Arbei-
derpartiet og Venstre listesamarbeid. 

 Selv om høyresiden var sjanseløs i amtet, var stillingen mer balansert i Levanger (se 

figur 17). Til forskjell fra mange andre norske småbyer, som Drøbak, Gjøvik og Grimstad, var 

det ingen av partibevegelsene som opparbeidet seg en klar dominans i Levanger. Venstresiden 

var tidligere ute med å organisere seg enn høyresiden, og høstet en stund visse fordeler av dette. 
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Partiorganisering hjalp både for å mobilisere velgere til stemmeurnene, og for å sørge for at de 

stemte samlet. Organiseringen begynte med etableringen av Nordenfjeldsk Tidende i 1874, som 

ble stiftet av levangsbygger som var misfornøyde med den konservative holdning Nordre 

Trondhjems Amtstidende forfektet. Deretter skal håndverkerforeningen, som fra 1876 av var 

ledet av garver Peter Berntsen Følling, senere valgmann og suppleant, ha fungert som arnested 

for radikal venstrepolitikk. 300 Det er kjent at det ble stiftet en offisiell venstreforening i byen 

en gang i løpet av 1883 og 1884, men vi mangler ifølge venstrehistoriker Mjeldheim opplys-

ninger om hvor mange medlemmer foreningen hadde.301 

 Venstresiden var således best forberedt idet striden om statsrådsaken toppet seg, og 

kom derfor seirende ut av valget i 1882. Ved kommunevalget i 1883 lyktes det også for venstre 

å kaste ut de aller fleste av den gamle, konservative garde. De konservative representantene 

som gjenstod dukket ikke opp da kommunestyret skulle tre sammen, og dermed kunne Venstre 

sikre seg både ordfører- og varaordførervervet. Etter dette «kuppet», som lokalhistoriker 

Strømsøe omtaler det som, ble det gjort forsøk på å få i stand en høyreforening. Men arbeidet 

lot vente på seg og foreningen stod ikke klar i forkant av valget i 1885.302 Venstre seiret påny 

dette året, men ikke med mer enn 45 mot 40 stemmer. Det var med andre ord et nokså jevnt 

løp, og valgdeltagelsen var på hele 85,3 prosent, mot 75,1 prosent nasjonalt.303 I Trondhjem 

var det Høyre som vant, med 885–863 stemmer mot Venstres 824–819. Dermed vant Høyre 

også tingmennene for dobbeltkretsen, slik som så mange ganger tidligere. Noen uker etter val-

get ble det på ny bemerket av en innsender at det var på tide at de konservative i byen organi-

serte seg.304 

 I forkant av valgmannsvalget i 1885 skriver Nordre Trondhjems Amtstidende ingenting 

om byens stilling som mindretallskrets. I stedet trykket de en rekke tekster med det formål om 

å mobilisere konservative velgere, både ved å oppmuntre dem til å avlegge ed til konstitusjonen 

og bli stemmeberettigede (dersom de ikke allerede hadde gjort det), og til å samle stemmene 

sine om de foreslåtte valgmannskandidatene.305 Dette tyder iallfall på at den konservative avisa 

ikke hadde noe ønske om at velgerne ikke skulle stemme. 

                                                
300 Strømsøe, Levanger bys historie: Bind V: Tidsrommet 1836-1918, 231.  
301 Mjeldheim, Folkerørsla som vart parti, 102. 
302 Strømsøe, Levanger bys historie: Bind V: Tidsrommet 1836-1918, 233; Kaartvedt, Drømmen om borgerlig 
samling, 41. 
303 Utheim. Statistik over Storthings- og valgmansvalgene 1885, 41. Med valgdeltakelse menes andel avlagte 
stemmer av kretsens sum av stemmeberettigede, ikke stemmerettskvalifiserte. 
304 Nordre Trondhjems Amtstidende, 13. oktober 1885. 
305 Nordre Trondhjems Amtstidende, 31. juli, 29. september 1885. 
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 Men etter valgnederlaget i Levanger, trykket høyreavisa en nokså syrlig bemerkning: 

«Hvilken Glæde eller Nytte kan nu Venstrepartiet her i Levanger have af at sende sine med 

yderst kneben Majoritet udkaarede to Valgmænd til Trondhjem, hvor der er 36 Høirevalg-

mænd?» 306 Bladet påpekte det åpenbare i at et venstrevalg i Levanger ville være resultatløst 

dersom Høyre vant i Trondhjem. Det er ikke gitt at Nordre Trondhjems Amtstidende ville ha 

funnet situasjonen like meningsløs dersom også Levanger stilte med høyrefolk under distrikts-

forsamlingen, men det er grunn til å anta at levangsbyggene allerede i 1885 var klare over at 

mindretallsproblemet også råket dem. Noe sterkt uttalt misnøye over situasjonen, slik som til-

felle var på Gjøvik og i Haugesund samme år, kan man ikke påvise.  

  Nordre Trondhjems Amtstidendes dekning av valghøsten 1888 gir hint om at det fantes 

de i byen som mente at valgene var betydningsløse. Samtidig er det andre som tar til orde for 

at man burde stemme allikevel. Ved dette valget, som fulgte splittelsen av Venstre, kom kon-

servative og moderate venstrevelgere sammen om en fellesliste, og klarte dermed å slå det 

radikale Venstre, med henholdsvis 50–48 stemmer mot 45.307 I Trondhjem vant de konserva-

tive. Noen uker før valget ble det sendt inn en artikkel vedrørende valget av noen som omtaler 

seg som «Moderate Vælgere». De skriver blant annet at:  

 
Man hører saa ofte, at det ikke hjælper os noget, enten det ene eller det andet Parti seirer ved 

Valgmandsvalget, for det er Trondhjem, det kommer an paa. Dette bør imidlertid ikke forhindre, 

at man gjør, hvad man kan; thi for det første bør man vise, hvorledes Partistillingen egentlig 

staar og for det andet kunde det jo godt tænkes, at Valgmændene fra Levanger vilde gjøre Udsla-

get ved Storthings-valget, nemlig hvis Partistillingen i Trondhjem er lige paa begge Sider.	308 
 

Dette utsagnet bekrefter at det rådet en allmenn bevissthet om mindretallsproblemet i Le-

vanger, og det tyder også på at den allerede må ha vært der en viss tid. Men mest interessant er 

teksten fordi innsenderne kommer med to argument for at man må stemme, problemet til tross. 

For det første mente de at valget er meningsfullt, uavhengig av det endelige resultatet i dis-

triktsforsamlingen, i kraft av å være en slags meningsmåling for stemningen i kretsen. For det 

andre forsøker de å argumentere for at levangsbyggenes valgmenn kan oppnå innflytelse gjen-

nom dersom de havner på vippen.  

 Det første argumentet kan man ha forståelse for. Å få en oppdatering på partistillingen 

i byen kunne gi partiene i kommunestyret mer legitimitet og tyngde under diskusjonene, og det 

                                                
306 Nordre Trondhjems Amtstidende, 2. oktober 1885. 
307 Nordre Trondhjems Amtstidende, 5. oktober 1888. 
308 Nordre Trondhjems Amtstidende, 25. september 1888. 
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kunne være nyttig med tanke på mobilisering til for eksempel kommunevalgene. Det andre 

argumentet kan tilsynelatende synes litt naivt. I en krets med såpass mange stemmeberettigede 

som Trondhjem (1 941 i 1888), skulle det noe til for ende opp med et blandet resultat, hvor 

hvert parti tok hver sin halvdel av valgmennene. Men helt utenkelig var det selvsagt ikke – i 

1894 var det ikke mer enn 35 stemmer som skilte Venstres listebunn fra Høyres listetopp. 309 

En annen mer plausibel mulighet ville vært dersom valgmennene fra det seirende trondhjems-

partiet ikke stemte likt under stortingsvalget, det vil si, at valgmennene ikke holdt seg samlet 

til noen partilinje. På den måten kunne Levangervalgmennene komme til å utgjøre tungen på 

vektskåla. Ved stortingsvalget i 1888 fikk forekom det faktisk en del stemmespredning blant 

de trondhjemske valgmennene. De fire tingmennene fikk henholdsvis 39, 38, 38, og 27 stem-

mer, men det var likevel et godt stykke ned til neste kandidat, som endte opp med 13 stem-

mer.310 Til en viss grad hadde innsenderne dermed rett i at det fantes en mulighet for innfly-

telse, om den så var aldri så liten. 

