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Eilev
Granum
til minne
ETTER lang tids sykdom døde
Eilev Granum 5. mai 1997, 71
år gammel. Han var født i en
familie som spilte en stor rolle i
norsk arbeider- og fagbevegelse, og i heimbygda Vikersund.
Eilev ble en av Vikersunds
krigshelter, selv om han aldri
ble noen ære til del. Da han 18
år gammel og skulle ta eksamen på teknisk kveldsskole 17.
april 1944, måtte han ha permisjon, fordi han skulle
sprenge Geithus-brua! Det hører med til historien at brua ble
skikkelig sprengt, og Eilev fikk
kontinuere!
Det var i tråd med familiens
tradisjoner at Eilev måtte bli
motstandsmann etter 9. april
1940, og også at han da ble sabotør, den farligste og vanskeligste, men også viktigste av alle
motstandsaktiviteten.
Som
«Bernhard» i «Osvaldgruppas»
Modumgruppe sprengte Eilev
og hans kamerater jernbanebruene på Geithus 17. april,
Ask 8. mai og Skjørdalen 8.
juni 1944, og Rud sag på Drolsum 25. mai, samt utførte andre aksjoner på Ringerike og
Modum. Etter krigen dro Eilev
til sjøs, hvor han seilte i Bjørnstad og NAL.
Da den kalde krigen la sitt
isteppe over landet, ble Eilev ett
av ofrene. Overvåkingspolitiet
var blitt kjent med hans krigsinnsats gjennom sitt spionapparat i arbeiderbevegelsen, og
også at hans familie var kjente
kommunister på Vikersund. I
1954 jobbet han som smører,
da han ble arrestert for den fantastiske mistanke å ha smuglet
USAs atom-hemmeligheter på
«Stavangerfjord» fra New York
til Oslo og hengt ut i avisene
som «spion». Etter noen uker
ble han sluppet fri uten så mye
som en unnskyldning, uten arbeide.
Det har i ettertid vist seg at anklagene kom fra CIA, og var
fullstendig uten grunnlag.
Overvåkingspolitiet overvåket
og trakasserte ham likevel i årene framover. Men Eilev lot seg
ikke knekke, og sto fast på sine
meninger.
Da jeg ble kjent med Eilev
var han en drivende fagforeningsleder på Jøtul. Samtidig
engasjerte han seg med ild og
sjel i arbeidet for funksjonshemmede, i idrettsarbeide,
blant krigsveteranene, og i andre samfunnspolitiske oppgaver, og var også en aktiv sportsmann selv.
Eilev var et oppkomme av initiativ og pågangsmot, alltid med
et oppmuntrende ord. På forhandlingsmøter snakket han
bedriften trill rundt, av og til
med godt resultat! En dag sa
han til meg: «Du må skrive
«Osvaldgruppas» historie. Ingen andre kommer til å gjøre
det!»
Det tok meg 15 år, og jeg
angrer ikke. Dessverre ble Eilev
utsatt for en ulykke som gjorde
at han ikke fikk oppleve resultatet. Han var en enestående
kamerat. Jeg er stolt over å ha
kjent ham. Eilev Granum begraves i Grefsen kirke 14. mai
kl. 12.30.
LARS BORGERSRUD
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50 millioner koker
bort i politisk kål
Kunstnerne får
likevel ikke penger
de trodde de hadde
i lomma. Mens politikerne toer hender, spiller med tid
og ansvar og unngår at svarteper
havner hos dem.
Av KNUT SELSJORD

R

EPRESENtantene for
kunstnerorganisasjonene spiste av handa på
kulturminister Turid Birkeland
og roste henne opp og ned da
hun for et par uker sia la fram
sin kunstnermelding.
Vedtatt av Stortinget ville
meldinga bindi regjeringa til å
legge 50 friske millioner kroner
i nye stipendordninger for særlig unge og uetablerte kunstnere allerede i høstens budsjettbehandling. For tida pågår et dynamisk spill i og rundt Familiekultur- og administrasjonskomiteen som besørger at

