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Tranmælisme
Svar til Inger Bjørnhaug, Eirik Fiva og
Nils Henrik Fuglestad

I artikkelen «Reform ism ens seier» (TFAH 1/78) søkte jeg å be
svare to spørsmål: H vorfor slo A rbeiderpartiet på 1930-tallet på
nytt inn på en sosialdem okratisk linje? Og: H vorfor fulgte arbei
derklassen partiet på denne kursen?
A rtikkelen er blitt im øtegått av Inger Bjørnhaug, Eirik Fiva og
Nils Henrik Fuglestad.1) Slik jeg oppfatter diskusjonen, har den
gått om to hovedspørsm ål: Hvilken karakter hadde A rbeiderpar
tiet - ideologisk og praktisk - på 1920-tallet? V ar det med
andre ord vesentlig kontinuitet eller brudd i utviklinga fra 20- til
30-tallet? Og dernest: Hvilke holdninger rådde egentlig i arbei
derklassen - både på 20- og 30-tallet? Forandret disse hold
ningene seg vesentlig - og hvordan kan det eventuelt forklares?
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I. ARBEIDERPARTIET PÅ 1920-TALLET
For diskusjonen kan det væ re greit å skjelne m ellom ideologi og
praksis.

Ideologi
På ulike prem isser hevder B jørnhaug, Fiva og Fuglestad at D N A
på 20-tallet var et reform istisk parti.2) Mitt eget standpunkt er
følgende: Fra 1918 til 1933 var D N A dom inert av det en kan
kalle tranm æ lism e, en særegen ideologi m ed både reform istiske
og revolusjonæ re trekk.
N år det gjelder om fanget, dom inerte tranm æ lism en bare i p ar
tiet, ikke i fagbevegelsen (se seinere). Videre, sjøl om navnet fes
ter retninga til én person, innebæ rer det ikke at alle danset etter
T ranm æ ls pipe eller at det ikke fantes andre m eningsgrupper in
nafor DNA. De presiseringene som gjøres av Fuglestad (s. 170)
og av Per M aurseth3) er betimelige. Endelig er det klart at det fo
regikk en utvikling m ellom 1918 og 1933 f.eks. i prinsipp-program m ene til partiet. Standpunktene ble m oderert m ot slutten av
perioden.
«Tranm æ lism e» er im idlertid grei å ha som en kortfattet be
tegnelse på en del ideologiske forestillinger som lå fast hos de to
neangivende kretsene i partiet i denne perioden, og som atskiller
perioden fra tida før og etter.
Var tranm æ lism en revolusjonær?
K arakteren av denne tranm æ lism en kan presiseres slik i forhold
til ulike definisjoner av hva en «revolusjonæ r» ideologi innebæ 
rer:
E t første m inim um skrav m å væ re at m ålsettinga er en kvali
tativ om danning av sam funnet. De fleste vil vel m ene at tranm æ littene kvalifiserer i så måte. Fiva hevder im idlertid (s. 171, 174
og 176) at både NKP og tranm æ littene gikk inn for en snever po
litisk revolusjon, m ens en «tok den kapitalistiske m åte å p rodu
sere og fordele på som gyldig også for et sosialistisk N orge, m ed
den viktige forskjell at den private tilegnelsen av m erverdi skulle
avskaffes». Dette er ikke dekkende. Sjøl om tranm æ littenes u t
sagn om det sosialistiske sam funnet ikke alltid var krystallklare,
hadde de m er radikale m ålsettinger enn kun å oppheve den p ri
vate tilegninga av verdiene. M indretallet (Tranm æ l m.fl.) i den
såkalte 15-m annskom iteen, som la fram innstillinga si p å LO170

kongressen 1917, sa uttrykkelig at klassekampen og -m otset
ningene ikke oppheves «naar det offentlige (stat og kom m uner)
har overtat ledelsen av produktion og om sætning». Sosialismen
var for dem m er enn en om fordeling av verdiene; den innebar
en ny m åte å organisere produksjonen på, der bl.a. forholdet
m ellom over- og underordnete skulle forandres.4)
Et neste kriterium på en revolusjonæ r ideologi kan væ re at
den ikke er legalistisk, går inn for å arbeide utafor de eksiste
rende politiske institusjonene og ikke anerkjenner deres legitimi
tet. Dette gjaldt tranm æ littene. De hadde vilje til å nytte parla
m entariske organer. M en ifølge deres teori for å erobre makta
hadde strategien tyngdepunktet sitt utafor, i økonom ien, på arbe
idsplassene.5) En kunne kanskje skjerpe dette kravet og si at en
revolusjonæ r m å innse at staten er et eget plan i klassekampen,
som m å erobres og brytes ned for seg. Tranm æ littenes økonom isme, troen på at staten bare avspeiler forholdene i økono
m ien, blokkerte for en slik leninistisk innsikt. Dette deler de
im idlertid med syndikalism en og er i seg sjøl ikke nok til å be
stem m e dem som ikke-revolusjonære. Det blir de først når de
aktivt vil bruke den eksisterende borgerlige staten i strategisk øy
em ed for å gjennom føre sosialismen.
Videre kan en kreve av en revolusjonæ r holdning at den ikke
er gradualistisk, dvs. at den avviser en skrittvis utvikling m ot so
sialismen og hevder at det er nødvendig med et brudd i den his
toriske utviklinga, m ed en avgjørende konfrontasjon og kam p
om m akta innafor et forholdsvis avgrenset tidsrom . På dette
punktet var tranm æ littene tvetydige. De fleste utsagnene trekker
i gradualistisk lei; bedriftene synes å skulle erobres hver for seg
til arbeiderklassen hadde m akta i økonom ien - og derm ed i
sam funnet. På den andre sida finnes utsagn der nødvendigheten
av bruddet og sam m enstøtet anerkjennes. Den såkalte «sosialiseringskom iteen» sier i 1920 at det er mulig at statsm aktene vil
bøye seg for arbeidernes revolusjonæ re vilje, «men vi kan ikke
vente det». Den sosiale revolusjon har tvertim ot m åttet skape seg
sine egne forvaltningsorganer, m åttet gjennom føre et diktatur til
bekjempelse av de kontrarevolusjonæ re bestrebelser og m åttet
skape seg sin egen m ilitæ rm akt, hevder kom iteen.6) E n velvillig
tolking er at m aktkam pen skal foregå skrittvis, at arbeiderklas
sen erobrer m akt innafor kapitalismen, m en at dette fører fram
til et punkt der konfrontasjonen og bruddet er nødvendig.
