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EDDIE WHYTE, SANDEFJORD ARBEIDERHISTORIEFORENING

ANDERS KAUPANG OG ARBEIDER.
BEVEGELSEN I SANDEFJORD
Anders Kristian Eriksen Kaupang er en nøkkelperson i arbeiderbevegelsens historie i Sandefjord. Han ble født i Tjølling
13. september 1875 og var sønn av en bonde. I Arbeiderbevegelsens

arkiv i Vestfold finner vi noen av Kaupangs politiske erindringer fra
sin ungdom i Tiølling.
Han gir oss et nokså jordnært og humoistisk inntrykk av polltiske forhold i hlemme
området fØr han fl),4tet ti Sandefjord og fØr etab eringen av arbe derbevegelsen han
selv skulle spille en nøkkelrolle i. Hovedpartiene på den tiden var HØyre og Venstre.

var

880-90 åra et livl g polit sk sentrum. Den var nabokommune til Johan Sverdrups Larvik. Til de
mange og store polltiske mØtene som ble holdt på Lauve GrØtting ia og i lokalet på TjØllingvo den kom det
fo k både fra Sandefjord og Larvik og bygdene. På dlsse mØtene var det som oftest talere både fra HØyre
og Venstre, og mange ganger mØtte hvert pafii med to og tre talere, så det gikk ivlig for seg. Duellene
mellom talerne ble ofte så tilspisset at de forlot den saken som skul e utredes og la an på å dØyve motstan
deren. Som regel gikk venstretalerne av med seieren, for de var mest drevne I talekunsten.
"TjØ ling

1

På et mØte som ble holdt på Østre Halsen talte en gang skolestyrer Davidsen av Venstre. Han holdt på
nokså lenge, så Høyres taler, B. Nl. Steen, til s utt gikk fram til talerstolen, grep fatt I Davidsen og vi le dra
ham ned. Det be basketak mellom de to, men Davldsen fikk hjelp av flere tilhØrere som ga Steen mange
velrettede slag. Det som gjorde utslaget var et spark av en sjØrnann i langstØvler. Han traff Steen så han
tumlet onn på gulvet. l\,4Øtet lØste seg opp i latter, det ble lkke mer oppysning om det emnet.

tid i 80-åra var gemyttene rent i kok, og når høyre og venstre fo k mØttes rØk de otte sammen i slags
må. Det g kk så vidt at konene nektet å gå i selskap hvis ikke mannen lovet å oppføre seg noenlunde
normalt. Ved stofiingsvalgel i 1888, som foregikk i
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Anders K,aupangs minner
(Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold)

TjØllingvolden til alle som ville ha. Det ble drukket en

del, men etterpå bie folk flaue, og HØyre glentok
ikke det eksperimentet.

Ved et seinere va g sØrget l,Øyre far gratis skyss t

kirken for folk som bodde på Østre Halsen

I

og

Fekkevik. Det ble heller ikke videre vellykket, hvis
en skal tru hva en av velgerne, Andreas Jensen, sa
da han kom ut på vollen etter å ha stemt i klrken:
.Nå har vi kjØd med HØyre og stemt med Venstre.,

og

ikesinnede å presse sine arbeidere til å
stemme med Høyre ved et valg i Larvik, og det ble høyreseier. l\,4en det ble
spetakkel etterpå. Arbeidere og andre sam et seg og dro rundt i byen 09
bombarderte villaene til besleborgerne med stein og andre kastemidler, og
de siktet jo først og fremst på vlnduene. En av de angrepne fikk tak i skyte
våpen og truet med å sky,te den fØrste som kom inn på eiendommen hans.

Det hadde lykkes Treschow

B. Steen ble en gang antastet i "Prinsegata" i Larvik. Han
reddei seg opp iet tre og kom fØrst ned iglen etterat Lars Abrahamsen,
den seinere statsråd, kom og befridde ham og fulgte ham hjem. ,
HØyretaleren

l\,4.

Like før århundreskiftet fl),4tet Kaupang til Sandefjord og begynte å arbeide

som platearbelder på Framnæs rnekaniske Værksted. Han var en av
Anders Kaupang

mange nyinnfly,ttede til Sandefjord. I mars 1900 ble Sandefjord bysentrum

herjet av en stor brann, og bykjernen ble omtrent jevnet med .jorden.
Håndverkere og bygningsarbeidere strØmmet
eksp os v veksi . arbeiderbevegelsen.

ti

byen, og mens byen ble g.lenreist, opplevde Sandefjord en

Det aller fØrste 1 . mai-toget i Vestfold fant sted i
Sandefjord i 1900, og det er ikke usannsyn ig å anta
at Kaupang var en av initiativtakerne.
Sandefjords Blad var mest opptatt av å profilere toget
som et *fremmedelement" i byen, og skrev at det
hovedsakelig var innfl)4tere som sto ispissen for den
voksende arbeiderbevegelsen i byen: .Toget talte ca.