Kulturminister Turid Birkeland la fram en kunstnermelding som var
så god at den trolig vil borte i den politiske hestehandelen.
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behandlinga av kunstnermeldinga utsettes fra uke til uke.
Det hele ender trolig i at meldinga ikke blir behandla i vår i
det hele tatt. Og uten pålegg fra
Stortinget er det lite trolig at Finansdepartementet vil la 50
mill. kroner gå ut til et slikt formål på 1998-budsjettet. Dermed vil løftet for unge kunstnere, kompensasjonen for at
kunstfagstipendene er blitt dramatisk redusert, være skutt ut
som kun en mulighet i forhold

til budsjettåret 1999.
– Djupt tragisk, sier en slukøra leder i Norges Kunstnerråd, Carl Morten Iversen til
Klassekampen.
Utsettelsen utsatt

Den årlige desperate tidsramma som Stortingets komiteer,
og særlig kulturkomiteen , har i
forhold til å få innstillinger i
mål før Stortingets oppløsning
20. juni, utgjør den ytre ramma
som vil besørge at et slikt sce-

nario blir virkelighet. Komiteen denne saka, sa Solveig Sollie,
har en rekke «tunge» saker til og flere komitemedlemmer pobehandling, bl.a. ny barnelov og engterer at saka fortjener en
spørsmålet om eierbegrens- grundig behandling med høninger i media. Flere komite- ringsrunder og ekskusjoner
medlemmer poengterer der- utenlands for å studere kunstmed at man har svært dårlig tid. nerfinansiering der, osv.
Samtidig kvier man seg for å få
ansvaret i fanget som følger av Hestehandel
å vedta en utsettelse av saka. I Ap-representanter Klassekamforrige uke skulle komiteen ta pen har vært i kontakt med mener opposistilling til om
sjonen skygkunstnermelger unna avdinga kan begjørelsene
handles denne
Dette er djupt tragisk
fordi
de
våren. Denne
Carl Morten Iversen
egentlig meavgjørelsen ble
leder i Norges Kunstnerråd
ner meldinga
så utsatt til i
er «for god»,
går. Men i går
dvs. for dyr.
var komiteleUnderliggender
Grethe
Fossum fraværende fra møtet. de her er også at «gode» vedtak
alltid vil ha en tendens til å bli
Dermed ble det ny utsettelse.
– Endelig avgjørelse vil ikke brikker i hestehandeloperasjofalle før torsdag, sier komite- ner.
– Denne saka fortjener ikke
nestleder Solveig Sollie (Kr.f.)
til Klassekampen. Komiteens å bli tatt med harelabb, men må
frist for å avgi innstilling på vurderes i hele sin bredde og i
melding fra regjeringa er første forhold til mye annet, sier Halluka i juni. Representantene for grim Berg (H).
– 50 mill. kroners påplussing
alle opposisjonspartiene i komiteen ga forøvrig i forrige uke her må f.eks. vurderes opp mot
uttrykk for (Nationen) at de vårt forslag om 20 mill. til teaslett ikke så negativt på å utset- terfond som vi ikke fikk gjennomslag for i fjor, sier Hallgrim
te saka.
– Hastverk gagner ingen i Berg, (H).

35 000 elever ut i landsomfattende skolestreik
I GÅR gikk 35 000 skoleelever over hele landet
ut i streik for å demonstrere mot undervisningsminister
Reidar
Sandals forslag til ny
opplæringslov. I Oslo,
Trondheim, Stavanger,
Narvik,
Kristiansand,
Gol og Bergen ble det
arrangert
demonstrasjonstog. Det største var
i Bergen der 3500 elever
samlet seg under paroler
som Språkleg rettferd no
og Streik for jamstelling.
Bare i Bergen deltok
3500 elever, mange kom
i busser fra andre deler
av Hordaland og Sogn
og Fjordane.
Elevene mener lovforslaget svekker retten
til å få lærebøker og andre læremidler på bokmål og nynorsk til samme tid og samme pris.
Det er Norges Gymnasiastsamband,
Norsk
Elevorganisasjon
og
Norsk Målungdom som
står bak aksjonene. Håkon Kolmannskog i
Norsk Målungdom sier
at nå har stortingskomiteen fått noe å tenke på.
– Aksjonene viser at
nynorsk- og bokmålselever står samlet om kravet
om rett til undervisning
på eget språk, sier Kolmannskog.
EL

Oslo-elever demonstrerte i går utenfor Stortinget mot forslaget til ny opplæringslov.
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