Endelig kan en hevde at «revolusjonær» betyr at en m ener at
om danninga må skje ved væpning og trolig eller nødvendigvis
også m ed bruk av vold. Tranm æ littene avviste at voldsbruk var
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absolutt nødvendig. Jam t over hadde de en sosialpasiflstisk hold
ning, sjøl om de hevdet retten til m otvold m ot borgerskapet. Militæ rposten varierte noe. M en stort sett satset tranm æ littene på
en strategi for å bryte hæ ren ned innafra, gjøre den upålitelig
som et redskap for borgerskapet, bl.a. ved å bygge opp soldatråd.
F or å sum m ere opp: Tranm æ littene var for en radikal kvalita
tiv om danning av økonom i og politikk. De var sosialpasifister,
m en ikke legalister. H va en så vil kalle dem , kan slik sett væ re en
sm aksak. Om en hevder en positiv holdning til væ pning som det
avgjørende kriteriet, var de ikke revolusjonæ re. D erim ot var de
revolusjonæ re om en m ed det m ener en vilje til å bryte m ed b o r
gerlig rett. I forhold til gradualism en, som etter mitt syn er
kjernen i et reform istisk standpunkt, var de uklare og tvetydige.
Dersom det endelig og entydig kan vises at det ikke fantes noen
tanke om konfrontasjon og brudd i deres tenking, vil jeg kalle
dem militante reform ister. Personlig Finner jeg som nevnt fort
satt at tranm æ lism en var en særegen ideologi, som ikke kan re
duseres til en avart av sosialdem okratisk reform ism e, m en hadde
både reform istiske og revolusjonæ re trekk i en egenartet blan
ding.
Utviklinga på 1920-tallet
Denne tankem åten ble bygd opp i tida m ed Fagopposisjonen,
fram til slutten av første verdenskrig. H vordan gikk det så m ed
tranm æ lism en på 20-tallet?
I en hovedoppgave av Jørn M agdahl7) hevdes det at 1920-program m et var det lengste D N A gikk i venstreretning. M ed p ro 
gram m et i 1925 begynner en glidning m ot høyre. I 1927 er det
ifølge M agdahl bare rester igjen av en særegen tranm æ lism e. Sosialdem okratism en har igjen overtaket.
Sjøl vil jeg sette 1933 som den klare grensa. Først da vedtar
partiet å bruke den borgerlige staten aktivt i en strategisk sam 
m enheng for sosialismen. Vedtaket på DNA s landsm øte i 1930
om å stryke ordene om å vinne folkeflertallet (dvs. i valg) fra
program m et kan ses som det siste utslaget av den gamle tranm ælske radikalism en. Vedtaket har væ rt utlagt på m ange vis som en taktisk venstrevri overfor et forsterket NK P, som del av
en organisatorisk m anøver overfor sosialdem okratene - sam 
m en m ed å renske dem ut fra verv skulle vedtaket ta igjen det
som ble tapt i 1927 - og endelig som en reaksjon på H ornsrudregjeringas fall i 1928, som beviste at det var utenom parla
m entariske krefter som rådde. (Og 1928 styrket neppe sosialpartnertanken, slik Fiva skriver, m en gjorde D N A m er frem m ed
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overfor det politiske systemet.) Sjøl tro r jeg at den grunnen som
ble gitt i sam tida var riktig: Et ønske om å presisere overfor nye
m edlem m er og tilhengere fra 1927-valget at DNA ikke var et
parlam entarisk reform parti, at veien til sosialismen ikke gikk
gjennom stemmeseddelen.
Tjue-tallet betydde altså en indre utvikling og m oderasjon av
den tranm ælittiske tenkingen. Tidsrom m et bød på erfaringer om
kriser som en defensiv situasjon (næ rm ere om dette senere), som
gjorde at folk over tid endret oppfatningene sine. På 30-tallet var
de reform ister. For noen av de gamle opposisjonsfolkene, som
f.eks. LO-form annen H alvard Olsen eller form annen i Kjemisk,
Halfdan Jønsson, skjedde overgangen allerede på 20-tallet. For
folk som Tranm æ l, G erhardsen og Torp tok det lengre tid. F or
skjellen kan til dels forklares individuelt, m en mest ut fra plasse
ringa i henholdsvis fagbevegelsens og partiets apparater.
Ifølge Fuglestad innebæ rer dette resonnem entet en «begreps
messig kortslutning» (s. 172). En defensiv situasjon m å ikke føre
til reform istisk politikk. N år så skjedde, betyr det at tranm æ lit
tene egentlig var reform ister. Dersom deres radikalism e ikke
vedvarte tvers gjennom 20- og 30-tallets kriser, m å den også
opprinnelig ha væ rt grunnleggende reformistisk. Å m ene at folk
kan endre standpunkt pga. nye erfaringer, betyr ifølge Fuglestad
at en «har redusert den teoretiske sjølstendigheten til et reint
konjunkturfenom en» (s. 173).
Dette er å gjøre fortida entydig i kraft av ettertida. Fordi DNA
ble reformistisk, m å det også ha væ rt reformistisk. Og om vendt,
det som skjedde, var den eneste mulige utviklinga for tranm æ lit
tene. R eform ism en fantes så å si i kim eform og ventet på å bli
fullt utviklet.
Det er et strengt krav som her stilles opp: For at en ideologi skal
kunne karakteriseres f.eks. som ikke-reformistisk, m å dens bæ 
rere utvise stor bestandighet i sine holdninger. H vordan skal en
ut fra dette kravet vurdere de tradisjonelle kom m unistpartiene?
De har endret politikken, gjennom folkefronter, krigens nasjo
nale fronter og etterkrigstidas antim onopolistiske allianser. I dag
er de fleste i praksis ikke revolusjonæ re. M en kan de derm ed
heller ikke ha v æ rt det tidligere?
Teorier er ikke absolutte, overhistoriske størrelser. Teorier,
slik de bl.a. er utform et i arbeiderbevegelsen, er system atisert e r
faring, og derm ed sjølsagt foranderlige. Sjøl om tranm æ littene
landet i reform ism en, behøver ikke dette ha væ rt utgangspunk
tet.