 De samme poengene ble gjentatt noen få dager senere, av en som kalte seg «En stem-

meberettiget» og som støttet de moderat-konservative kandidatene.311 Han var klar over at 

«Valget hersteds kan synes at have liden Betydning for det endelige Storthingsvalg», men 

mente at om byens valgmenn ikke skulle havne på vippen, «bør alligevel ingen blive hjemme 

den Dag, Valget er. En Stemme er en Stemme, og en stærk Minoritet har meget at sige.». Han 

var opptatt av symbolpolitikken: levangsbyggene måtte vise at de stod samlet mot radikalismen 

og for «et sundt Fremskrit for Folk som Fædreland».  

 Innleggene viser at man i Levanger forholdt seg til mindretallsproblemet på en bevisst 

måte, om så på et annet vis enn på Gjøvik, Haugesund og Lillehammer, hvor det samme år ble 

avholdt streiker. Haugesundsstreiken ble omtalt i avisa, men ikke kommentert. 312 Det var ingen 

skriftlige innlegg som foreslo samme framgangsmåte i Levangers tilfelle.  

 

5.2 Om å få være med i jubelen (1891 og 1894) 
Valgmannsvalgene i Levanger i 1891 og 1894 kjennetegnes av et sterkt ønske om å få ta del i 

den større politiske striden – både nasjonalt og regionalt. Under disse valgene stod særlig 

                                                
309 Utheim Oversigt over Valgmands- og Storthingsvalgene 1894, 101–102; For eksempel ble fordelingen av 
valgmenn i Molde i 1888 avgjort ved loddtrekning, da partiene oppnådde like mange stemmer. 
310 Konsul Jenssen fikk 39 stemmer; Assessor Hirsch 38; Overlærer Rygh 38; og Skolelærer Bonnevie 27 og 
nestemann, Kaptein Gregersen 13. Utheims oversikt for 1888. Hva som hva beveggrunnen for denne stemme-
spredningen vet jeg ikke. 
311 Nordre Trondhjems Amtstidende, 28. september 1888. 
312 Nordre Trondhjems Amtstidende, 25. september 1888. 
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striden om den allmenne mannlige stemmeretten sentralt, som har blitt belyst i tidligere kapit-

ler. Levangsbyggene var mindre opptatte av at deres stemmer skulle gjøre utslaget under dis-

triktsforsamlingene i Trondhjem – det visste de at aldri ville komme til å skje. Men de ønsket 

at idet stemmene over hele landet var talt opp, så skulle alle kunne se at også i Levanger hadde 

man gjort sitt. Nåde den som satt hjemme under avstemningen! Levangsbyggene ville, for å 

bruke venstreavisa Nordenfjeldsk Tidendes ord, få «være med i Jubelen.»313  

  

Stortingsvalget i 1891 

Fra og med 1891 har vi tilgang til både Nordre Trondhjems Amtstidende (H) og Nordenfjeldsk 

Tidende (V). Avisenes dekning vitner om en aktiv og svært innbitt valgkamp, hvor begge si-

dene gjorde alt de kunne for å mobilisere velgerne og hindre stemmespredning. Det er lite som 

typer på at mindretallssituasjonen skulle ha ført til noe utstrakt velgerapati. Når det er sagt, er 

det tydelig at enkelte velgere, slik som tidligere, var tilbøyelige til å mene at det hele ikke spilte 

noen rolle – trondhjemmerne avgjorde jo det hele.  

 Til en slik holdning minnet avisene om at velgerne hadde en borgerplikt til å stemme. 

De truet med skam over ham som ikke deltok. Vedkommende ville med sitt fravær bidra til å 

hjelpe motstanderen. Venstrepressen skrev at «den Mand fortjener vor og alle ærlige Folks 

Ringeagt, den Mand nemlig, som 'agerer Venstremand' og saa gaar hen og er Høirehjelper 

under Valget. Fy!»314 Den konservative Nordre Trondhjems Amtstidende skriver: 

 
At Stemmeret er Stemmepligt tør ingen konservativ Vælger glemme ved det forestaaende 

Valgmandsvalg. Ingen har Ret til at sidde hjemme; men Alle har Pligt til at møde frem ved 

Valget. Ingen har Ret til at nære den Tanke, at hans Stemme hverken gjør fra eller til. Den 

Tankegang har spillet Seieren i Hænderne paa Venstre før, og kan gjøre det nu ogsaa. Alle har 

Pligt til at møde; den, der sidder hjemme kan udsætte sig for at maatte komme til at tage An-

svaret for at Venstre bærer Seiren hjem.315 

 

 Nordenfjeldsk Tidende var like før valget åpne om det «jo for os Levangerfolk [er] en 

uhyggelig Kjendsgjerning, at Trondhjems Vælger afgjør Valget.», og trakk paralleller til den 

situasjonen som Hønefoss og Kongsvinger var i.316 Redaksjonen kunne forstå at det kunne 

oppfattes som likegyldig hvorvidt det var Høyre eller Venstre som vant under valgmannsvalget 

                                                
313 Nordenfjeldsk Tidende, 5. oktober 1891. 
314 Nordenfjeldsk Tidende, 2. oktober 1891. 
315 Nordre Trondhjems Amtstidende, 25. september 1891. 
316 Nordenfjeldsk Tidende, 5. oktober 1891.  
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på Levanger – men likegyldigheten var bare forståelig «dersom Tanken alene fæster sig ved 

Afgjørelsen af Stortingsvalget for Trondhjem og Levanger». For Nordenfjeldsk Tidende dreide 

valget seg nemlig om noe mer: Det handlet om «Fædrelandskjærlighed» og ære. 

 Uansett hva resultatet skulle bli i den «stokkonservative» stiftamtsstaden Trondhjem, 

måtte levangsbyggene gjøre sitt ytterste for at de under distriktsforsamlingen stilte opp med 

«frisindede og karakterfaste» menn, slik de hadde gjort i 1885. Den gang hadde byens valg-

menn – ifølge venstrebladet – ikke latt seg påvirke av det enorme høyreflertallet i Trondhjem, 

men handlet «saa de havde Ære deraf hos alle Meningsfæller der og her –, ja kanske hos ret-

skafne Modstandere med.» (Det var iallfall ikke mangel på patos hos Nordenfjeldsk Tidendes 

redaksjon). Avisa mente at i en by som Levanger, som lå i det venstredominerte Innherad, 

burde en venstreseier være selvsagt. Det ville derfor ville være ekstra bittert dersom venstre-

folket fra Levanger ikke ville få muligheten til å da del i seiersrusen, den dagen Venstre i 

Trondhjem endelig seiret. Å ikke delta i valget ville derfor være å forsømme sin plikt og gi 

avkall på sin ære. Dette synet ble repetert da Nordenfjeldsk Tidende skrev om det tverrpolitiske 

streikevedtaket på Gjøvik samme høst – «Mon sligt var vel betænkt?»317 

 Agitasjonen og formaningene bar frukter. Valgmannsvalget i Levanger i 1891 ble det 

valget med hittil høyest oppslutning – hele 94,0 prosent av de stemmeberettigede deltok, og 

bare én av de stemmerettskvalifiserte lot være å avlegge ed. Dessverre for Venstre klarte Høyre 

å beholde ledelsen i byen, med hårfine 55 mot 52 stemmer. I Trondhjem var Høyre med 992–

982 mot Venstres 955–933. Stortingsvalget ble også det første noensinne hvor levangsbyggene 

ble tildelt en suppleantsplass. Det var samlagsbestyreren Paul Edvard Støre som ble valgt som 

tredjesuppleant. Merkelig nok ble ikke det bemerket av noen av avisene, kanskje fordi det var 

liten grunn til å anta at han som tredjesuppleant noen gang ville bli innkalt til Stortinget.  

 

Valget i 1894: Venstreseier i Trondhjem – fest og jubel i Levanger 

Valgkampen i Levanger i 1894 var om mulig enda mer innbitt enn den foregående. Avisene 

var i månedsvis dekket av polemiske innlegg om stemmeretten og forholdet til Sverige. De 

siste dagene før valget ble de store krigstypene trukket frem. Antallet stemmeberettigede hadde 

økt med nesten femti prosent, og man visste ikke sikkert i hvilken retning disse nye velgerne 

ville lene seg. I en slik situasjon syntes det ikke å være noen som enset mindretallsproblemet.  

