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Landsrådet	for		
Trafikk,	Teknikk,	og	Administrasjon	

Norsk	Jernbaneforbund 

Sommeren er her… 

Ferieavviklingen har startet for de fleste. Kanskje har du allerede startet ferien? Dette infobrevet skal ikke handle 
om verken Bane NOR eller Spordrift. Det skal handle om oss.  

Norsk Jernbaneforbund er en vital 127-åring (!), og vi har en rik og interessant fortid. En historie fra denne fortiden 
har vi lyst til å fortelle om: Ludvik Buland var i mellomkrigstiden en markant personlighet i Norsk 
fagforeningsvirksomhet, som forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund og nestleder i LO. Han ofret faktisk livet 
etter en dramatisk ordkrig med Reichsfuhrer Terboven. 

Ivaretakelsen av minnebautaen ble sendt inn av Stig Herjuaune som sak til LTTA november 2018. Minnebautaen 
over denne krigeren og fagforeningenes adelsmann har stått merkelig forlatt på hans hjemsted utenfor Stjørdal. 
Steinen er forfalt, og det er i det hele tatt vanskelig å lese teksten. Hegra Arbeiderparti har vedtatt at de vil 
vedlikeholde og stelle bautaen. 13. juni avholdt Hegra Arbeiderparti en liten seremoni ved hans minnebauta, og 
TTA Nord var tilstede. Under kan du lese kort om historien til Ludvik Buland, samt appellen. Bildet er tatt av Jan 
Erik Sundøy fra Stjørdalens blad, og viser Per Magnus Hegglund og Stig Herjuaune til høyre i bildet.  

Ludvik Buland er et av navnene som står på minneplaketten på Trondheim S, over jernbaneansatte som mistet 
livet under andre verdenskrig. Det er forøvrig en annen NJF-medlem som har sitt navn der, Rasmus Skjærpe. Han 
ble dømt til døden og skutt av Nazistene i 1942 fordi han organiserte frakt av spionfilmer med Meråkerbanen til 
Sverige og videre til London med fly. Det høres ut som en historie for en annen gang.  

LTTA har ferieavvikling i uke 28, 29 og 30. Vi håper dere alle får en knallfin og avslappende sommer. Uten altfor mye 
knott og mygg. Akkurat passe varmt på dagtid og svalt på natterstid. 

Vi sees i august. 

Tillitsvalgtåret 2019 

2019 er året da LO har et fokus på tillitsvalgtes vilkår på arbeidsplassen. Dette gjelder også selvfølgelig for Norsk 
Jernbaneforbund. I månedsskiftet august og september vil derfor Norsk Jernbaneforbund ha arrangementer i hele 
Norge. Målet for arrangementene er å treffe lokale tillitsvalgte og medlemmer på arbeidsplassen. Vi ønsker å høre 
historier, fortelle historier, spille Kahoot, ha underholdende innslag, spise, prate og skape et samhold. Vi skal 
invitere politikere eller andre personer, og vise frem hva foreningene gjør og hva Norsk Jernbaneforbund bidrar 
med.  

Arrangementene er åpne for alle medlemmer, men når det gjelder besøk på Lovund, togturer på Meråkerbanen, 
Raumabanen, Ofotbanen, Flåm, Haldenvassdraget/Fredriksten Festning og eventuelt andre bedriftsbesøk, vil det 
bli påmelding.  Vi gleder oss masse, og planleggingen er godt i gang. Dersom du har forslag til aktivitet, har en 
historie, eller ønsker å bidra på annen måte, ønsker vi at du kontakter din lokale forening. Mer informasjon og 
program vil komme senere.  



Ludvik Buland - en kjempe fra Skjelstadmark ved Stjørdal  
 
Buland hadde folkeskole og handelsskole som 
utdanningsbakgrunn da han 1914 begynte ved Norges statsbaner 
i Trondheim, der han etter hvert avanserte til stasjonsformann. 
Han kom tidlig med i faglig arbeid og ble 1920 formann i 
Trondhjems distrikts stasjonspersonales forening, et verv han 
hadde frem til 1927. Han var også aktiv i den politiske del av 
arbeiderbevegelsen og representerte Det norske Arbeiderparti i 
bystyret 1925–30. Men det var først og fremst som 
fagforeningsmann Buland ble kjent. Han var nestformann i Norsk 
Jernbaneforbund 1928–30 og forbundsformann 1930–45. 