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Tranm æ littene var ikke entydig reform ister eller revolusjo
næ re. Tenkinga var tvetydig - og uklar, i den forstand at de
ikke tok opp flere sentrale problem er. D enne m angelen på et
konsekvent og gjennom ført revolusjonæ rt standpunkt er m ed på
å forklare at de reformistiske trekkene tok overhånd over tid.

Praksis
Spørsm ålet er så om ideologien nedfelte seg i praksis eller om
den ble en pynt som tildekket at tranm æ littene tedde seg som so
sialdem okratiske reform ister. Betydninga av å se på praksis, som
både Fuglestad (s. 170) og Bjørnhaug (s. 47) fram hever, vil jeg
slutte meg til. M en hvordan m åler en egentlig om en praksis er
revolusjonæ r eller reformistisk? Strengt tatt er det først i en re
volusjonæ r situasjon at den revolusjonæ re karakteren bevises.
Og når forelå en slik m ulighet i m ellomkrigstidas Norge?
Så kunne en si at iallfall forberedelse til revolusjon m å v æ re et
kjennetegn på et revolusjonæ rt parti. V erken NKP eller DNA
gjorde noen forberedelser til væ pnet overgang. M en når skulle
de ha gjort dette? Problem et var jo at bl.a. den m ilitære overvå
kinga fulgte godt m ed i det som skjedde innad i arbeiderbevegel
sen, og kunne ha slått til lenge før de ble sterke nok til å ta et m i
litæ rt oppgjør. M en en kan si at Tranm æ l iallfall ved ett høve
søkte å forberede en revolusjon etter sitt begrep. Som redaktør
av Social-Dem okraten agiterte han for en opptrapping av stor
streiken, for aksjoner nedenfra ledet og gjennom ført av klassen
sjøl for å utvide eller gripe m akta i økonom ien, på de enkelte a r
beidsplassene.8)
Faglig praksis
I m angel av slike virkelige prøver på den revolusjonæ re karakte
ren ved partiene i m ellom krigstida kan en, slik Bjørnhaug og
Fuglestad gjør, nytte praksis i fagbevegelsen, i den økonom iske
klassekampen som pekepinn. Men det byr på m inst ett problem :
Faglig militans er i seg sjøl ikke det sam m e som en revolusjonæ r
holdning. M ålsettingen kan bevisst væ re innafor ram m a av kapi
talism en, sjøl om m idlene er radikale. A m erikansk fagbevegelse
illustrerer dette poenget. I utgangspunktet kan derfor Fiva ha rett
når han (s. 175) hevder at det ikke lå et sosialistisk perspektiv i de
faglige kampene.
Om fagbevegelsen i m ellom krigstida foreligger det nå flere a r
beider, bl.a. av Nils Flenrik Fuglestad9), som har gitt varige bi
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drag til vår kunnskap om arbeiderbevegelsen. Det er definitivt
slått hull på forestillinger som fantes i noe eldre framstillinger,
om at LOs sekretariat førte en revolusjonæ r politikk på 20-tallet.
Tvertim ot dom inerer forsiktighet, m otstand m ot åpne konflikter,
vilje til sam arbeid om rasjonalisering m.v. Bjørnhaug har refe
rert resultatene fra disse arbeidene i sin artikkel (fra s. 48 og u t
over). Hennes presentasjon og bruk av m aterialet har im idlertid
fire trekk som viser at det er tvilsom t om disse arbeidene kan gi
fullgode svar på hva Arbeiderpartiets og tranm æ lism ens karak
ter var på 20-tallet.
N år jeg tar opp disse sakene, er det også fordi de illustrerer en
del ålm enne metodiske problem er, som ikke bare gjelder pole
m ikken mellom Inger Bjørnhaug og meg.
1) Bjørnhaug skriver at «i virkeligheten var D N A s politikk LOledelsens politikk» (s. 48). Dette er en sannhet med meget sterke
reservasjoner. Fagopposisjonens seier i LO i 1920 var betinget.
Sjøl om de fikk flertall i sekretariatet, ble den gamle form annen
Ole Lian sittende. Dessuten erobret Fagopposisjonen få forbund,
iallfall i aen forstand at de gamle ledelsene ble skiftet ut, slik at
de var i m indretall i representantskapet innen LO. I flere for
bund sto de gamle sosialdem okratene sterkt. Seieren ble ytterli
gere uthult gjennom splittelsen innen Fagopposisjonen, ikke
bare m ellom NKP og D N A , men også blant det en kunne kalle
«halvsyndikalistene» innen opposisjonen. En sentral figur som
Halfdan Jønsson stod Qernt fra Tranm æ l. Om forholdet mellom
LOs form ann fra 1925 - 1934, Halvard Olsen, og D N A s frem ste
folk, Tranm æ l og Torp, sier Konrad N ordahl i sam band med
stor-lockouten i 193 L «Noen kontakt eller konsultasjon mellom
A rbeiderpartiets sentralstyre og LO var det ikke. Forholdet var
næ rm est kjølig, for å bruke et forsiktig uttrykk».I0) I enkelte sen
trale saker kunne det også væ re uenighet m ellom gamle parhester som T ranm æ l, i partiet, og Alfred M adsen, i LOs sekretariat.
Det gjaldt f.eks. synet på de internasjonale faglige forbindelsene
på LO-kongressen 1927, der Tranm æ l tok et venstrestandpunkt i
forhold til sekretariatet.11) For tida 1 9 2 0 - 1927 kan en ikke
snakke om noen tranm æ littisk kontroll i LO eller om at DNA s
ledelse fikk det som de ville i den faglige politikken. Først fra om
lag 1934 kan en m ed rim elighet snakke om «DN A /LO -ledelsen»
som en e n h e t.12)
Et begrep som «D N A /LO -ledelsen» er tilbakeført fra etter
tida. Dette betyr sjølsagt ikke «at fagorganisasjonens utvikling er
uinteressant for vurderingen av tranm æ lism ens stilling i arbei175

derbevegelsen generelt», for å si det m ed Fuglestad. M en det be
tyr at en m å væ re varsom og presis når en nytter LOs politikk
som argum ent for hva tranm æ littene i A rbeiderpartiet ønsket å
gjøre. Riktignok var det et m arkant trekk i T ranm æ ls politiske
tenking og praksis at han ikke la seg direkte ut m ed LO. I en
konflikt som jernstreiken tok han standpunkt for sekretariatet,
m ot jernarbeidernes aksjonsutvalg i siste om gang. M en dette
gjelder ikke uavkortet, ikke «for alle praktiske form ål» (Bjørn
haug). I kam pen m ot tukthuslovene f.eks. tok han et standpunkt
som avvek fra sekretariatets. Strengt tatt kan en ikke nytte saker
der det ikke er dokum entert at partiets standpunkt faller sam m en
m ed LO-sekretariatets. En m å i det minste sannsynliggjøre sam 
m enfallet - ikke allm ent, m en i den konkrete saka.