 For venstresiden gjaldt det å hindre at Levanger igjen endte opp «som en liden ensom, 

mørk Plet paa det nordenfjeldske Norges politiske Kart, […] som en liden vissen Aflægger af 

                                                
317 Nordenfjeldsk Tidende, 16. oktober 1891. 
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det politiske Træ, som hidtil har skygget over Trondhjems By».318 Venstrefolket sammenlignet 

seg med resten av bygdene i Innherad, og ville ikke fremstå som noe dårligere enn dem. Derfor 

måtte alt gjøres slik at det partiet som hadde «sat Landets ære og Fremskridt paa sin Fane» 

også seiret i hjembyen. Dessuten var det viktig å vise sine stemmerettsløse «Medborgere Tillid 

og Retfærdighed.»319 

 På høyresiden varet man trusselen fra det ivrige Venstre. Som mottrekk fikk de konser-

vative endelig etablert en fast partiorganisasjon, som de håpet at skulle bidra til at de fikk be-

holde ledelsen i byen.320 Under valget var det viktig at byens grunnlovstro borgere, enten de 

regnet seg for å være høyremenn eller moderate, var samstemte. Nordre Trondhjems Amtsti-

dende mente at man hadde «en borgerpligt alvorlig som nogensinde. Her er ingen leg, men 

alvor.»321 I den situasjonen man befant seg i, var det ikke rom for å skulle diskutere ulempene 

som fulgte av valgordningen. 

 Valgoppslutningen var enorm. Som i 1891 var det bare én stemmerettskvalifisert som 

ikke avla ed, men denne gangen deltok 100 prosent av byens stemmeberettigede. Maken til 

valgdeltakelse har man trolig aldri sett i en norsk valgkrets (iallfall ikke i noen av kjøpstedene), 

og man vil neppe være vitne til det igjen, iallfall ikke så lenge Norge forblir en nogenlunde 

demokratisk stat. Omstendighetene – de svært begrensede betingelsene for stemmeretten, og 

den magre størrelsen på kretsen – var utvilsomt nødvendige betingelser for et slikt resultat. 

Men det ville likevel ikke ha funnet sted med mindre byen, i likhet med resten av landet, var 

preget av et voldsomt politisk engasjement. Gjennomsnittet for valgdeltakelsen i landet var i 

1894 på hele 90,16 prosent. Bryter man tallene ned på byer og landdistrikter ligger de hen-

holdsvis 93,76 og 88,92 prosent (se figur 15 i vedlegget). Aldri før hadde norske velgere utvist 

så mye stridslyst som i 1894, og i Levanger ville man ikke være noe dårligere.  

 På landsbasis gikk ikke Venstre fram under valget (se figurer i kapittel 2), og oppnådde 

ikke det grunnlovsflertallet som skulle til for å utvide stemmeretten. Men i Levanger ble stor-

tingsvalget en stor seier for venstresiden, som slo Høyre med 88–85 mot 72–71. Enda større 

ble gleden da Trondhjem Venstre seiret for første gang noen sinne. Nordenfjeldsk Tidende 

kunne rapportere om at:  

 

                                                
318 Nordenfjeldsk Tidende, 14. september 1894.  
319 Nordenfjeldsk Tidende, 17. september 1894. 
320 Nordre Trondhjems Amtstidende, 27. juni 1894. 
321 Nordre Trondhjems Amtstidende, 11. september 1894; De små forbokstavene i substantivene skyldtes den nye 
redaktørens avgjørelse om å følge de nye rettskrivingsnormene. Merkelig nok kom justeringen først til byens 
konservative blad. 
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[da] Budskabet kom hertil, vakte det en Jubel og Begeistring, som vi næsten ikke har seet Mage 

til. Flaget – Mærket paa Norges Selvstændighed – maate i Top, Unge og Gamle lykønskede 

hinanden med den vundne Seir, at gamle Nidaros igjen kan indtage sin i Historien hævdede 

Hædersplads i Trøndelagen. Om Aftenen holdtes Folkebal i Festivitetslokalet, hvor der hers-

kede en udmærket Stemning ligetil man skiltes, henimod Kl. 1. Under ustanselig Jubel fra den 

tilstedeværende store Ungdomsflok – det unge Norges Repræsentanter, besluttedes telegrafisk 

at lykønske Trondhjems Venstre med den vundne Seier.322 

 

 Trondhjem Venstre hadde ved dette valget gjort sitt ytterste for å bryte høyresidens grep 

om byen. Partiet inngikk valgsamarbeid med Trondhjems Arbeiderforbund, som bidrog med å 

mobilisere fagforbundene og arbeidervelgerne. Ifølge historiker Rolf Danielsen fabrikkerte 

Venstres manntallskontor hundrevis av selvangivelser som legitimasjon, slik at flere arbeidere 

kunne bli stemmeberettigede.323 Agitasjonen lyktes – Venstre slo Høyre med snaue 50 stem-

mer, valgdeltakelsen ble enorm: av 2998 stemmeberettigede var det bare 72 som ikke deltok. 

 Nordenfjeldsk Tidende syntes også at det var på sin plass at dobbeltkretsen valgte venst-

relederen og (forhenværende og kommende) statsminister Johannes Steen som en av sine re-

presentanter. Mens man i Grimstad hadde reagert på at arendalittene hadde hentet stortingsre-

presentanter utenfra, mente venstresiden i Levanger at det var i sin «fulde Orden, at Kronings-

staden, efter at være vaagnet til national og demokratisk Bevisthed, kaarer Landets virkelige 

norske Høvding som sin første Mand.»324 At en av byens egne, den tidligere nevnte garver-

mester Peter B. Følling, ble valgt til andresuppleant ble derimot ikke kommentert overhodet. 

At Følling også ble kalt på tinget i somrene 1895 og 1896 og på vinteren 1897, og således ble 

Levangers første mann på Stortinget, ble heller ikke omtalt av Nordenfjeldsk Tidende. Grim-

stad Adressetidende hadde fulgt nøye med da deres suppleant ble kalt inn i 1891. Men basert 

hva på hva som hendte under valget i 1897 (se under), kan det synes som at levangsbyggene 

likevel satte pris på at en av deres egne ble valgt som suppleant i både 1891 og 1894. 

 

Levangervalgene i 1891 og 1894 viser hvordan det å kunne få være med i den større politiske 

striden kunne være viktigere for velgerne enn at deres stemmer skulle ha konkret numerisk 

innflytelse under selve utpekingen av representantene. Den nasjonale partilinja var viktigere 

                                                
322 Nordenfjeldsk Tidende, 14. september 1894. 
323 Rolf Danielsen, Trondheims historie 997-1997: bind IV: «En exempelløs fremgang»: 1880-1920. Oslo: Uni-
versitetsforlaget, 1997, 147. 
324 Nordenfjeldsk Tidende, 26. september 1894. 
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enn lokalismen, og for venstresiden var det særskilt viktig at Levanger ikke skulle utgjøre unn-

taket fra regelen om at Innherad stemte radikalt. 

 

5.3 Å stemme for statistikkens skyld (1897, 1900 og 1903)  
Heller ikke under valgene i 1897, 1900 og 1903 ble det avholdt noen valgstreiker i Levanger. 

I stedet holdt avisene og partiforeningene fram med å mobilisere velgerne, blant annet ved å 

vise til at valget er av betydning for «statistikkens skyld», det vil si for partienes anseelse na-

sjonalt. Men over århundreskiftet begynte meningsløsheten ved situasjonen å gå inn på le-

vangsbyggene, som følte seg temmelig modne for en valgreform.  

 

Valget i 1897 

Høsten 1897 hadde levangsbyggene andre ting å tenke på enn det kommende stortingsvalget. 

26. mai samme år hadde det brutt en brann i byen, som var av en slik størrelse at praktisk talt 

tale hele ble lagt Levanger øde.325 Derfor var valgkampsagitasjonen og avisdekningen langt 

skrinnere enn tidligere – folk var mest opptatte av å få satt i stand husene sine. Noen saker 

vedrørende stemmerettskampen ble publisert, men det meste var gjentrykk fra andre aviser. 

Svært lite ble skrevet om politikken i Levanger by.  

 Sett i lys av forholdene hadde venstreforeningen forståelse for at det kunne være vans-

kelig for medlemmene å samles til prøvevalg og til stemmeurnene, men ledelsen håpet likevel 

at enhver venstremann ville gjøre hva han kunne. For foreningen var det også i år om å gjøre 

at byen ikke ble «staaende alene som en liden, enslig mørk Plet paa det nordenfjeldske Norges 

politiske Kart».326 At hele 90,1 prosent likevel møtte opp til valgmannsvalget, mente Norden-

fjeldsk Tidendes redaksjon at må sies å være «et godt Fremmøde.» 327 Enda mer fornøyd var 

bladet med at Venstre, til tross for forholdsvis stor stemmespredning, vant både i Levanger og 

i Trondhjem.  

 Mindre fornøyde var Levanger Venstre med at levangsbyggene under distriktsforsam-

lingen ble plassert fullstendig utenfor: Den gode trenden med at Levanger var blitt gitt én 

suppleantsplass var visst nå forkastet eller glemt – og det av Trondhjem Venstre, søsterfore-

ningen. Denne reaksjonen gjør det tydelig at suppleantsplassen også hadde vært av betydning 

for levangsbyggene, selv om de ikke hadde markert det i avisene.  

