
Anders Kaupangs erindringer om politisk engasjement i Tjølling.  

Tjøllinggutt ble sentral i oppbygging av fagbevegelsen i 

Sandefjord.  

Anders Kristian Eriksen Kaupang er en nøkkelperson i arbeiderbevegelsens 

historie i Sandefjord. Han ble født i Tjølling 13. september 1875 og var 

bondesønn fra Kaupang.  I Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold finner vi noen 

av hans politiske erindringer fra sin ungdom i Tjølling. Han gir oss et nokså 

jordnært og humoristisk inntrykk av politiske forhold i hjemmeområdet før 

han flyttet til Sandefjord og før etableringen av arbeiderbevegelsen han selv 

skulle spille en nøkkelrolle i. Hovedpartiene på den tiden var Høyre og Venstre.  

«Tjølling var i 1880-90 åra et livlig politisk sentrum. Den var nabokommune til Johan Sverdrups 

Larvik. Til de mange og store politiske møtene som ble holdt på Lauve, i Grøttinglia og i lokalet på 

Tjøllingvolden kom det folk både fra Sandefjord og Larvik og bygdene. På disse møtene var det som 

oftest talere både fra Høyre og Venstre, og mange ganger møtte hvert parti med to og tre talere, 

så det gikk livlig for seg. Duellene mellom talerne ble ofte så tilspisset at de forlot den saken som 

skulle utredes og la an på å døyve motstanderen. Som regel gikk venstretalerne av med seieren, for 

de var mest drevne i talekunsten.  

På et møte som ble holdt på Østre Halsen talte en gang skolestyrer Davidsen fra Venstre. Han holdt 

på nokså lenge, så Høyres taler, Bertrand Marius Steen, til slutt gikk fram til talerstolen, grep fatt i 

Davidsen og ville dra ham ned. Det ble basketak mellom de to, men Davidsen fikk hjelp av flere 

tilhørere som ga Steen mange velrettede slag. Det som gjorde utslaget var et spark av en sjømann i 

langstøvler. Han traff Steen så han tumlet om på gulvet. Møtet løste seg opp i latter, det ble ikke 

mer opplysning om det emnet.  

En tid i 80-åra var gemyttene rent i kok, og når høyre- og venstre folk møttes røk de ofte sammen i 

slagsmål. Det gikk så vidt at konene nektet å gå i selskap hvis ikke mannen lovet å oppføre seg 

noenlunde normalt. Ved stortingsvalget i 1888, som foregikk i kirken, serverte Høyre øl hos 

«Severin snekker» på Tjøllingvolden til alle som ville ha. Det ble drukket en del, men etterpå ble 

folk flaue, og Høyre gjentok ikke det eksperimentet. Ved et seinere valg sørget Høyre for gratis 

skyss til kirken for folk som bodde på Østre Halsen og Rekkevik. 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 

kirken: «Nå har vi kjørt med Høyre og stemt med Venstre.»  

Det hadde lykkes Treschow og likesinnede å presse sine arbeidere til å stemme med Høyre ved et 

valg i Larvik, og det ble høyreseier. Men det ble spetakkel etterpå. Arbeidere og andre samlet seg 

og dro rundt i byen og bombarderte villaene til besteborgerne med stein og andre kastemidler, og 

de siktet jo først og fremst på vinduene. En av de angrepne fikk tak i skytevåpen og truet med å 

skyte den første som kom inn på eiendommen hans. Høyretaleren B. M. Steen ble en gang antastet 

i «Prinsegata» i Larvik. Han reddet seg opp i et tre og kom først ned igjen etterat Lars Abrahamsen, 

den seinere statsråd, kom og befridde ham og fulgte ham hjem. »  

Like før århundreskiftet flyttet Kaupang til Sandefjord og begynte å arbeide som platearbeider på 

Framnæs mekaniske Værksted. Han var en av mange nyinnflyttede til Sandefjord. I mars 1900 ble 

Sandefjord bysentrum herjet av en stor brann, og bykjernen ble omtrent jevnet med jorden. 