Dette allm enne, metodiske kravet får konsekvenser for rele
vansen av noen av de sakene som Bjørnhaug fører i m arka som
argum ent for tranm æ lism ens reformistiske karakter.
U nder lockouten 1926 godtok LO-sekretariatet mekling, dvs.
de valgte å ikke gå ut i åpen k am p .13) M en m ellom 1925 og 1927
fantes ingen formell, direkte kontakt m ellom DNA og LO. Og på
LO-kongressen 1927 fikk H alvard Olsen kritikk for standpunktet
til lockouten - bl.a. av fram stående DNA -folk som form annen
i Samorg, i Oslo, E dw ard M ørk, og sentralstyrem edlem m et E u 
gen Pettersen.H)
Heller ikke forslaget om en økonomisk rikskonferanse med
representanter for LO, N A F og staten, som ble frem m et av Ole
O. Lian, LOs form ann, i oktober 1923 kan nyttes til å vise parti
ets karakter. Fuglestad argum enterer i en annen sam m enheng15)
m ed at Lians stillingstaken kan «oppfattes som et mål på de revo
lusjonæ re ideenes styrke i norsk arbeiderbevegelse». N år Lian i
1923 kan gå inn for et slikt sam arbeidstiltak, m å det innebæ re at
forslaget var akseptabelt innen arbeiderbevegelsen. M en dette
innebæ rer ikke at tranm æ littene i D N A m å ha skiftet oppfat
ninger. Det kan like gjerne forstås slik at deres synspunkter sto
svakere i den totale arbeiderbevegelsen.
2) Et annet m etodisk problem som angår B jørnhaugs fram stil
ling, er hvorvidt en kan hevde at det, «i enhver konkret kam p
stadig var to grunnleggende m otstridende linjer på hvordan
krisa og det den førte med seg skulle møtes» (s. 47, jfr. også s.
55). Det er fa k tisk feilaktig at det var to linjer som stod m ot hver
andre, i enhver konkret kamp. Ofte fantes både tre og fire linjer.
I storstreiken fantes m inst tre, ja trolig fire oppfatninger: U ng
dom sforbundet ønsket utvidelse til generalstreik, T ranm æ l agi1 76

terte for lokale offensive aksjoner, flertallet i LOs sekretariat gikk
inn for en begrenset defensiv aksjon og enkelte forbund, bl.a.
med sosialdem okratisk ledelse, avviste streik overhodet.16)
Tilsvarende fantes det flere syn på form ene for kam p mot a r
beidsløshet, på fagbevegelsens organisasjonsform, dens interna
sjonale tilknytning m .v., dvs. saker som deltakerne sjøl så på som
helt sentrale spørsm ål i klassekampen.
En kan også nevne striden om Strassburgertesene i 1929, der
det f.eks. innen Kjemisk fantes en midtfløy. I opposisjon til for
bundsledelsen ønsket de en m er radikal linje, m en samtidig god
tok de ikke NKPs syn, som de oppfattet som en kam p m ot fagor
ganisasjonen som såd an .I7)
N å vil kanskje Bjørnhaug hevde at det «grunnleggende» var
to linjer, dvs. at opp m ot én kam plinje stod ulike varianter av re
formism e og sam arbeidslinje. M en slik fortonte saka seg iallfall
ikke for dem som deltok. Tanken om de to linjer er etter mitt syn
noe ettertida har tolket inn i de konkrete sakene. Forestillinga
har en ideologisk funksjon; den støtter oppfatninga om at det
bare kan finnes revolusjonæ re eller reform ister, eller m ed andre
ord at tranm æ lism en var en variant av reform ism en.
3) Deler av det m aterialet Bjørnhaug støtter seg på er skeivt,
fordi det enten legger fram et tendensiøst utvalg av data eller
fordi en velger en tolking av data som passer inn i det allm enne
bildet en m ener å se - m ens andre tolkinger i og for seg kan
væ re like plausible uten at disse refereres. På denne måten
fram står et klart, utvetydig bilde av to linjer, av tranm æ lism en
som reform istisk osv. - der dataene like gjerne kan tolkes stikk
m otsatt eller iallfall kom pliserer det tilsynelatende tydelige bil
det.
Et eksempel på en skeiv framlegging av data er det hun m ed støtte i en hovedoppgave av Arvid Johannessen - skriver
om kam pen mot arbeidsløsheten (s. 68 og videre). Bjørnhaug og
Johannessen identifiserer her vilje til kam p m ot arbeidsløshet og
vilje til at de arbeidsløse skulle væ re organisert, m ed det å ta et
positivt standpunkt til egne organisasjoner for arbeidsløse hvor
også uorganiserte skulle væ re med. Og diskusjonene på LO-kongressen 1927 refereres om lag slik: På den ene sida stod DN A og
LO som i hovedsak satset på forslag i Stortinget for å bedre situa
sjonen, sam t opplysning for å holde m otet oppe hos de arbeids
løse, på den andre sida stod NKP og de aktive arbeidsløse som
ville ha organisering og kamp.