                                                
325 Strømsøe, Levanger bys historie: Bind V: Tidsrommet 1836-1918, 309–314. 
326 Nordenfjeldsk Tidende, 24. september 1897. 
327 Nordenfjeldsk Tidende, 1. oktober 1897. 
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 Årsaken var – slik som i Moss – at valgsamarbeidet mellom Venstre og arbeiderbeve-

gelsen fordret at sistnevnte gruppe fikk et visst antall av plassene. Nordenfjeldsk Tidende syntes 

ikke at arbeidernes krav i seg selv var urimelige, men mente likevel at «Rimeligheden» også 

talte for «at naar en liden By vælger sammen med en saapas talrigt repræsenteret By som 

Trondhjem, da burde den lille faa en Suppleant saa langt frem i Rækken».328 Også det konser-

vative Nordre Trondhjems Amtstidende var misfornøyde med trondhjemmerne avgjørelse. En 

anonym skribent X skrev at trondhjemmerne hverken hadde handlet klokt eller hensynsfullt. 

Hen mente at man kunne ha forventet seg større høysinn fra trondhjemmerne, ettersom de i 

senere tid hadde «optraadt ret besynderligt» overfor Levanger og Innherad, slik som ved trasé-

valget ved banen til Sverige.329 At de under denne distriktsforsamlingen hadde valgt å bryte 

med den nye praksisen var «overraskende». 

 Mens Nordenfjeldsk Tidende seks år tidligere hadde ment at man bare måtte finne seg 

i mindretallssituasjonen, tok de i år til orde for valgordningen for byene burde endres. Redak-

sjonen mente at enten burde de små kjøpstedene få lov til å velge sammen med landdistriktene, 

slik som ladestedene, eller så burde valget i byene foregå direkte. På den måten ville de små 

må muligheten til å gjør seg gjeldene. «Som Forholdet nu er, er Valget i de smaa Byer i Virke-

ligheden det reneeste Spilfægteri. Det eneste kan da være, at man kan faa markere sit politiske 

Standpunkt; men praktisk Værd har det ikke.». 330 Utsagnet er interessant, fordi den viser at det 

fantes det grenser for selv svært politisk engasjerte inntrøndere. 

 

Valget i 1900  

Til tross for skuffelsen i 1897, tok ikke de to politiske bevegelsene i Levanger noe initiativ til 

å streike under valget 1900. Tvert om prøvde de igjen å mobilisere velgerne ved å vise til deres 

borgerplikt til å stemme. Begge avisene viste også til at valget var betydning for statistikken: 

Om mindretallskretsens stemmer ikke ville påvirke utpekingen av representanter, ville stem-

mene likevel være av betydning for partienes anseelse nasjonalt.331  Og det kunne jo tenkes – 

som man hadde hevdet så mange ganger tidligere – at Levangers valgmenn kunne havne på 

vippen.332 Derfor måtte man ikke finne på å streike, slik som så mange andre småbyer gjorde 

det året. 

                                                
328 Nordenfjeldsk Tidende, 11. oktober 1897. 
329 Nordre Trondhjems Amtstidende, 11. oktober 1897. 
330 Nordenfjeldsk Tidende, 11. oktober 1897. 
331 Nordre Trondhjems Amtstidende, 3. september 1900. 
332 Nordenfjeldsk Tidende, 7. september 1900. 
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 Venstre seiret overlegent i begge byene, i Trondhjem ved hjelp av avholdsbevegelsens 

støtte.333 Partiet hadde klart å mobilisere mange av de nye velgerne som fulgte av innføringen 

av den allmenne mannlige stemmeretten. Deler av arbeiderbevegelsen i Trondhjem var begynt 

å løsrive seg fra valgalliansen og stilte med egen sosialistisk liste, men ennå var mange arbei-

dere fremdeles lojale mot Venstre. Deltakelsen i Levanger lå på 78,0 prosent, godt over lands-

gjennomsnittet 54,21. Klok av skade var (iallfall deler av) Trondhjem Venstre mer vennligs-

temte mot sin nordlige søsterforening. I forkant av stortingsvalget ble det avholdt prøvevalg på 

både representanter og suppleanter. Her var levangsbyggenes kandidat bare noen få stemmer 

unna å oppnå den fjerde representantplassen (som gikk til en avholdsmann), da nesten halvpar-

ten av de trondhjemske valgmennene stemte på ham.334 Som erstatning endte levangsbyggen 

opp som andresuppleant, da den første suppleantsplassen allerede var satt av til en arbeider-

kandidat. 

 På Levanger satte man noe pris på at man ikke var blitt utestengt under distriktsforsam-

lingen, men levangsbyggene var likevel blitt svært trøtte av tingenes tilstand. Nordenfjeldsk 

Tidende trykket opp en lengre artikkel fra Socialdemokraten som gjorde rede for mindretalls-

problemet, og som tok til orde for direkte valg.335 To dager før valget, etter først å ha oppfordret 

alle venstremenn til å delta, ytret avisa at «det er vort sikre Haab og inderlidste Ønske, at vi ret 

snart maa komme derhen, vi mener direkte Valg». 336  

 I 1900 tok også Levanger Høyre til orde for en reform av valgordningen. I etterkant av 

distriktsforsamlingen omtalte byens konservative blad den gjeldende ordningen for gammel-

dags, umulig og en «prostitution for norsk lovgivning» – sterke ord når de kom fra høyresi-

den.337 Innbyggerne i mindretallskretsene var ifølge Nordre Trondhjems Amtstidende «uden 

politisk stemmeret. De kan vistnok gaa op og stemme paa valgdagen. Men deres stemmegiv-

ning er absolut betydningsløs, et blot og bart skin.» Mindretallskretsene var som «døde punk-

ter, hvis indflydelse paa valget er praktisk taget nul». Redaktøren trakk paralleller mellom 

problemene i Norge og til den eldre kretsinndelingen ved parlamentsvalg i Storbritannia. Der 

hadde den demografiske utviklingen som følge av den industrielle revolusjon og mangelen på 

reformer ført til dannelsen et sett av nærmest folketomme kretser, såkalte rotten boroughs eller 

                                                
333 Danielsen. Trondheims historie 997-1997: bind IV: «En exempelløs fremgang»:1880-1920, 153. 
334 Nordenfjeldsk Tidende 17. september, 1900; Bladet nevner en litt sørgelig begivenhet: Under distriktsforsam-
lingen ble en av valgmennene, Johan Rossum, rammet av hjerneslag og døde etter kort tid. Hendelsen skal ha 
gjort «et saa uhyggeligt Indtryk paa Valgkolegiet, at de av den Grund avbrød sine Forhandlinger en Stund.». 
Begivenheten viser tydelig at valgmennene var mennesker, like sårbare som alle andre, og ikke automatiserte 
videreformidlere av stemmer. 
335 Nordenfjeldsk Tidende, 31. august 1900. 
336 Nordenfjeldsk Tidende, 5. september 1900. 
337 Nordre Trondhjems Amtstidende, 20. september 1900. 
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pocket boroughs. For en velstående politiker var enkelt å skaffe seg kontroll over en slik krets, 

og dermed sikre sete i parlamentet i «sin lomme». 338 I Norge hadde man på sin side betydelige 

byer, som Haugesund og Sandefjord, «hvis politiske vilje ligger i andre byers lomme.»   

 Valgordningen hadde lenge hatt sine feil, men utvidelsen av stemmeretten gjorde ifølge 

Nordre Trondhjems Amtstidende at manglene fremstod i et enda grellere lys. Derfor var det nå 

på tide med en gjennomgripende omordning. 

 

Valget i 1903: Ingen streik, men tegn til velgerapati?   

I lys av det som ble skrevet i 1900, hadde nok ingen blitt overasket dersom levangsbyggene 

vedtok å streike under valgmannsvalget i 1903, slik som velgerne i så mange av de andre mind-

retallskretsene. Begge sidene visste at om man var så heldige å skulle oppnå noe innflytelse 

under stortingsvalget, så var det helt og holdent på trondhjemmernes nåde. 

