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Terje Kollbotn står i våt snø og 
vann utenfor porten på den gam-
le smelteverkstomta. Den høyreis-
te mannen er godt skodd. Kollbotn 
er odding og vet hvordan han skal 
kle seg. Dressjakken er forbeholdt 
andre anledninger enn hverdagen 

hjemme og jobben som bygg- og 
anleggsarbeider. 

Kollbotn tar oss med inn gjen-
nom porten på det som for bare 
noen år siden var lukket område. 
Da striden om å rive eller bevare re-
stene av smelteverket sto på som 
verst i 2011-12, dukket det plutselig 
opp et skilt hvor det sto: «Alt kjem 
til å bli bra». Skiltet er blitt et sym-

Et møte med Terje  
Kollbotn er like mye  
et møte med Odda. 
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bol på optimismen i Odda. 
– Vi sier «Nok er nok!», men vi 

klarer alltid litt til, sier Kollbotn.

Det er på tomta med ruinene fra 
det gamle smelteverket at nye 
Odda sentrum skal bygges. Rett 
innenfor fabrikkporten er «Kultur-
kvartalet». Kollbotn stikker innom 
den nyåpnede Blues-kafeen og det 

litt mer etablerte Sentralbadet Lit-
teraturhuset. Like bortenfor ligger 
det nye LO-huset. 

– Her er det mange gode krefter 
som jobber sammen for å få noe til, 
sier Kollbotn og viser oss rundt i de 
ikke helt ferdige lokalene i Littera-
turhuset. Det er skrevet mye om 
Odda av oddinger.

– Litteraturen er litt indremedi-

sin og handler om identitetsbyg-
ging, mener Kollbotn. Han leser 
ikke så alt for mye. Han har mer 
enn nok med nyheter og doku-
menter. Men har han litt tid, så le-
ser han gjerne noveller. 

Kollbotn dukker forresten opp i 
Marit Eikemos novelle «Oddapro-
sessen».

– Du kan lese og se hva du syns, 
sier han litt beskjedent når han på 
et senere tidspunkt overleverer 
boka. 

Datoen er lett å huske: 03.03.03. Da 
var det slutt på smelteverket og de 
siste arbeiderne gikk ut av porten. 

Kollbotn kom aldri inn. Han ble 
aldri ansatt på Smelteverket. Sjefe-
ne ville ikke ha han. De mente det 
var nok kommunister der fra før. 
Kollbotn fikk jobb hos Oddas stør-
ste entreprenør. 

De radikale røstene står sterkt i 
Odda. Kollbotn er Rødt-politiker 
og har sittet i kommunestyret si-
den 1991. 

– Jeg er først og fremst fagfore-
ningsmann. Arbeiderkampen er 
den viktigste. Som Samorg-leder så 
jeg imidlertid behovet for å ha po-
litisk påvirkningskraft. Men hjertet 
mitt har alltid ligget nærmest fag-
bevegelsen.

I 1988 ble han valgt som Samorg-le-
der, et verv han hadde frem til 2012. 
Han ble fra første stund en tydelig 
stemme i samfunnsdebatten. 

Kollbotn ruver når han entrer ta-
lerstoler. Han er fortsatt hva man-
ge vil karakterisere som en nesten 
litt skremmende politisk agitator. 
Med den litt rå og karakteristis-
ke dialekten, hamrer Kollbotn inn 
budskapet. Klart og tydelig.

Sånn har det ikke alltid vært.
– Jeg var dritnervøs de første 

FRISTED: Når 
Terje Kollbotn 
trenger litt fred, 
så stikker han på 
hytta i skogen. 
Ofte alene. 
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♦♦ Navn: Terje Kollbotn, leder i LO 

Indre Hardanger.

♦♦ Alder: 66 år.

♦♦ Aktuell som: Frontet Vest-
landsopprøret mot Acer. 



gangene jeg skulle på en talerstol. 
Jeg ville helst gjemme meg bak 
den. Det var ikke noen kurs i tale- 
og debatteknikk den gangen, men 
jeg fikk god opplæring av en gam-
mel-kommunist, sier Kollbotn. I 
dag er det Kollbotn som er lære-
mester for de unge. 

– Før kom du ikke innafor fa-
brikkporten hvis du ikke hadde 
fagforeningsmedlemskapet i or-
den. Sånn er det ikke lenger. Fagfo-
reningstradisjoner sitter ikke i ryg-
graden. Vi må skolere en ny gene-
rasjon fagforeningsaktivister. 

Kollbotn er en ettertraktet innle-
der og snakker gjerne på samlinger 
rundt omkring i Norge om hvordan 
styrke LO der du bor. 

AvstAnden er stor mellom Odda 
og Oslo, i antall kilometer, men 
også i mer overført betydning, iføl-
ge Kollbotn. Oddingene syns ikke 
det er så langt til Oslo og Bergen, 
men det er for sjelden at noen rei-
ser andre veien, syns de. 

– Vi må i stor grad klare oss selv. 
Vi har lært oss at vi får ikke noe gra-
tis hvis vi ikke er samstemte, sam-
kjørte og høylytte. Det skaper sam-
hold, sier Kollbotn. 

Han er ikke særlig imponert 
over støtten fra LO sentralt i loka-
le kamper.

– Det er farlig for en organisasjon 
som LO å svikte de sviktede. Uten 
sterke lokale LO-avdelinger er ikke 
LO så mye verdt når det kommer 
tøffe kamper, advarer han. 