Om en går til kongress-protokollen, blir bildet m indre enty177

dig: LO og DNA ville at de arbeidsløse skulle organiseres, men
først og frem st gjennom de eksisterende fagforeningene. En gikk
ikke m ot, m en heller ikke aktivt inn for, at det ble dannet sepa
rate organisasjoner for arbeidsløse. I tillegg skulle det i regi av
sam organisasjonene holdes fellesmøter for de arbeidsløse. F oru
ten parlam entariske forslag gikk en inn for faglig kam p, eksem 
pelvis ved blokade av underbetalt nødsarbeid. Det en var m ot klokt eller ikke - var foreninger hvor uorganiserte kunne væ re
m edlem m er. G runnen var dels den tradisjonelle skepsisen mot
folk som ikke var organisert, dels, ble det hevdet, hadde streike
brytere blitt m edlem m er av slike foreninger. - Dette stand
punktet er da noe m er enn kun å reise forslag i Stortinget og å
drive opplysningsarbeid for å holde motet ved like? Hva er for
øvrig galt eller spesielt reform istisk i å holde m otet ved like?18)
Et annet eksempel på skeivt utvalg er valget av periode i
Bjørnhaugs framstilling, nem lig 1923 - 1 9 2 8 . D erm ed faller
storstreiken 1921 utafor, en konflikt som gir et annet bilde av
tranm æ littenes holdning til faglig kam p enn den forsiktige samarbeidsholdninga eller nølende, påtvungne kam pholdninga som
Bjørnhaug m ener å finne i materialet. T ranm æ l agiterte i
«Social-Dem okraten» for å utvide streiken m ed bedriftsokkupasjoner. Det sam m e gjelder voldgiften i 1922, da T ranm æ l jo gikk
m ot fordi dette ville svekke kam pviljen i klassen. Storstreiken og
voldgiften berøres på ett punkt i hennes artikkel (s. 79), m en da
på en spesiell måte. A t Tranm æ l gikk inn for storstreik og mot
voldgift trass i at han var tvilende til om dette ville bety seire for
arbeiderne, økonom isk sett, utlegges hos Bjørnhaug slik at
«Tranm æ l m ista tru a på m asseaksjon» om kring 1920 og var i
ferd m ed å drive vekk fra en klassekamplinje. M en en som m e
ner at en konkret kam p kan feile, m en likevel vil føre den, fordi
kam pgløden da holdes oppe til neste runde, kan da vanskelig sies
å ha mistet tru a på masseaksjon?
Som eksempel på tolkninger som er tilpasset en allm enn
ram m e gitt på forhand, kan en trekke fram behandlinga av k a m 
pen mot streikebryteriel og tukthuslovene. M ed støtte i Fugle
stads hovedoppgave, skriver Bjørnhaug (s. 59) at det forslaget til
retningslinje for denne kam pen som flertallet i sekretariatet la
fram på LO-kongressen 1927, var lite konkret, m ed unntak av at
saka skulle reises parlam entarisk. Sjøl om f.eks. Trygve Lie og
Oscar Torp sa at de gikk inn for å bekjempe loven på andre m å
ter, så kom disse utsagnene «seint i debatten og etter at forslaget
hadde v æ rt utsatt for en god del kritikk» (s. 60). Kongressens
protokoll kan også gi et annet inntrykk: Oscar Torp hadde ordet
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som nr. 5 av 20 talere i diskusjonen etter innledningene, altså
ikke spesielt seint. Han uttalte at av hensyn til faren for offentlig
beslaglegging av LOs m idler kunne ikke kongressen åpent vedta
å bryte loven. «M en,» fortsatte Torp, «AFL m å opta en organi
sert illegal virksom het mot streikebryteriet, en kam p som er o r
ganisert fra den høieste ledelse og m ed den sterkeste organise
ring».19) Det er like plausibelt at dette var Torps faktiske mening,
som at han nødtvungent gikk med på dette etter å ha blitt presset
i debatten. Det er desto større grunn til å tro dette, ettersom både
A rbeiderbladet og A U Fs organ gikk inn for nettopp denne linja
våren 19 2 7.20)
E n liknende tendens finnes i Bjørnhaugs gjennom gang av
jernstreiken 1 9 2 3 - 2 4 (s. 48 og videre). H un viser hvordan
DNA til slutt kom til å stå m ot aksjonsutvalget til jernarbeiderne
av hensyn til å bevare et godt forhold til LOs sekretariat. Dette er
riktig nok. M en det er ikke godtgjort at DNA s ledelse sjøl var
mot å føre streiken videre, at de ville avblåst den dersom valget
hadde væ rt fritt - uten sidehensynene til LO. Det finnes ikke
belegg for at den støtten som DN A s ledelse ga de streikende a r
beiderne utelukkende var av taktisk art, gitt, slik Bjørnhaug seier
(s. 53), «for ikke å kom m e på kant m ed de streikende arbei
derne». Dette er en tendensiøs tolking av deres hensikter.
Det er heller ikke særlig avveid når Fuglestad kan karakteri
sere LOs faglige linje på 20-tallet med at «det var samarbeid,
bare samarbeid, som gjaldt» (s. 8). Om så var tilfellet, hvorfor
gjennom førte en da storstreiken 1921, Hofsfosskonflikten i
1923, støttet konfliktene i Folldal 1929 - 1931, kam pene i
skogbruket fra slutten av 20-åra og veiarbeiderkonflikten så seint
som 1932? Sjøl ikke klare reform ister, som A. Bratvold, form an
nen i Papirarbeiderforbundet som ledet Hofsfosskonflikten, var
bare for samarbeid.
4) Det fierde metodiske problem et som reiser seg ut fra Bjørnha
ugs framstilling, er: H vordan skal en bedøm m e de konkrete situ
asjonene som sakene utspant seg i? H vordan var styrkeforholdet
mellom klassene? Hvilke objektive m uligheter for kam p forelå?
Å besvare dette er ytterst vanskelig. En kan gjøre en av to feil:
På den ene sida er det slik at desto m er en bygger ut en forkla
ring om hvorfor det gikk som det gikk, desto m er kan en kom m e
til å framstille det som uavvendelig. Bjørnhaug sier f.eks. (s. 46)
at min betoning av krisa som en forklaring på reform ism en må
lede til at en m ener at DNA førte den eneste mulige politikken.
Tilsvarende m ener Fuglestad (s. 177) at etter mitt syn måtte krisa
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med nødvendighet lede til reform ism e. D erm ed virker fram stil
linga m i til å legitimere utviklinga innen DNA . N å har jeg hver
ken m ent eller skrevet at reform ism e m åtte bli resultatet. M en
det er mulig at en som m otvekt m ot eventuelle tendenser til de
term inism e, system atisk burde ha nyttet kontrafaktiske hypote
ser: H va ville skjedd om tranm æ littene ikke fikk de 2 stem m enes
flertall i D N A i 1923? H vor ville en åpen kam p m ot tukthuslovene ført hen? Osv.