 For Levanger Venstre var utsiktene til noen suppleantsplass dårlige, ettersom søsterfo-

reningen i sør igjen hadde forhåndsnominert tingmanns- og suppleantskandidater. Trondhjem 

Venstre var i 1903 kommet i alvorlige problemer. Mange av partiets velgere var misfornøyde 

med den radikale vendingen partiet hadde tatt i velferdspolitiske saker, og var derfor positivt 

innstilte til forsøket på å få stilt i stand et borgerlig samlingsparti. 339 Samtidig gikk en stadig 

større andel av byens fagforeninger bort fra samarbeidet med venstreforeningen og over til 

byens sosialister, som nå hadde meldt seg inn i Det norske arbeiderparti. For ikke å tape arbei-

dervelgerne, valgte Venstre å inngå et valgsamarbeid med sosialistene. De ble enige om å stille 

med en felles valgmannsliste, med hver sin halvpart av kandidater. Til stortingsvalget skulle 

Arbeiderpartiet få en tingmann og en suppleant, resten skulle nomineres av Venstre, som for-

søkte å tilfredsstille de ulike delene av sin mangfoldige velgermasse. Dermed var det ikke rom 

for å ta hensyn til levangsbyggenes interesser. Høyresiden i Trondhjem valgte også å nominere 

sine kandidater til tingmannsvervene på forhånd, men lot suppleantsplassene stå åpne.340   

 Mens slike forhåndsnominasjoner førte til streikevedtak i kretser som Grimstad og Drø-

bak, rustet partiene i Levanger seg til kamp. Men innad i Venstre var det delte meninger. Under 

et partimøte ble det ytret sterk misnøye med trondhjemmernes avgjørelse, og at det skulle «stor 

politisk Interesse til, at man under saadanne Omstændigheter overhodet gidder gaa til Valg».341 

                                                
338 Kretsene ble lagt ned med valgreformen av 1832. Det er liten tvil om at det er fenomenet rotten boroughs 
teksten omtaler, men redaktøren bruker at annet begrep: «sprotten rongs». Det er uklart hvorvidt dette er en skri-
vefeil eller et eldre navn på fenomenet, men jeg har iallfall ikke klart å spore det opp noen andre steder.  
339 Danielsen. Trondheims historie 997-1997: bind IV: «En exempelløs fremgang»: 1880-1920, 153ff og 297ff 
340 Nordre Trondhjems Amtstidende, 1. september 1903.  
341 Nordenfjeldsk Tidende, 21. august 1903. 
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Man håpet at den «nuværende uretfærdige og meningsløse Valgordning synger paa sit siste 

Vers». Men flertallet i partiet landet likevel på at man skulle gå til valg, og ved et senere møte 

ble det satt opp en valgmannsliste. Begrunnelsen var at selv om stortingsvalget med tanke på 

utkåringen av tingmenn var av liten interesse for Levangers del, var valgmannsvalget en an-

ledning for at de politiske partiene kunne få mulighet til å «prøve sin Styrke». 342 Gjennom 

valgstatistikken kunne man for ettertiden vise alle hva Levanger dugde til. Derfor burde alle 

venstremenn møte frem og markere sin stilling. 

 Høyresiden fnøs av denne litt fattige valgappellen. De mente at Levangers velgere 

måtte se bort fra at trondhjemmerne «i sin almindelighed dominerer valget», for den spesielle 

situasjonen i Trondhjem kunne åpne opp for et svært jevnt resultat, hvor Levangers valgmenn 

kunne havne på vippen (et svært usannsynlig, men ikke helt utenkelig utfall). Derfor kunne 

ikke levangsbyggene gjøre noe annet enn å utøve sin borgerplikt. Om Venstres velgere skulle 

stemme for statistikkens del, håpet Nordre Trondhjems Amtstidende på at de konservative og 

moderate ville «for sagens skyld, av varm interesse for fædrelandets ve og vel.».343 

 Selv om det ikke ble arrangert noe streik, valgte flere av de som hadde stemt på Venstre 

ved forrige valg å sitte hjemme denne gangen, på grunn av den «valgretslige Stilling». 344 I 

tillegg klarte ikke venstreforeningen å sørge for at velgerne stemte samlet. Dermed ble partiets 

forsprang fra tre år tidligere spist opp, og man endte opp med et blandet resultat, med fire 

valgmenn fra Høyre og to fra Venstre. Venstrebladet Nordenfjeldsk Tidende var svært skuffet 

over resultatet, og mente at det på ingen måte var et sant uttrykk for den politiske stillingen i 

byen.  

 I Trondhjem nådde ikke samarbeidet mellom Venstre og Arbeiderpartiet opp (se figur 

18). Arbeiderpartiet gjorde et langt bedre valg enn noen hadde forestilt seg og ble større enn 

Venstre. Men takket være innsatsen til misfornøyde venstrevelgere vant høyresiden (som stilte 

liste under navnet Samlingspartiet) med 240 stemmer. Etter ni år i skyggen kunne de konser-

vative endelig gjeninnta sin gamle plass som Trondhjems politiske ledere. Under distriktsfor-

samlingen overlot Trondhjem Høyre sine konservative venner fra Levanger førstesuppleants-

plassen. Denne beslutningen skapte ifølge Nordre Trondhjems Amtstidende «almindelig glæde 

i byen», og var en ære for byen.345 Men – påpekte høyrebladet – det var ingen for stor ære, for 

Levanger kunne like så gjerne ha fått en av de faste representantplassene. Likevel mente avisa 

                                                
342 Nordenfjeldsk Tidende, 1. september 1903. 
343 Nordre Trondhjems Amtstidende, 1. september 1903.  
344 Nordenfjeldsk Tidende, 2. september 1903; Utheim Oversigt over Valgmands- og Storthingsvalgene 1903, 134. 
345 Nordre Trondhjems Amtstidende, 11. september 1903. 
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at plassen som førstesuppleant i dette tilfellet nesten var å regne som jevngod som en represen-

tantplass: Det var ikke så mye som skulle til før én av de fire faste måtte melde frafall fra tinget 

på grunn av sykdom eller lignende. 

 Selv om pressen hevdet at flere venstremenn bevisst holdt seg hjemme på grunn av 

misnøye med mindretallsproblemet, er det litt uklart hvorvidt man kan konkludere med at hvor-

vidt mindretallsproblemet førte til noen større velgerapati blant levangsbyggene. På den ene 

siden var valgoppslutningen i Levanger på rekordlave 66,7 prosent, en nedgang på 11,3 pro-

sentpoeng siden 1900 (78,0). Deltakelsen var den laveste for byen siden 1876, altså før frem-

veksten av partipolitikken.  På den annen side var oppslutningen for landet som helhet (også 

om man trekker fra de streikende mindretallskretsene) også lav – på 52,3 prosent. Blant histo-

rikere og statsvitere synes det å råde nokså bred enighet om at den lave oppslutningen i 1900 

og 1903 dels skyldes at mange av de nye stemmeberettigede velgerne – som i stor grad var 

industri- eller landarbeidere – enten ikke var seg bevisst sine nye rettigheter eller hadde anled-

ning til å få avlagt sin stemme. I tillegg lå oppslutningen i Levanger under stortingsvalget i 

1906 på 72,1 prosent (212 avlagte stemmer av 294 stemmeberettigede), og da var jo den nye 

valgordningen med direkte valg innført.346  

 

5.4 Oppsummering 
Levanger er et annerledes tilfelle sammenlignet de fleste andre mindretallskretsene i den for-

stand av at det aldri ble arrangert valgstreik der, og at valgdeltakelsen holdt seg svært høy. 

Levangsbyggene visste at deres valgmenn hadde så godt som ingen innflytelse under distrikts-

forsamlingen. Likevel oppfordret avisene og partiforeningene velgerne til å stemme, på bak-

grunn av hensynet til stemmeplikten, fedrelandskjærligheten, partiet og de omkringliggende 

bygdene. De mente også at det alltid var en sjanse for at levangervalgmennene ville havne på 

vippen, og utgjøre utslaget under valgmannsvalget. Velgerne lystret. 

 Først mot slutten av perioden begynner vi å se tegn til alvorlig misnøye blant velgerne. 

Dette skyldtes dels at Venstre i Trondhjem bandt sine valgmannskandidater til forhåndsnomi-

nerte representant- og valgmannskandidater. Misnøyen var ikke sterk nok til at noen tok initia-

tiv til streik, men førte likevel (trolig) til at en del velgere valgte å holde seg hjemme under 

valgdagen. 

                                                
346 Vilhelm Haffner og Arnet Olafsen, Stortingsvalget 1906, 66; Levanger ble med den nye ordningen plassert i 
samme valgdistrikts som Trondhjems bydel Kalvskinnet, som huset 2 091 stemmeberettigede i 1906. 
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6 Konklusjon 
 

Bør retfærdighed i længden tillade en saadan valgkredsordning som oplandsbyernes? 

 Oplandenes avis, oktober 1891.  