Formannsvervet overtok han under spesielle omstendigheter. 
1920-årene hadde vært turbulente år i Norsk Jernbaneforbund. 
Jernbanestreiken 1920 hadde endt med nederlag. Som følge av 
dette nederlaget, misnøye med LO i kjølvannet av storstreiken 
1922 og den økonomiske krisen, opplevde forbundet et kraftig 
medlemsfrafall – fra 9000 medlemmer 1920 til 5200 tre år senere. 
I tillegg ble forbundet ridd av organisasjonskamp, i første rekke 
den uforsonlige «konduktørstriden» fra 1924, der forbundet blant 
annet ikke fikk domstolenes medhold i spørsmålet om retten til 
kontingentpengene. Som om dette ikke var nok, ble det 1928 
avdekket økonomiske misligheter i forbundet.  

Nestformann Buland valgte i denne situasjonen å støtte en opposisjon mot forbundsledelsen som hadde vokst 
frem i Trondheim. Ved siden av skarp kritikk av de økonomiske disposisjoner ledelsen i Oslo hadde stått bak, 
fremstod Buland også som talsmann for en mer avdempet tone overfor konduktørene, som hadde valgt å danne 
eget forbund utenfor LO. Forbundsstyret bestemte i februar 1930 at Ludvik Buland skulle ta over som formann i 
forbundet, og landsmøtet valgte ham senere samme år. 

Med Buland i sjefsstolen gikk Norsk Jernbaneforbund inn i smulere farvann og en periode preget av stabilisering, 
vekst og en viss fremgang for medlemmene. Landsmøtet 1930 sørget for endringer i vedtektene, blant annet ble 
tillitsmennenes plikter og rettigheter revidert med henblikk på å unngå lignende situasjoner som forbundet hadde 
opplevd i slutten av 1920-årene. Medlemstallet viste igjen en oppadgående tendens, dels som følge av at 
organisasjonsprosenten gikk opp, men også fordi Bulands linje overfor konduktørene gav resultater og førte 
denne gruppen av jernbaneansatte inn i forbundet igjen. 

Også på det lønnspolitiske området oppnådde Buland etter hvert resultater. Lønnsforliket 1933 og det at offentlige 
tjenestemenn oppnådde forhandlingsrett samme år var viktige milepæler. Nå ble jernbanepersonalet blant annet 
sikret representasjon i distriktsadministrasjonene i Statsbanene. Alt i alt bidrog dette til færre konflikter og mer 
samarbeid. 

Den tyske okkupasjonen av Norge skapte nye utfordringer for fagbevegelsen. Etter at situasjonen hadde 
«normalisert seg» våren 1940, forsøkte lederne i fagbevegelsen å tilpasse seg de nye forholdene, og den 
fungerende LO-ledelsen la seg på en forhandlingslinje. Avgjørende for dette var nok hensynet til å bevare LO og 
hindre at NS fikk innflytelse. Men okkupasjonsmakten hadde selvsagt stor interesse av å vinne kontroll over 
fagorganisasjonen. Fagbevegelsen ville imidlertid ikke bøye seg inn under NS, og i september 1940 fikk LO-
ledelsen ordre fra tyskerne om å trekke seg. Jens Tangen ble etter meget sterkt press tvunget til å overta som LO-
formann. Han fikk anledning til å utpeke sin nestleder, og valget falt på Ludvik Buland. 

Som nestleder i LO la Buland vekt på å bevare organisasjonen og hindre at NS fikk kontroll over fagbevegelsen. 
Men innad i LO kom det for dagen kritiske røster mot LOs linje overfor tyskerne. Det ble vist til at andre 
organisasjoner inntok en fastere holdning mot det fremmede styret. Men presset fra tyskerne og NS tiltok. I april 



1941 undertegnet Buland, på vegne av LO, et protestbrev fra 22 organisasjoner til Reichskommissar Josef 
Terboven mot at NS skulle få direkte innflytelse på ansettelser og forfremmelser i offentlig tjeneste. Et nytt 
protestbrev med sterk kritikk av NS ble oversendt Terboven fra 43 organisasjoner i mai 1941, også denne gang 
undertegnet Buland på vegne av LO. Tyskerne reagerte på protestaksjonene med arrestasjoner og avsettelse av 
organisasjonenes ledere. Buland ble arrestert og holdt fengslet i om lag en måned, etter at tyskerne først hadde 
gjort forgjeves forsøk på å få ham avsatt som nestleder i LO og erstattet av en NS-sympatisør. 