På den andre sida var jo ikke alt mulig. O verdreven bruk av
kontrafaktiske hypoteser fører til ønsketenking. Dersom en fører
fram en kritikk av en linje som blir valgt, m å en samtidig sannsynliggjøre at en alternativ linje ville ha ført fram. N år Fiva m e
ner (s. 175) at tranm æ lism ens reform istiske karakter vises ved at
kam pen aldri ble «m anifestert som sosialistisk og revolusjonæ r»,
m å han samtidig vise at revolusjonæ re m uligheter faktisk forelå.
At arbeidere i en streik m ente de ville seire om konflikten ble ut
videt, betyr ikke at så var tilfelle. Bjørnhaug sier f.eks. (s. 55) at
«jernarbeiderne hadde sjeldent gode sjanser til å seire». M en var
det slik eller er dette jernarbeidernes m ening om stoda, som
Bjørnhaug overtar? Revolusjoner var ikke m ulig m ot slutten av
20-tallet, sjøl om kom m unistpartiene m ente det. Ledelsen i LO
tok ikke alltid feil når den hevdet at en kam p ikke kunne vinnes.
A priori er det altså like galt å si at kam p alltid er mulig, som at
den aldri er mulig. Vi m å prøve å forstå hvordan situasjonen
satte prem isser for valg av handling.
M in vurdering av situasjonen i m ellom krigstida er slik: Det eks
isterte en objektiv defensiv for arbeiderklassen og -bevegelsen i
forhold til borgerskapet. Å vende denne defensive politiske kon
ju n k tu ren eller enda m er vidtgående, å sprenge ram m ene for ka
pitalism en, tror jeg ikke var mulig på 20-tallet, uansett om den
samlede arbeiderbevegelsen hadde forsøkt. Fuglestad spør (s.
173): «Hva slags revolusjonæ r teori er det som utleder at en re
volusjonæ r politikk ikke kan føres under en lavkonjunktur. Sva
ret er: Situasjonen innebar m er enn økonom isk lavkonjunktur-»
(Dette er nevnt, m en kanskje for svakt poengtert i min artikkel.)
Sjølve det totale politiske styrkeforholdet var ugunstig. Krisa og
m assearbeidsløsheten skapte en defensiv faglig kam p, m en d an 
net samtidig grunnlaget for en politisk offensiv fra borgerskapet.
N orsk arbeiderbevegelse stod i sam m e situasjon som fikk Den
kom m unistiske Internasjonalen til å lansere folkefrontstrategien.
D N A og Kom intern søkte et stykke på vei å løse sam m e problem
- å bygge en antifascistisk allianse med borgerlig-dem okratisk
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innhold og med sosialismen skutt ut til en gang i framtida. Og de
stod overfor sam m e dilemmaet: Hvis en ønsket å vinne det libe
rale borgerskapet, kunne en drive en uforsonlig kam p på arbe
idsplassene? Det var ikke tida for «en revolusjonæ r politikk»,
iallfall om en med det m ener offensive fram støt for å om styrte
kapitalismen. Dette betyr ikke at LOs faglige politikk var så på
gående som overhodet mulig. M en det betyr at det fantes be
stemte grenser som ikke kunne overskrides.
Hva så m ed Arbeiderpartiet? A rgum entene i diskusjonen hit
til avgjør ikke at partiet var reformistisk: Enkelte saker viser seg
å væ re skeivt framstilt. A ndre gjelder egentlig bare LOs ledelse.
Fuglestad (s. 5) gir i grunnen en presis oppsum m ering av m itt
syn: Det eksisterte et gap m ellom det de ønsket å gjøre og det
som var mulig. Dels kunne de ikke føre den faglige politikken de
ønsket, fordi de ikke hadde kontroll over LOs ledelse, dels lå det
begrensninger i styrkeforholdet mellom klassene. Det var med
andre ord et grunnleggende skifte i DNAs politikk fra 20- til 30tallet, ikke bare slik at en form for reform ism e erstattet en an 
nen.

II. ARBEIDERKLASSEN PÅ 20- OG 30-TALLET
Vi veit egentlig lite om holdningene på grunnplanet, innen ar
beiderklassen. Det er lett å slutte seg til ønskene fra Bjørnhaug (s.
85) og Fuglestad (s. 175) om behovet for videre undersøkelser.
For å gripe holdningene innen arbeiderklassen kan jeg tenke
meg fire veier å gå: i) grunnplanundersøkelser m ed m ateriale fra
fagforeninger o.l., ii) utnyttelse av m innem ateriale - trass i de
metodiske problem ene som er forbundet med å studere hold
ninger m ed slike kilder, iii) utnyttelse av skjønnlitteratur og dikt
i fagblad osv. som levninger, dvs. uttrykk for holdninger i opphavsmiljøet; innen litteraturvitenskap er det utviklet teknikker
for slike formål, og iv) m uligheten for å tolke en gjentatt praksis
eller fravæ r av praksis som uttrykk for implisitte forestillinger
som ikke tem atiseres åpent. Det er uvisst hvor langt vi kom m er
denne veien. M angel på direkte kunnskap om holdninger gjelder
im idlertid i m ange historiske sam m enhenger, uten at vi dermed
m å resignere overfor spørsmålet. Oppgaven blir da på den ene
sida å studere handlinger, atferd og på den andre sida ulike teo
rier og se hvilke som best kan redegjøre for handlingene.
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Hva vet vi da om handlingene? Både Bjørnhaug og jeg m ener at
deler av klassen, f.eks. m ange jernarbeidere i Oslo, m å kunne
kalles revolusjonæ re på 20-tallet. De deltok i arbeiderrådene,
gjennom førte en ikke-legalistisk faglig kam p og sluttet seg til
partier som kalte seg revolusjonæ re og m ed det iallfall m ente en
kvalitativ om danning av sam funnet. Fiva (s. 175) betviler at folk
var revolusjonæ re, m en gir få em piriske argum enter.
På 30-tallet skjedde bl.a. følgende: O ppslutningen om. DNA ved
valgene 1933, 1936 og 1939 var bortim ot total i arbeiderklassen.