 

Denne studien har forsøkt å belyse hvordan velgerne i Gjøvik, Grimstad og Levanger forholdt 

seg til at valgordningen og kretsinndelingen frarøvet dem nærmest enhver form for mulighet 

til innflytelse under stortingsvalgene i perioden 1885–1903. Oppgava har også hatt et mindre 

sideblikk til kretsene Drøbak, Haugesund og Lillehammer.  

 Det er liten tvil om at mindretallssituasjonen ble oppfattet som problematisk. I de fleste 

av de i alt elleve mindretallskretsene ble det på ulike tidspunkt og av ulike politiske foreninger 

arrangert valgstreiker i protest mot den gjeldende valgordningen. Noen av disse streikene opp-

nådde 100 prosent tilslutning. Selv om det aldri ble arrangert streik i Levanger, mente man 

også der at en annen form for valgordning eller en omorganisering av kretsinndelingen var å 

foretrekke. Velgerne kunne innfinne seg under valgene på bakgrunn av andre hensyn, men det 

var ingen som aktivt tok til orde for å forsvare den rådende valgordningen. 

 Man kunne kanskje ha tenkt at idet mindretallssituasjonen var blitt identifisert og noen 

kretser først hadde begynt å streike, så ville resten slå følge og holde fram med å protestere 

inntil problemet var blitt løst opp i. Slik var det ikke. Velgerne i en krets kunne utebli det ene 

valget, for så å delta for fullt i det neste. For standardalternativet (eller default-alternativet) var 

at man stemte. Misnøyen med valgordningen i seg selv var en nødvendig, men sjeldent en 

tilstrekkelig grunn til at velgerne gikk til valgstreik. Som oftest behøvdes en ytterligere provo-

kasjon som gjorde at mindretallsproblemet ble satt på spissen, at effektene av valgordningen 

ble forsterket. 

 Dette kunne for eksempel være at flertallskretsen valgte en stortingerepresentant som 

stod på motsatt side av mindretallskretsen i en konkret lokalpolitisk sak, slik som i Gjøviks 

tilfelle med striden om jernbaneutbyggingen (1888 og 1891). Jernbanesaken gjorde at gjøvi-

kenserne opplevde seg motarbeidet av den stortingsrepresentanten som var ment å representere 

byens interesser. 

 Tilsvarende provoserende var praksisen med at partiene i flertallskretsene begynte å 

forhåndsbinde sine valgmenn ved å avholde prøvevalg på stortingskandidater, uten å forhøre 

seg med sine søsterforeninger i mindretallskretsene. Tidligere var det rom for at mindretalls-

kretsens valgmenn kunne oppnå en viss innflytelse dersom vedkommende var fra samme parti. 
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Men gjennom forhåndsbinding ble det åpenbart for velgerne i mindretallskretsene, slik som i 

Haugesund (1888), Drøbak (1903), Grimstad (1903) og dels i Levanger (1903), at det ikke 

spilte noen rolle hva de stemte på – valget var i realiteten alt avgjort.  

 Forhåndsbinding lå an til å bli et økende problem mot slutten av perioden. I håp om å 

slå erkerivalen, begynte de to store partiene i større grad enn tidligere å love bort representants- 

eller suppleantsplasser i forhandlinger med ulike samarbeidsforeninger, som arbeider- eller av-

holdsbevegelsen. Den innbitte politiske striden gjorde at de store partiene i flertallskretsene 

ikke hadde råd til å ta hensyn til mindretallskretsene ve og vel. Velgerne i mindretallskretsene 

hadde lite de skulle ha sagt. Det samme gjaldt var tilfelle idet dukket opp saker av avgjørende 

politisk og økonomisk betydning for flertallskretsens del. Dette gjaldt for eksempel saken om 

Arendalbanens trasévalg i 1894 og 1897, og diskusjonen om plasseringen av Arendals jernba-

nestasjon under valget i 1903. Arendalittene kunne ikke tillate seg at grimstadfolket blandet 

seg inn og potensielt truet med å forstyrre saksgangen og arendalittenes interesser. Derfor måtte 

grimstadfolket holdes unna. 

 Saksbehandlingen på Stortinget synes også å ha vært av betydning for hva man foretok 

seg i mindretallskretsene. Da man under valget i 1894 ennå avventet Stortingets behandling av 

forslaget om å innføre direkte valg i byene, avholdt alle mindretallskretsene seg fra å streike, 

selv de som hadde streiket under det foregående valget (Gjøvik, Kongsvinger og Hønefoss i 

1891). Det er usikkert om det er noen direkte årsakssammenheng mellom disse to hendelsene, 

men Akershus Amtstidende omtale av saken kan tyde på at man forventet en snarlig bedring av 

stoda. Da Stortinget avviste forsalget i 1895, førte ikke det til noen reaksjon under valget i 

1897. Men da Haugesunds forespørsel om å få tildelt en egen stortingsrepresentant ble avvist 

av Stortinget på våren i 1900, reagerte haugesunderne med å vedta tverrpolitisk streik. 

 Hensynet til andre forhold utover selve utpekingen av stortingsrepresentanter og -

suppleanter kunne føre til at partiforeninger og velgere avstod fra å streike. For både venstre- 

og høyresiden (Levanger), men kanskje særlig høyresiden (Grimstad 1903), kunne forestil-

lingen om at stemmerett er stemmeplikt stod i veien for streik som en farbar vei, til tross for 

misnøye akkumulert over flere år. La gå at mindretallssituasjonene er problematisk, stemme 

må man, for borgerplikten og fedrelandskjærligheten kommer først.  

 For andre igjen, da for eksempel Venstre i Levanger, kunne hensynet til søsterforening-

ene i de omkringliggende bygdene, moderpartiet og den nasjonale valgkampen være viktig, 

både i negativ og positiv forstand. Negativ fordi man ikke ville bli sett på som en unnasluntrer, 

som ikke bidrog til å fronte bevegelsens sak. Positiv fordi man så gjerne ville ta del i det som 

foregikk, og være en del i det store politiske «slaget» som utspilte seg. For det råder ingen tvil 
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om at noen av valgene denne studien behandler må være å anse som særskilt intense, slik som 

i 1891, 1894 og 1897. 

 Men det er nettopp denne intensiteten og dette politiske engasjementet som bidrog til å 

forsterke problemet i utgangspunktet. Mens det fram til 1860-tallet og 1870-tallet enkelte ste-

der kanskje ikke fantes noen reell politisk valgkamp, var det nettopp idet partipolitiseringen 

tok til at mindretallssituasjonen kunne utvikle seg til å bli et problem, i takt med at valgmen-

nene ble stadig mer bundet. Til dels kan man kanskje hevde at jo løsere valgkampene hadde 

vært, jo større var mulighetene for at representanten eller suppleanten kunne tilfalle mindre-

tallskretsen. Jo mer engasjement, desto mindre innflytelse fikk man, da stillingen ble mer låst. 

Og jo mer hardnakket valgene ble, desto mer bittert fortonet det seg å stå på utsiden, uten 

innflytelse.  

 Selv om det i regelen var slik at velgerne i mindretallskretsene og deres valgmenn hadde 

lite de skulle ha sagt under stortingsvalgene, fantes det unntak. I enkelte sjeldne tilfeller kunne 

det oppstå situasjoner hvor valgmennene fra mindretallskretsen havnet på vippen, dersom det 

ble et blandet valgresultat fra flertallskretsen, eller om flertallskretsens valgmenn ikke ble enige 

under distriktsforsamlingen, slik som under suppleantsvalget for mjøsbyene i 1897. Oddsene 

for slike scenario var som oftest ganske dårlige, men scenarioet ble likevel brukt som et argu-

ment for å overbevise velgerne om at det ikke var helt meningsløst å stemme. 

 I noen tilfeller, som med høyresiden i Grimstad og Drøbak, ble mindretallssituasjonen 

lenge oppfattet som forholdsvis uproblematisk så lenge mindretallskretsen ble tildelt supple-

antsplassen. Om så tildelingen i realiteten ble gjort på flertallskretsens nåde, skapte den en 

opplevelse av at man likevel innehadde en viss grad av innflytelse. Det var jo ikke mer som 

skulle til enn litt sjukdom blant de faste representantene (eller i enkelte tilfeller: en tildeling av 

en statsrådspost) før suppleanten ble kalt inn til Stortinget. 

 I Levanger og Trondhjems tilfelle gav de mange representant- og suppleantsplassene 

(fire pluss fire, de fleste andre flerbykretsene hadde bare én representant og én suppleant) fler-

tallskretsens partier flere forhandlingskort på hånda, og dermed mer rom for å være rause i 

møte med mindretallskretsen. Det kostet ikke nødvendigvis trondhjemmerne så mye å gi bort 

en suppleantsplass i ny og ne. Den samme rausheten synes ikke å ha blitt utvist av Kristiania 

overfor Kongsvinger og Hønefoss. 