Håndverkere og bygningsarbeidere strømmet til byen, og mens byen ble gjenreist, opplevde 

Sandefjord en eksplosiv vekst i arbeiderbevegelsen.  



Det aller første 1. mai-toget i Vestfold fant sted i Sandefjord i 1900, og det er ikke usannsynlig 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 innflyttere som sto i spissen for den 

voksende arbeiderbevegelsen i byen: «Toget talte ca. 150 deltagere blandt hvilke saaes mange 

kjekke, staute mænd, men ikke mange kjendte. De fleste var fremmede.» (Sandefjords Blad 4. mai 

1901) Tonen i avisen noen måneder før speilet de negative holdningene til at arbeiderne hadde 

begynt å organisere seg og stille krav til arbeidsgiverne og myndighetene. Ifølge 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 disse forholdene Anders Kaupang begynte å organisere arbeiderne i Sandefjord. I løpet 

av de første årene i det nye århundret ble det dannet fagforeninger for malere, tømmermenn, 

murere og bakere. I den samme perioden tok fagforeningene initiativet til å danne et politisk parti 

som kunne representere arbeidstakere og fagbevegelsen i kampen for et mer rettferdig samfunn. Og 

Folkets hus skulle reises. Anders Kaupang var en nøkkelperson i alle disse hendelsene.  

I 1901, kort tid etter at Kaupang hadde begynt å jobbe på Framnæs, var han med og stiftet 

fagforeningen Jern og Metall avdeling 34 - Vestfolds første. Formålsparagrafen var tydelig: «At samle 

arbeiderne paa Framnæs og i Sandefjord til i fellesskap at virke for forbedring av de økonomiske 

vilkaar, samt at arbeide for fuld social og politisk likestillethet med samfundets øvrige klasser.» I 1906 

ble Kaupang valgt til formann i foreningen, og allerede samme år fikk han sparken på grunn av 

fagforeningsvirksomhet. Etter flere aksjoner ble han raskt ansatt igjen.  

En av de første oppgavene for fagbevegelsen var opprettelsen av «felleskassene» – som skulle bidra 

med økonomisk støtte ved sykdom og i forbindelse med dødsfall. Kampen for bedre lønns- og 

arbeidsvilkår var også sentrale oppgaver. Det ble imidlertid ganske fort klart at faglig innsats ikke var 

nok. Fagbevegelsen måtte også inn på den politiske arenaen og tok derfor initiativet til å danne 

Arbeiderpartiet. Også her var Kaupang sterk engasjert. Han var en av hovedpersonene som etablerte 

en Sosialdemokratisk forening – det som senere skulle bli kjent som Sandefjord Arbeiderparti. I 1908 

ble han valgt inn i bystyret for første gang og satt der helt frem til 1947, med 31 år i formannskapet.  

I 1930 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 største fagforening. De 

kommunale myndigheter oppnevnte en forhandlingskomité med 

ordføreren i spissen som skulle knekke organisasjonen. Det ble forlangt 

reduksjon på alle områder. Og som toppen på det hele kom krav om at 

timelønna skulle settes ned med enda ett øre. Men arbeiderne sto 

sammen og fikk forbundets tillatelse til å si opp plassene og varsle streik. 

Så klokken 23 ringte ordføreren. Han skjønte at slaget var tapt. 

Arbeiderne skulle få det ene øret. 

Anders Kaupang var svært aktiv i arbeiderbevegelsen – både Arbeiderpartiet og fagbevegelsen – fra 

1900 og helt frem til etter siste verdenskrig. Han var medlem av Sandefjord bystyre fra 1908 til 1947, 

og hadde 31 år i formannskapet. Han døde i 1958 i en alder av 83 år. 

 

Dette er et utdrag av en artikkel skrevet av Eddie Whyte for Sandar Historielags Kulturminner i 2013.  

Gjengivelsen er gitt med tillatelse fra Eddie Whyte og Sandar Historielag. 
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