Tidligere N K P-dom inerte bedriftsklubber endret faglig linje: A r
beiderne på T hunes mek. verksted hadde gått i spissen for både
arbeiderråd og jernstreik - på 30-tallet gikk klubben sam m en
m ed ledelsen for å sikre at statlige ordre på lokom otiver gikk til
bedriften. Konflikter der NKPere stod sentralt, f.eks. M enstadkonflikten, førte ikke til økt oppslutning om NKP. Det var i det
hele liten registrert opposisjon m ot den nye linja i faglig og øko
nom isk politikk. Bjørnhaug m ener likevel (s. 45) at det «er en
tvilsom påstand at de m annjam t sluttet opp om reformismen».
Sjøl finner jeg det godtgjort at bare en liten m inoritet kan kalles
revolusjonæ re på 30-tallet.
Teorier om reformismen
I diskusjonen har tre ulike teorier væ rt satt fram for å begrunne
hvordan holdninger og handlinger var i arbeiderklassen.
Eirik Fiva argum enterer for det som kan kalles en lønnsfetisjisme- og sosialpartnerteori. Svært sam m entrengt går den ut på
følgende: U nder kapitalism en m å arbeiderne selge sin arbeids
kraft, og produserer derm ed m erverdi; de utbyttes. M en det
synes som om de selger sitt arbeid og får igjen en lønn, dvs. at
det foregår et likt bytte (lønnsfetisjisme). Fordi en ikke kan øyne
utbyttinga, virker det som om kapitalen skaper verdi og er nød
vendig i produksjonen. Kapital og arbeid synes gjensidig av
hengige (sosialpartnere). Oppgaven er derfor ikke å oppheve ka
pitalen, m en å .sørge for en god pris for arbeidet. Dette er en
«almenn bestemmelse av reform ism en» (Fiva s. 171), innafor
dette kan det finnes ulike varianter og former.
Sjøl tviler jeg på behovet for og nytten av en allm enn teori om
reform ism en, som skal dekke alle sam funnsforhold der kapital
forholdet rår. Gir det egentlig m ening å forklare ulike grupper
av «labouring poor» i den tidligere industrialiseringen i England,
norske industriarbeidere i mellomkrigstida, afrikanske «arbei182

deraristokrater» i dag med en og sam m e teori? M er spesielt er
teorien om lønnsfetisjismen ahistorisk - ettersom den vanskelig
kan redegjøre for reform ism ens oppkom st, forandringer m.v.
En politisk virkning av teorien er at bevisst politisk handling blir
u m u lig /lite viktig ettersom reform ism en jo ses som et nødvendig
innslag i kapitalismen. Sist, men ikke minst: Vi kan egentlig aldri
få vite om teorien er gal eller riktig. Den er, såvidt jeg kan se,
ikke m ulig å prøve, å bekrefte m ot noe em pirisk materiale.
Inger Bjørnhaugs hovedforklaring på at arbeiderne fulgte DNA
er innflytelsen fra ledelsen i partiet og LO, en ledelse som hun til
dels oppfatter som et arbeideraristokrati. Tilslutningen til DNA
på 20-tallet skyldtes bl.a. at D N A gjennom en verbal radikalisme
fram stod som m er radikalt enn NKP. Lederskapets fraseradikalisme var en bevisst taktisk m anøver for å dekke over den poli
tikken de egentlig førte. Dessuten skyldes det DNAs hersketek
nikk, trusler m.v. m ot opposisjonen. Sant nok forekom slikt.
M en denne teorien er ikke tilfredsstillende: I denne tenk
ningen og i ordvalget som nyttes for å beskrive lederskapet, lig
ger en tendens til å se kom plotter. «Den faglige ledelsen fik k jo b 
ben med å overvåke kam pene, mens Tranm æ ls oppgave var å
m ildne de m otsetningene som var oppstått» (s. 82).
Teorien reduserer arbeiderklassen til et objekt, som D N A s le
delse kan handle med, som de kunne føre bak lyset i flere år.
Både em pirisk og politisk-moralsk er det grunn til å bestride et
slikt syn.
Om det likevel var slik at DNA lurte arbeiderklassen på 20-tallet,
som Bjørnhaug og også Fuglestad synes å m ene (jfr. s. 176 om
Tranm æ ls m ange ansikter), kan ikke dette forklare utviklinga på
30-tallet. Om Bjørnhaug har rett og m ange i arbeiderklassen
fortsatt var revolusjonæ re på 30-tallet, så er det helt urim elig at
de skulle tro at DNA fortsatt var det. Da var reform ism en uttalt.
Om det var m ange revolusjonæ re, burde NKP ha opplevd fram 
gang, ikke tilbakegang. Om derim ot jeg har rett, og det skjedde
et omslag i klassen, så m å DNA-ledelsen ha klart et taktisk mes
terstykke: På den ene sida har de framstilt seg som revolusjo
næ re på 20-tallet og derm ed fått m ed seg de revolusjonæ re arbei
derne. På den andre sida har DNA også klart å påvirke disse re
volusjonæ re til å bli reform ister på 30-tallet! Så lett lar ikke store
grupper av m ennesker seg m anipulere med.
Begrepet om arbeideraristokratiet er teoretisk utilstrekkelig,
og så upresist at det sakner analytisk kraft. Det er en vilkårlig ge
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neralisering og sam m enføring av ulike em piriske fenom ener
uten at det etableres noen sam m enheng m ellom dem: Lenin vak
ler m ellom et sosialt og et organisatorisk nivå i analysen. A ris
tokratiet er noen ganger det sjiktet som nyter godt av superpro
fittene under im perialism en, noen ganger den gruppa som sitter i
ledelsen for arbeiderorganisasjonene, og noen ganger buntes
disse i hop.
Det finnes ingen påvisning em pirisk av at det er noen forbin
delse m ellom superprofitten, de økonom iske privilegiene og det
Lenin kaller de politiske privilegiene til ledelsen i arbeiderbeve
gelsen, bare en påstand om at det ene er «grunnlaget» for det
andre, at de politiske «svarer» til de økonom iske privilegiene.
Det er videre uklart hvordan det imperialistiske borgerskapet
- f.eks. i Norge - skal kunne bruke redaktørstillingene i Social-D em okraten eller N y Tid som «agn» for folk i arbeiderbeve
gelsen, som det heter. H vordan rådde de egentlig over disse stil
lingene?