 Selv om flere av avisene satte stortingskandidatenes krav til ferdigheter og deres «dyk-

tighet» høyt (Samhold 1885, Grimstad Adressetidende flere årganger), er det liten tvil om at 

stedet representanten kom fra var av stor betydning. Å bli tildelt suppleantplassen var bra, men 
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skulle bare mangle ut fra «rettferdighetshensyn». Å ende opp med selve representanten var en 

anledning for fest og feiring, som i Lillehammers tilfelle i 1903.  

 Hvorvidt mindretallsproblemet ble ansett for å være et partikulært eller mer allment 

problem varierte. Dette samme gjaldt reaksjonene på problemet. I 1888 var det på Gjøvik snakk 

om å organisere streik i solidaritet med haugesunderne. I 1891 skrev Samhold at gjøvikenserne 

måtte streike for å ivareta «smaabyenes tarv», og at de håpet på at flere mindretallkretser ville 

følge etter. Men i 1900 og 1903, da problemet ikke lenger rammet Gjøvik på samme måte som 

før, var det ingen som tok til orde for å streike i sympati med de andre streikende mindretalls-

kretsene. 

 

6.1 Demokratisk underskudd  

– Problemer med representasjon og valgordninger 
Innledningsvis presenterte jeg Charles Tillys demokratiteori og dens fire dimensjoner: bredde, 

likhet, vern og gjensidig bindende konsultasjon. Anvender man disse fire dimensjonene på det 

norske samfunnet på slutten av 1800-tallet, kan man argumentere for at Norge skåret forholds-

vis høyt på vern, gjensidig bindende konsultasjon og stadig høyere på bredde – i takt med at 

rettsstatsprinsippene, pressen og stemmeretten ble utvidet. Når det gjelder grad av likhet, kan 

man hevde at valgordningen og kretsinndelingen lenge holdt igjen muligheten for lik sjanse til 

politisk påvirkning for deler av befolkningen som allerede hadde stemmerett. Erfaringene vel-

gerne, partiene og avisene i Gjøvik, Grimstad og Levanger gjorde seg under valgene i perioden 

1885–1903 tyder sterkt på at valgordningen og mindretallsproblemet ble oppfattet som ude-

mokratisk i den forstand at de hadde liten til ingen grad av innflytelse – selv om ordet demokrati 

ikke ble benyttet av de det gjaldt. 

Innføringen av en allmenn (i første omgang mannlig) stemmerett, betød ikke at alle 

velgerne fikk lik stemmerett. I noen tilfeller vokste ulikheten, som med Levanger og Trond-

hjem, da avstanden i antallet valgmenn mellom mindretalls- og flertallskretsene økte på grunn 

av ulik demografi og næringsstruktur. I Mjøsbyene derimot førte stemmerettsutvidelsen til en 

utjevning av forskjellene.   

 Valgordninger er innviklede. Hadde man bedt alle de 2,9 millioner nordmennene som 

avla stemmer ved det norske stortingsvalget i 2017 om en fullstendig redegjørelse for hvordan 

den norske valgordningen fungerer – eller hvordan fortidige valgordninger har fungert – er det 

grunn til å tro at bare et lite mindretall ville ha vært i stand til å gi et fullstendig svar. For selv 

om valginstituttet er å regne som kjernen i et ethvert representativt demokrati, er valgordninger 
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ofte kompliserte. Det er så mye å holde styr på: Regler for fordeling av representanter mellom 

de ulike kretsene, tildeling av mandater per parti, prosedyrer ved avstemning, sperregrenser og 

utjevningsmandater, og i noen tilfeller forskjell på kamre i nasjonalforsamlingene. Alt dette er 

momenter som kan gjøre det vanskelig og ikke minst tidkrevende å få et fullstendig grep om 

en valgordning. Det er ikke rart at NRK i forkant av hvert stortingsvalg eller parlamentsvalg i 

andre land må tilkalle en håndfull statsvitere for å forklare seerne hvordan det hele henger 

sammen.  

 Alle disse momentene gjør det også vanskelig å få i stand en ideell valgordning, som 

ivaretar alle hensyn. Det vanskelige forholdet mellom 100 prosent representasjon og styrings-

dyktighet er et grunnleggende og uløselig problem ved alle former for representativt demokrati, 

for langs veien fra velger til representant vil det alltid stå visse utfordringer. Når valgordninger 

skapes, er man nødt til å inngå kompromisser. Det er bare i direkte demokratier – om slike i 

det hele tatt kan skapes utover ytterst små samfunn – at man i teorien kan oppnå 100 prosent 

likhet mellom demokratiets deltakere. 

 Ulike valgordninger kan gi ulike resultat. Den britiske ordningen ved valg til Underhu-

set, med simple flertallsvalg i enmannskretser, favoriserer få og store partier og er tuftet på 

ønsket om å sikre styringsdyktige regjeringer. Der vil en stor mengde stemmer ofte ikke lede 

til noe mandat – særlig for det tredje største partiet, som kan ende opp med et uforholdsmessig 

lavt antall parlamentsseter. Som følge av press fra liberaldemokratene under regjeringsforhand-

lingene med de konservative i 2010, avholdt britene i 2011 en folkeavstemming over valgord-

ningen. Til tross for uttalt misnøye over de mange stemmene som gikk «tapt» under parla-

mentsvalgene, stemte likevel et solid flertall for å beholde den gjeldende ordningen.  

Den nederlandske ordningen derimot, hvor et parti ikke behøver mer enn 0,67 prosent 

av stemmene for å oppnå en representant, vektlegger politisk mangfold og søker å oppnå et 

nokså proporsjonalt forhold mellom velgernes preferanser og fordelingen av mandater. Kon-

sekvensen er at regjeringene som oftest må utgå fra et veldig bredt spekter av partier, såkalte 

regnbuekoalisjoner. Hvorvidt man mener at dette er et gode eller ei, er et annet spørsmål. 

 Dagens norske valgordning forsøker å kombinere disse to hensynene – styringsdyktig-

het og proporsjonalitet – sammen med et tredje hensyn om å kompensere for de ulempene som 

følger av å bo i utkanten, gjennom det såkalte arealtillegget.347 Men disse hensynene kolliderer 

med hverandre, og vekker fra tid til annen misnøye: Arealtillegget gjør at det ikke står like 

mange stemmer bak en representant valgt inn fra kretsen Finnmark, som en valgt fra Oslo, 

                                                
347 Trond Norby. Norges politiske system, 82; NOU 2001: 3. Velgere, valgordning, valgte, 14 
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mens sperregrensen, som er ment å gi et tillegg til mellomstore (eller snarere «mellomsmå») 

partier, kan føre til at partier med et nokså likt antall stemmer kan ende opp med et svært 

forskjellig antall mandater.348 Hvorvidt dagens norske valgordning er mer eller mindre egnet 

enn andre type ordninger, avhenger derfor av hvilke hensyn man legger til grunn som de vik-

tigste. 

 De skjevhetene i numerisk representasjon som dagens valgordning fører til, være seg 

forholdet krets–stemmetall–mandat eller parti–oppslutning–mandat, blekner likevel sammen-

lignet med de skjevhetene som oppstod på slutten 1800-tallet. For det første skapte ordningen 

en enorm ulikhet mellom antallet stemmer bak hvert mandat: Mens en stemme fra Finnmark i 

2009 talte om lag 2,5 ganger så mye som en fra Oslo, talte en stemme fra Flekkefjord 25 

(tjuefem) ganger så mye som en fra hovedstaden i 1900.349 For det andre åpnet ordningen for 

situasjoner hvor et parti kunne oppnå mer enn femti prosent av stemmene i en krets, uten å 

oppnå et eneste av kretsens kanskje fire eller fem mandater. Disse skjevhetene førte til politiske 

krav om redistribusjon av antallet mandater per krets og til en overgang fra flertallsvalg til 

forholdstallsvalg. Den tredje og ofte mindre omtalte konsekvensen av valgordningen, frem-

veksten av mindretallskretsene, førte til en langt sterkere form for reaksjon – nemlig en av 

valginstituttet i seg selv – i form av valgstreiker.  