Kollbotn er kritisk til at LO-for-
bundene legger ned lokalorganisa-
sjoner, og han advarer mot sentra-
lisering av makt.

– Hvis det fortsetter slik kom-
mer det et distriktsopprør i LO, tror 
Kollbotn.

vi skAl ut av sentrum. Vi skal opp, 
opp, i skauen. Kollbotn har, etter 
litt nøling latt seg overtale til å vise 
oss fristedet sitt: Hytta. 

Kollbotn er en ganske privat per-
son. Fagforeningsmannen og poli-
tikeren kan vi gjerne bli kjent med, 

30 LO-AKTUELT 4|2018 

Vi har vunnet mange tapte 
kamper.”

HJEMME: Terje 
Kollbotn nærmer 
seg pensjonsalde 
ren, men har ikke 
mistet kampglø-
den for Odda-
samfunnet og for 
fagbevegelsen. 



men alt det andre, som at han er 
gift, har barn og barnebarn og hva 
han gjør på fritida, det syns han 
ikke er noe særlig å prate om. 

– Jeg liker ikke kjendiseri. Fami-
lien og venner som kjenner meg 
vet hvem jeg er.

Litt lut i ryggen og trolig litt tre-
gere enn før, går han oppover. Koll-
botn var brefører på Folgefonna i 
mange år. Han kjenner hver fjell-
topp som omkranser Odda.

Den lille hytta på fjellskrenten 
er Kollbotns kaotisk fri-rike, med 
selvbygd sagbruk og verksted, og 
det påbegynte «Kråkeslottet».

– Når hytta står ferdig, kanskje 
i sommer, skal det bli lekestue for 
barnebarna, forteller han.

Bygningsarbeideren er glad i å 

bruke hendene. 
– Det er en fin form for avkob-

ling. Her kan jeg la tankene flyte 
fritt, sier Kollbotn. På hytta står han 
opp med sola, drikker kaffe og ny-
ter utsikten mot Hardangervidda. 
Kanskje serverer han barnebarna 
en historie eller to til frokost. Koll-
botn er en glimrende forteller, så 
det er ikke rart barnebarna vil at be-
stefar skal fortelle fra gamle dager. 
Kanskje får de, som oss, høre histo-
rien om da Kollbotn ble ønsket vel-
kommen med rød løper da han som 
første norske fagforeningsleder ble 
invitert til Solidaritet i Polen. 

Verden er bare «rett rundt hjør-
net» når du er fagforeningsaktivist 
i Odda. 

Kollbotn bruker ofte store ord når 
han snakker om Odda, industrien 
og kampene. Mye er «verdens før-
ste», «verdens beste» og snart skal 
TiZir Titanium & Iron AS bli «ver-
dens reneste». Hjørnesteinsbe-
driften i Tyssedal er ett av fem il-
menittsmelteverk i verden. De 180 
arbeidsplassene er avhengig av 
kraft, helst billig kraft.

Når det er snøstorm og regn, så 
sier oddingene fornøyd: «Det kom-
mer mye kraft ned fra himmelen i 
kveld». For Odda lever av krafta. 

– Power to the people! Kraf-

ta er vår! Roper Kollbotn stående 
på toppen av turbinen. Vi er langt 
inne i fjellet. Statkraft tok i bruk 
kraftstasjonen Oksla i 1980. Års-
produksjonen kan forsyne 50 000 
husstander. 

Kampen mot EUs energibyrå er 
den siste som er utkjempet med 
Terje Kollbotn i spissen. Da det ble 
snakk om norsk tilslutning til EUs 
tredje energimarkedspakke, var 
Kollbotn raskt på pletten og vars-
let et Vestlandsopprør mot det om-
stridte energibyrået Acer. 

De mobiliserte til folkemøter og 
demonstrasjoner, lokalt og for-
an Stortinget i Oslo. LO ga sin ful-
le støtte, men i Stortinget ble det 
nederlag. Den som nå tror at Koll-
botn og co har gitt seg, bør tro om 
igjen. 

– Vi har vunnet mange tapte 
kamper, sier Kollbotn.

oddingene er kjent for å ta en kamp 
når det trengs. I fjor reddet de sy-
kehuset, atter en gang. Nå går det 
rykter om at helseforetaket vil prø-
ve seg igjen. 

– Vi må ha noen til å snakke om 
sykehuskampen! Terje?

Når 1. mai-komiteen møtes på 
LO-huset denne ettermiddagen 
ber de andre Kollbotn om å holde 
appell på arbeiderenes dag. Koll-
botn tar utfordringen. Han har 
ikke tenkt å pakke inn budskapet, 
for når du taler i Odda kan du ikke 
komme med tomprat!

– De skal høre oss i hele helse-
Norge!

Når 1. mai er der, har de igjen 
funnet fram paroler og flagg fra 
kjelleren. I Odda har de paroler for 
alt. For de har opplevd – og over-
levd – det meste. I år blir det blant 
annet gjenbruk av parolen «Nok er 
nok». 

Men når er det nok for Terje Koll-
botn?

– Jeg holder på så lenge jeg har 
hode og fysikken i behold, sier 
han.

For det er fortsatt kamper å 
kjempe og kamper å vinne før at 
«Alt kjem til å bli bra».

line. schreistrøen@lomedia.no
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HOLD FAST: 
Terje Kollbotn 
har gitt videre 
den opplæringen 
han selv fikk som 
ung: Hold deg 
fast i talersto-
len! Denne taler-
stolen fra Folkets 
Hus er en god 
gammel venn.