Hvis teorien skal ha noe for seg f.eks. i Norge, m å en iallfall
vise at landet var imperialistisk, at det ble skapt superprofitt, at
denne vandret over til ledelsen i D N A og LO, at faglige ledere i
forbundene hadde realinntekter langt over m edlem m ene m.v.
Og dessuten: H vorfor klarte ikke det gamle faglige lederskapet
det aristokratiet etter teorien skulle klare - å binde klassen til
kapitalism en?
De eksemplene som Bjørnhaug nevner som støtte for teorien
(s. 85) er direkte feilaktige: Alfred M adsen fikk ikke sine teorier
om rasjonalisering fra borgerskapet, m en fra sin spesielle lesning
av M arx før 20-tallet. E dw ard M ørk, som ble leder for Oslo
kom m unes arbeidskontor i 1931, (ikke 1929, slik Bjørnhaug
skriver) fulgte da ikke noen ny linje, m en den sam m e han gikk
inn for i 1927 på fagkongressen, da han for øvrig av NKPs Peder
F urubotn ble karakterisert som en del av DNA s venstrefløy. Alt dette innebæ rer at arbeideraristokratiteorien bør forkastes.
Den tredje teorien har i diskusjonen væ rt fram satt av meg sjøl og
søker å forklare reform ism en på to nivåer: Innen bevegelsen u t
viklet det seg et arbeiderbyrdkrati m ed interesser i organisasjo
nenes ve og vel, som særlig slo om politisk da organisasjonenes
eksistens syntes å stå på spill fra slutten av 20-tallet. Og appa
ratene søkte å få klassen m ed seg - også m ed tilsløring og m ani
pulering når det syntes nødvendig. M en dette forklarer ikke
hvorfor klassen fulgte denne kursen. Vi trenger en egen forkla
ring på dette. Innen klassen disponerte erfaringene av krise, ar184

beidsløshet og strategisk defensiv overfor kapitalen for refor
misme. Jeg tror altså ikke på «en m onolittisk læresyklus», slik
Fuglestad forstår meg (s. 173). Vi m å skjelne m ellom ledelse/
klasse, m ellom folk som var reform ister hele tida og folk som
var revolusjonæ re på 20-tallet og sikkert også skiller langs andre
linjer, som f.eks. ulike generasjoner m ed sine spesielle erfa
ringer. M en essensen er likevel: Reform ism en hadde basis i klas
sens erfaringer og var ikke presset på dem utenfra. N år det hev
des (Fuglestad, Bjørnhaug) at folk ikke kunne vinne erfaringer,
fordi ledelsen i LO hindret kamp, kan ikke det væ re helt riktig.
E rfaringene fra storstreiken var der, skjellsettende, m ed stort
medlemsfrafall like etter. Og dessuten eksisterte jo m uligheten
for tariffstridige streiker, som det var noen av. Endelig: Det ble
erklæ rt lockout iallfall i 1923, 1926, 1927, 1928 og 1931 fordi LO sa nei til forslagene fra NAF.
Flvordan oppsto så disse kriseerfaringene - og hvorfor slo de
først ut i forandringer på 30-tallet? Ett svar ligger i sam m en
hengen mellom de økonom iske konjunkturene og de store fag
lige kam pene. Storstreiken og jernstreiken ble ført da krisa var
forholdsvis ny, og den var langt fra så djup som på 30-tallet. Det
var fortsatt mulig å ha tiltro til fram gang for en radikal eller re
volusjonæ r holdning. Den strategiske defensiven overfor kapita
len hadde vart kort tid. Bygningsarbeiderstreiken i 1928, den
neste større kam pen etter 1924, kom i den kortvarige oppgangs
konjunkturen på slutten av 20-tallet. Defensiven syntes brutt. Og
opptakten til storlockouten i 19 3 1 skjedde under inntrykket av
bedre tider, m en sluttet da krisa var manifest. De verste kriseåra
var 1932 - 34, år uten større kam per. Det synes å støtte følgende
synspunkt: Læring tar tid. Den revolusjonæ re gløden i deler av
klassen ble først brutt ned på begynnelsen av 30-tallet. N å så en
at krisa var lang (fra 1920), at den var enda djupere enn før og at
den også var politisk. Først nå ble fascismen ansett som en alvor
lig trusel.
For å konkludere: Det skjedde et vesentlig omslag fra 20- til 30tallet både i partiet og i deler av klassen. Årsakene m å søkes på
(minst) to plan. E n teori som fortolker om slaget i klassen hoved
sakelig som resultatet av D N A s propaganda, m å avvises.
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teser, i: TF A H 2 /1 9 7 9 . N ils H enrik Fuglestad: K nut Kjeldstadlis
treform ism e-lproblem . i: TF A H 1/1980.
B jørnhaug sier at «tran m æ lism en (var) en avart av sosialdem okratiet» (s.
78). Fiva m en er at partiet utviklet seg fra «en opprørsle reform ism e» til en
«ansvarlig reform ism e» (s. 176). F uglestad vil ikke «hevde b astante m e
n inger om tran m æ lism e n s utvikling» (s. 170). m en a n ty d e r at tra n m æ lit
tene v a r «refo rm ism en s bæ rere i N orge» (s. 174), og m en e r at de atskilte
seg lite fra sosialdem okratene og at en påstand om at de var rev o lu sjo n æ re
«m angler g ru n n lag » (s. 175).
Per M aurseth: M artin T ran m æ l 1879 - 1979, i: T F A H 2 /1 9 7 9 , s. 10.
Se: F em tenm annskom iteens indstilling. i Landsorganisasjonens kongress,
protokoll 1917, s. 65, 67, 68.
Se f.eks.: Jo ru n n B jørgum : F agopposisjonen av 1911, i: T F A H , 1 /1976.
Socialiseringen og bedriftsraadene. U tredninger fr a arbeiderbevæ gelsens
socialiseringskom ité, K ristiania 1920. s. 15 ff. É tter at denne artikkelen
v a r ferdig, er jeg gjennom et foreløpig u publisert m an u sk rip t av Jo ru n n
Bjørgum : T ranm æ l og Lenin, blitt g jort o ppm erksom på utsagn av T ra n 
m æ l som uttrykkelig går inn for k o n frontasjon og brudd: «Fagforeningskam pen fører saaledes gjennem bedriftskontrollen til kam pen om statsm agten og derm ed til diktaturet. D et er det 3dje skridt. F ørst reises det
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