 

Denne studien viser at valgordningen man brukte i perioden 1814–1903 skapte sterk misnøye, 

særlig blant dem som ble rammet av mindretallsproblemet. Mindretallsproblemet illustrerer at 

det norske politiske system på slutten av 1800-tallet ikke var tilstrekkelig utviklet til å løse 

problemet med at noen falt utenfor, at noen opplevde å ikke bli representert. På grunn av denne 

misnøyen og mangelen på løsninger ble det arrangert valgstreiker – boikotter av valgsystemet 

– i ni norske byer. Dette er ganske sterke politiske virkemidler, som i liten grad er blitt under-

søkt i studier av det norske demokratiets historie. At man i små norske byer med en forholdsvis 

småborgerlig befolkning, var villige til å ta i bruk et slikt sterkt virkemiddel, viser hvor stor 

motstanden mot valgordningen var. Men det er viktig å understreke at streikene var av en op-

posisjonell, og ikke revolusjonær art. De streikende ønsket å forbedre det representative 

                                                
348  Geir Salvesen, «Krever likhet for valgloven.» Aftenposten 5. september. 2009. https://www.aftenpos-
ten.no/norge/politikk/i/56xmK/Krever-likhet-for-valgloven; Hammerstrøm, Inger Lise og Sørgjerd, Christian, 
«MDG fikk én representant for sine 94.000 stemmer. KrF fikk 123.000 stemmer og åtte på Stortinget.»;  
Aftenposten 13.09.2017. https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/12mne/MDG-fikk-n-representant-for-sine-
94000-stemmer-KrF-fikk-123000-stemmer-og-atte-pa-Stortinget. 
349 Danielsen. Det Norske Storting gjennom 150 år: B. II: Tidsrommet 1870–1908, 2. 
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demokratiske system, ikke undergrave dets legitimitet. Hensikten var å forbedre systemet in-

nenfor dets rammer, slik at også de streikende ble tatt tilstrekkelig hensyn til.  
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Vedlegg  
Tabeller 
Tabell 3. Oversikt over valgresultatene i mjøsbyene: 1882–1903  

  Valgmannsvalg Representant Suppleant 

Valgår Gjøvik 
Lille-

hammer Hamar Parti Sted Parti Sted 
1882 Høyre Venstre Høyre H Hamar H Hamar 
1885 V H H H Hamar H Lillehammer 

1888 
(V-streik) 

H 
(V-streik) 

H H H Hamar H Lillehammer 
1891 Streik V  V V Hamar V Lillehammer 
1894 V V  H H Hamar H Lillehammer 
1897 V  V  V  V Utenbys V Hamar 

1900 V V 
Blandet 
(V>H) V Hamar V Lillehammer 

1903 
Arbeider-

liste H H H Lillehammer H Hamar 
Tabell 3. Oversikt over hvilke partier som vant valgmannsvalgene på Gjøvik, Lillehammer og Hamar i perioden 1882–1903, 
samt hvilket parti og hvilken by representanten og suppleanten kom fra. I 1897 ble statsminister Johannes Steen valgt som 
representant. 

 
 

Tabell 4. Oversikt over valgresultatene i Arendal og Grimstad: 1882–1903  

Valgår Arendal Grimstad 
Suppleant fra 

Grimstad? 
1882 Høyre H - 
1885 H H - 

Ekstravalg* - - Ja 
1888 H H Ja 
1891 H H Ja 
1894 H H - 
1897 H H - 
1900 H H (V-streik) Ja 
1903 Barbupartiet H (V-streik) - 

Tabell 4. Oversikt over hvilke partier som vant under valgmannsvalgene i Arendal og Grimstad i perioden 1882–1903, samt 
over hvorvidt suppleantsplassen tilfalt Grimstad. Representanten tilfalt alltid Arendal. *Ekstravalget mellom 1885 og 1888 
innebar ikke nye valgmannsvalg, bare et nytt valg på representant og suppleant. Mer om årsaken til ekstravalget i kapittelet 
om Grimstad. 
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Tabell 5. Oversikt over valgresultatene i Trondhjem og Levanger: 1882–1903  

Valgår Trondhjem Levanger 
Suppleant fra 

Levanger 
1882 Høyre Venstre - 
1885 H V - 
1888 H H - 
1891 H H Tredje 
1894 V V Andre 
1897 V V - 
1900 V V Andre 
1903 H H Første 

Tabell 5. Oversikt over hvilke partier som vant under valgmannsvalgene i Trondhjem og Levanger i perioden 1882–1903, 
samt over (eventuelle) suppleantsplasser som tilfalt Levanger. Representantene tilfalt alltid trondhjemmerne. 
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Figurer 
Figur 11. Valgordningen ved stortingsvalg: 1814–1905 

 
Figur 11. Hovedtrekkene ved valgordningen i perioden 1814-1905. Dette er et tenkt eksempel, hvor to bykretser sammen 
velger én representant og én suppleant. Dersom valgmennene fra den andre bykretsen stemte i samlet flokk, hadde ikke valg-
mennene fra den første så mye de skulle ha sagt. 

 

Figur 12. Eksempel på en mindretallssituasjon og et mindretallsvalg 

 
Figur 12. Et tenkt eksempel på en mindretallssituasjon og et mindretallsvalg. De ulike fargene representerer hvert sitt parti. 
Grå sirkler er stemmeberettigede som ikke deltar. Uansett hva velgerne i krets b. og c. stemmer på, er det krets a. som avgjør. 
Legg også merke til at selv om flertallet i den samlede representantkretsen stemte på det ene partiet (grønn), så var det andre 
partiet (blå) som endte opp med representanten og suppleanten. 

1. Edsavleggelse: 

Stemmerettskvalifiserte 
gjør seg stemmeberettigede.

2. Valgmannsvalg:

De stemmeberettigede 
velger valgmenn. 

1. 2. 3.

3. Distriktsforsamlingen/stortingsvalget:

Valgmennene velger 
stortingsrepresentant og suppleant.

Valgmenn fra en annen krets.

Valgmenn

3.

Representant og suppleant

= 10 stemmerettskvalifiserte 

= 10 stemmeberettigede 
= 1 valgmann. 

For hver 50 (by) eller 100 (herred)
stemmeberettigede tildeles kretsen én 
valgmann.

a. 

c. 

b. 

Sum 
=  45 (450 stemmer)

=  41 (410 stemmer)
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Figur 13. Mandatfordeling i absolutte tall ved stortingsvalg: 1882–1906351 

 
Figur 13. Antall mandater per parti i absolutte tall. Ved splittelsen av Venstre i forkant av valget i 1888 er partitilhørigheten 
nokså usikker. Samlingspartiets mandattall i 1906 bestod menn fra Høyre, Det moderate venstre og Samlingspartiet. Legg 
merke til antallet mandater ble fra 114 til 117 i 1903, og til 123 i 1906.  

Figur 14. Partioppslutning i prosent ved stortingsvalg: 1882–1906352 

 
Figur 14. Partienes stemmeandel ved stortingsvalg i periode 1882–1906. Samlet valgdeltakelse (andel avlagte stemmer av 
antall stemmeberettigede) i parentes. Tallene fram til 1903 vil som følge av valgordningen aldri være helt presise. I valgene 
mellom 1891 og 1900 er Høyre og Moderate Venstres stemmer lagt sammen. I 1903 og 1906 er Høyre, Moderate Venstre og 

                                                
351 NSD - Norsk senter for forskningsdata, «Stortingets sammensetning 1814–1903». Lesedato: 20. april 2018. 
http://www.nsd.uib.no/polsys/index.cfm?urlname=storting&lan=&UttakNr=102&MenuItem=N1_1&ChildI-
tem=&State=collapse  
352Knut Are Tvedt. «Stortingsvalg: resultater 1882» . I Store norske leksikon. Funnet 20. april 2018.  fra 
https://snl.no/Stortingsvalg_-_resultater_1882-2017, 2017 
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Samlingspartiets stemmer lagt sammen. De forenede norske Arbeidersamfund er det første navnet på Arbeiderdemokratene, 
senere Det Radikale Folkeparti. I 1900 og 1903 er deres stemmer talt sammen med Venstre. 

 

Figur 15. Valgdeltakelse i prosent blant stemmeberettigede: 1829–1903 

 
Figur 15 Valgdeltakelse (andel avlagte stemmer) under valgmannsvalg blant stemmeberettigede i perioden 1829 og 1903, 
fordelt mellom kjøpsteder, herreder og hele landet. Tallene fra de første valgene er mer usikre. 
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Kart 
Figur 16. Den foreslåtte Nordbanen.353 

 
Figur 16. Utsnitt fra kart fra 1876 over Jernbanekommisjonens baneforslag. Hele streker er ferdigbygde baner, prikkete 
streker er (betingede) godkjente, «korsede» linjer er undersøkte og foreslåtte linjer. 

                                                
353 Utsnitt fra: Ukjent karttegner, Map of Railways in Norway. Litografi. Målestokk: 1:1000 000. Kartverket, 
1876. Hentet fra: https://kartverket.no/Kart/Historiske-kart/Historiske-kart-galleri/historiske-kart---detaljer/?kar-
tid=spes_16_1876 