]50 deltagere blandt hvilke saaes mange

kjaekke,

staute mænd, men ikke mange kjendte. De fleste var
fremmede." (Sandefjords Blad 4. ma 1901)

1

. maLtog

ca. 7900

fra Arbeiderbevegelsens

atktv i Vestfold

Tonen i avisen noen måneder før speilet de negative holdningene til at arbeiderne hadde begynt å organ
sere seg og stille krav t larbeidsgiverne og myndighetene. lfØlge avisen var. socialistiske fanatisme" en reell
trussel som kunne .Ødelægge vore arbeidsforhold og hindre den frie naeringsdrifts heldige udvikling".
(Sandefjords Blad 19. november 1900).
Det var under dlsse forholdene Anders Kaupang begynte å organisere
arbe derne i Sandefjord.

I

lØpet av de fØrste årene

i det nye århundret ble det dannet fag-

foreninger for malere, tØmrnermenn, murere og bakere. I den samme
perioden tok fagforeningene initlativet tll å danne et politisk parti som
kunne representere arbeldstakere og fagbevegelsen i kampen for et
mer rettferdig samfunn. Og Folkets hus skulle reises. Anders Kaupang
var en nØkkelperson i alle disse hendelsene.

i 1898 ble det dannet en lØst organisefi forening for
Framnæsarbelderne. Organisasjonen samlet inn penger til streikende
arbeidere i Danmark og Sverige. I I901 , kort tld etter at Kaupang hadde
begynt å jobbe på Framnæs, var han med og stlftet fagforeningen
Jern og l\,4etall avdeling 34 - Vestfolds fØrste.

Allerede

Formålsparagrafen var tydellg: "At samle arbeiderne paa Framnæs og i Sandefjord til i fe esskap at virke far
forbedring av de økonomiske vilkaar, samt at arbeide for fuld social og politisk likestillethet med samfundets
øvrige klasser."
I

I906 ble Kaupang valgt ti formann i foreningen, og allerede samme

år fikk han sparken på grunn av fag

foreningsvirksomhet. Etter flere aksjoner ble han raskt ansatt igjen. Oskar Gustavsen forteler om saken
boken Framnæsarbeidernes histarie av JØrn N/lagdahl.

i

"Kaupang (kon) bort til oss. Du kjente Kaupang? Han bare smilte han - jeg er ferdig, jeg sa han. Vi samla
oss, vet du og sa fra at skulle Kaupang gå så gikk vi a e mann. Han ble etter dette ikke hjemme."
Økt faglg aktivitet blant arbeiderne avdekket et stod behov for et eget parti for arbeiderene. En av de fØrste
oppgavene for fagbevegelsen var oppreiielsen av "fe eskassene, - som skulle bidra med økonomisk stØtie
ved sykdorn og forbindese med dødsfall. Kampen for bedre lØnns- og arbeidsvilkår var også sentrae
oppgaver. Det ble im dled d ganske fod kladr at fagllg innsats lkke var nok. Fagbevegelsen måtte også inn
på den politiske arenaen 09 tok dedor nitiativet ti å danne Arbeiderpartiet. Også her var Kaupang sterk
engasjert. Han var en av hovedpersonene som etablefte en Sosialdemokratisk foren ng - det som senere
skulle b i klent som Sandefjord Arbeiderparti.
I 1908 ble han valgt inn i bystyret for fØrste gang og satt der helt frem t I 1947, med 31 år i formannskapet.

Han satt mange år styret for Fo kets Hus som har hundreårslubileum i år. Fagforeningenes Økonomiske
fellesorganisasjon (FØF) ble dannet i I9l0, men a lerede i I903 begynte arbeldet nred å skaffe penger ti et
eget hus for arbeiderbevegelsen Sandefjord. I januar 1 913 kjØpte organisasjonene Badets Iestivitets oka e
ved hjelp av oppspade m dler oq innsamlinqer på.st kkekod,.
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Folkets hus (foto: Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold)
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Stikkekorl (fata: Sandeflard Aheidethistariefarening)