Misnøye med matsituasjonen, lønningene og behandlingen av de faglige tillitsmennene førte i september 1941 til 
at det brøt ut en streikebølge i Oslo, den såkalte «Melkestreiken». 3. til 6. september 1941 var øverste sjef for Hitlers 
sikkerhetspoliti, Reinhard Heydrich, på besøk hos Josef Terboven i Oslo. Da de daglige melkeleveransene til 
arbeidsplassene i Oslo samtidig begynte å svikte, brøt det spontant ut en melkestreik, som i løpet av 8. og 9. 
september omfattet 25 000 arbeidere. Den faglige sentralledelsen skjønte at aksjonen kunne føre til en katastrofe, 
og gjorde, sammen med lokale tillitsvalgte, alt for å stanse den. Terboven brukte imidlertid streiken som påskudd 
til å slå til mot fagorganisasjonene, og tyskerne svarte med unntakstilstand 10. september.  

Utpå dagen 10. september dømte en tysk standrett LOs reelle leder, juristen Viggo Hansteen, til døden sammen 
med tre andre faglige ledere – klubbformann Rolf Wickstrøm i Skabo Jernbanevognfabrikk, LOs nestleder Ludvik 
Buland, formannen i Jern og Metall Josef Larsson og fagforeningslederen Harry Vestli.  

De tre sistnevnte ble benådet, mens Hansteen og Wickstrøm ble kjørt til Oslo østre Skytterlags bane på Årvoll, der 
de klokken 17:38 ble henrettet ved skyting. Mens Hansteen ble drept på grunn av sin stilling som en av landets 
viktigste motstandsledere, falt Wickstrøm som et offer for Terbovens forsøk på å terrorisere befolkningen til 
lydighet. 

Ludvik Buland hadde imidlertid reist på bærtur og unngikk å bli arrestert sammen med de andre, men ble tatt 
dagen etter. Dommen til Buland ble senere omgjort til livsvarig fengsel. Til å begynne med satt han i enecelle på 
Grini, men i oktober 1941 ble han sendt til Tyskland, hvor han havnet i en av «Nacht und Nebel»-leirene, der 
fangene ble utsatt for spesielt brutal behandling for at de skulle forsvinne. Buland døde i fangeleiren 
Dessaucoswig kort tid før frigjøringen, i februar 1945. Han var en av om lag 300 nordmenn som ikke overlevde NN-
leirene.  

Per Magnus Hegglunds appell: 

Takk for at vi fra Norsk Jernbaneforbund fikk komme for å hedre minnet til vår kamerat Buland. Jeg er nestleder i 
fagforeningen som organiserer trafikkstyrere ved Trondheim stasjon i dag, det vil si Bulands nåværende kollegaer. 
  
Arven etter Buland er stor og vi må forvalte den med kunnskap om arbeiderkampen som har stått gjennom de 
siste 150 år. I dag er kampen om retten til arbeidsfolk sin medvirkning på arbeidsplassen, ytringsfrihet og en 
rettferdig fordeling av verdiskapningen viktigere enn noen gang. 
  
Kamerater, vi er under angrep! 
  
Forsøk på fagforeningsknusing og avståelse av norsk suverenitet er hovedgesjeften til dagens politiske ledelse. 
Dagens politiske ledelse setter ut sentrale samfunnsoppdrag på anbud slik at profittjegere kan tjene store penger, 
som de stikker i egen lomme, på bekostning av fellesskapets beste. Profittmaksimeringen går på bekostning av 
rimelige lønns og arbeidsvilkår for de ansatte som utfører samfunnsoppdraget. Arbeidere får mindre og mindre 
innflytelse på organiseringen av egen arbeidshverdag og den norske modellen står for fall. Norges råderett over 
organiseringen av samfunnet forvitrer som dugg for solen med det tempoet ny EU-lovgiving blir ratifisert. 
  
Vi må stå samlet, kamerater, og hedre Ludvik Bulands kamp og hans minne ved å føre den fagligpolitiske kampen 
videre, og vi må slå knallhardt ned på et hvert angrep det kapitalistiske styresettet retter mot oss. Vårt forbilde, 
Ludvik Buland ofret sitt eget liv for denne kampen, og vi skal kjempe videre i hans ånd! Sammen står vi sterkt! 
  
Og vi hedrer Ludvik Bulands minne! 



For dere som har pluss-abonnement på Stjørdalens bladet, kan dere lese saken her.  

På vegne av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder

https://www.bladet.no/nyheter/2019/06/22/%E2%80%93-Selv-i-dag-nyter-vi-godt-av-arbeidet-som-han-gjorde-19304119.ece
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