Allerede året fØr hadde Kaupang oveiratt som bestyrer av
Sandefjord Kooperative bakeri, en still ng han hadde frem til 1925 da
bakeriet ble solgt. I I930 var Kaupang med og startet en fagforening
for kommunale arbeidere til tross for stor motstand fra ordfØreren.
Denne fagforeningen heter nå Fagforbundet Sandefjord og er
byens stØrsle fagforening. 25-års jub eumsberetningen 1955 roser
Kaupang for nnsatsen: "Sandefjord Kommunale Foren ng feirer
dag 25-års jubileum. Men bak den sterke stilling foreningen dag
har, ligger en ang og tung kamp med stor offery lje fra t litsmenn og
rnedlemmer. Den fØrste forening for kommunale arbeidere
Sandefjord ble stiftet i I9l 9. Arbeidsgiverne satte a t inn på å knekke
organisasjonen, og ved den fØrste prØve - streiken i I921 - viste det
seg at foren ngen var knekkel. l\led emmene hadde enda ikke leed å
stå sammen.
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Foto:Sandefjord
Atueid erh i sta ri efa re n ing

etter som tida g kk ble forholdene stadig verre, arbe dslØsheten vokste,
nødsarbeider florede, arbeiderne ble avspist med suLteønninger og hadde
l\,4en

kke et ord med

i

laget. Da var det veteranen

i

arbe derbevegelsen

i

Sandeflords-d striktet, Anders Kaupang - fagorganisert fra ca. 1900 og med
lern av formannskap og bystyre i en årrekke tok init ativet.
Han innprentet arbeiderne at de måtte organisere seg og innkalte ti mØte i
Fo kets Hus 28. september 1930, hvor Sandefjord Kommunale Forening ble
stiftet. På det første mØte tegnet det seg om lag 10 medlemmer...... 1935
ble et merkeår for foreningen. De kommunale myndigheter oppnevnte en forhandlingskomit6 med ordføreren sp ssen som skulle knekke organisasjonen.
Det ble forlangt reduksjon på a e områder. Og som toppen på det hele kom
krav om at t me Ønna skulle settes ned med enda ett Øre.

Stiftet av Anders Kaupang

arbeiderne sto sammen og fikk forbundets tillatelse til å si opp p assene og varsle streik. De kommunale myndigheter ble vars et men ville ikke tro at arbeiderne våget å gå til streik.
I\,4en

Den siste dagen fØr streiken kom. På gassverket hadde de alt begynt å dempe på fyren for at intet skulle bli
ødelagt, og e-verket var kar til å stoppe strØmmen for at som kke var livsviktig. OrdfØreren ble sint og

nektet stans. Om kvelden ble det holdt rnØte på Folkets Hus.
Arbeiderne var optimlstiske og igodt humør. Så klokken 23 ringte ordfØreren.
Han skjØnte at slaget var tapt. Arbeiderne skuLle få det ene øret, men forlangte at
overenskomsten skulle undertegnes med en gang før streikevarslet ble tatt tit
bake. Ordføreren forsto ikke hvilken tjeneste han hadde gjod arbeiderne, men
foreningen kunne nå marsjere framover. Og nye grupper sluttet seg ti den, bl.a.
Sandefjord Bad, Sandar kommunale arbeidere, Sykehuset, rengjøringskvinnene
og {lere. Ved krigsutbruddet fikk kommunearbeiderne det siste varsel fra ordføreren. I lØnn ngskonvoLutten å et skr v om at lønna var slått ned til det halve, og
derav sku le igjen halvdelen stå lnne tll etter krigen. Det lå nesten 20 kroner i Ønningskonvolutten. Heldigvis var organlsasjonen intakt, så forholdet ble rettet.,

Kaupang badde først i
Thaulawsgt ag senere
her i Rosenvaldsgt.

Anders Kaupang var svæTt aktiv I arbelderbevegelsen - både Arbeiderpadiet og
fagbevegelsen fra 1900 og helt frem til etter siste verdenskrig. Han var medlem
av Sandefjord bystyre fra 1908 til 1947, og hadde 3l år i formannskapet. Han

døde 1958 I en alder

av 83 år.

Anders Kaupangs liv er hjstorien om arbeiderbevegelsens kamp iSandefjord. Tre år før han dØde skrev avisen Vestfold Fremticl: "Enhver som tar for seg arbelderbevege sens historie i Sandefjord vi støte på Anders
Kaupang. Overat har han vært aktivt på ferde og satt spor etter seg - både fag ig og po itisk.' (22. oklober
]955) Det var mennesker som Anders Kaupang som var rned og bygde opp det samfunnet v har i dag.
Du kan lese mer om arbeiderbevegelsens historie i Sandefjord www.sandefjordarbeiderhistorle.no/

Kaupangs medlemsboker i Socialistlaget, fagfareningen ag Arbeiderparliet (fata: Sandelard Arbeidethistatiefarening)
Ansvar g redaktor for Sandar Historielags Ku turminneri Haakon Berg Jensen
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