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"KARL MARX er papas og alle smaabarns beste ven. Han
er gla i baade de snille barn og de uskikkelige. Karl
MarxT navn er det største og kjæreste blandt den ar
beidende menneskehet."
Ellisif Wessel1
Denne artikkelen handler om tenkemåten i det vi kan kalle
den sosialdemokratiske tradisjonen i den politiske delen
av norsk arbeiderbevegelse.2 Vi vil se hvordan tilsyne
latende motstridende begreper som klassekamp og harmoni
kunne forfektes samtidig og hvilken funksjon marxismen
hadde i ideologien. Hva betydde utsagnet "Karl Marx*
økonomiske system skinnede frem som klar dag og spredte
mørket"?3 Hva betydde å oppfordre til kamp, og hvilken
rolle spilte fornuft og dannelse i denne kampen?
Den politiske arbeiderbevegelsen i Norge kan dateres fra
I 1884 grunnla boktrykker Chr. H. Knudsen avisa
1884-85.
Vort Arbeide1* og introduserte dermed sosialdemokratiske
ideer i offentligheten. I mars 1885 tok han initiativ til
Den socialdemokratiske Forening i Kristiania. Dette var
den første s.k. moderne politiske arbeiderforening i Norge,
dvs. en forening utgått fra arbeiderklassen og med direkte
kontinuitet til dagens arbeiderbevegelse.
Riktignok
rettet foreningen seg i første rekke til håndverksarbeidere, men det var et resultat av at de også var totalt
dominerende i fagforeningene.
Siden Den socialdemokra
tiske Forening var en politisk forening var den likevel
ikke begrenset til disse gruppene.
Stiftelsesmøtet var
åpent "for alle, som vil indmelde sig i Foreningen." Aka
demikere var her en liten, men ikke ubetydelig gruppe.
Akademikerene kom til arbeiderbevegelsen som akademikere
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moralskt opptatt av arbeidernes kår, ikke først og fremst
som intellektuelle.
90-årenes to fremste akademikere i
arbeiderbevegelsen, lege Oscar Nissen og advokat Ludvig
Meyer, var først og fremst organisatorer og politikere.
De ytterst få intellektuelle kom like ofte fra arbeidernes
egne rekker som fra personer med formell utdannelse.
Den socialdemokratiske Forening ble stiftet i en tid hvor
politiske oppgaver sto i sentrum. Oppgjøret mellom
Venstre og Høyre, mellom Storting og Regjering/Sverige,
hadde funnet sin løsning året før. Her hadde arbeiderne
bare vært statister, bevisst brukt av begge parter. Uni
onsstriden, et annet politisk problem, forble uløst til
1905 og la en klam hånd over arbeiderbevegelsen. De so
siale spørsmål ble dels skjøvet i bakgrunnen, dels brukt
av Venstre for å vinne støtte i kampen mot Sverige.
Venstre forsøkte å kjøpe seg støtte gjennom sosiale re
former. Av samme grunn ble allmenn stemmerett for menn
innført i 1898.
Vetostriden og unionsspørsmålet skapte en enorm po
litisk interesse, også langt inn i arbeiderklassen.
Sosialdemokratenes viktigste oppgave var derfor å bryte
med Venstres hegemoni,
og dette måtte skje på det
politiske området. Men de
politiske stridighetene
bestemte også på en mer positiv måte sosialdemokratenes
tenkemåte. Mange, særlig akademikerene, ble oppdratt i en
demokratisk tradisjon som preget dem resten av livet. De
fleste av bevegelsens ledere hadde hatt sin politiske opp
vekst i Venstre.
Det er også viktig at denne tradisjonen
hang nøye sammen med utviklingen av en utstrakt foreningsaktivitet som ikke bare var direkte politisk, men rettet
like mye mot selskapelighet og utvikling av kunnskaper og
allmenndannelse gjennom leserom, aviser og bibliotek.5
Sosialdemokratene måtte så å si forsøke å presse seg inn
på et felt dominert av Venstre. Oppslutningen i 1885 var
derfor også uhyre spinkel og vokste svært sakte, DNA
hadde i 1890 1 633 medlemmer mens 180 000 var sysselsatt
i industri og håndverk. Først etter 1905 ble partiet en
betydelig kraft.
I 1909 hadde DNA 27 789 medlemmer, men
fikk 98 600 stemmer ved stortingsvalget og 245 000 var
sysselsatt i industri og håndverk, Det kan være riktig å
skissere utviklingen som "fra sekt til part".6
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INTERNASJONALISME
Foruten arven fra Venstre, var sosialdemokratene påvirket
av internasjonal sosialisme. Den sosialdemokratiske ar
beiderbevegelsen var internasjonal, Tydeligst kom dette
selvfølgelig til uttrykk gjennom Den 2. Internasjonale og
internasjonale kongresser. Utvandrete håndverkere var
aktive i foreninger som "Forening for Socialismens Udbredelse i Norge" i København7 og i Paris og London fantes en
"Skandinavisk Læse og diskussionsklub"8. Utvandrerforeninger i Amerika som "Den nye Tid" og "Skandinavisk Arbei
derforbund" sendte hjem penger til sosialistisk agitasjon9.
Internasjonalismen stakk dypt. Dersom fagbevegelsen i et
land trengte penger i fo'rbindelse med arbeidskonflikter,
var slik støtte en selvfølgelighet. Annen støtte forekom
også.
Vort Arbeide mottok i 1885 270 kroner fra Tyskland
gjennom August Bebel.10 Arbeiderbevegelsen i Norge holdt
på sin side minnet om merkeårene 1884 og 1871 høyt, hvert
år ble det holdt minnefestligheter.
Vort Arbeide/SocialDemokraten brakte i hvert nummer artikler og notiser om
klassekampen rundt om i verden, og 1905-revolusjonen i
Russland fikk stor sympati.
Hvor stor var så importen av tanker og tankebygninger? Vort
Arbeide/So cial-Demokraten inneholdt også svært mange ana
lytiske og ideologiske artikler hentet fra utlandet. Den
mest benyttete forfatter var nok P. Krapotkin som tydelig
vis var populær gjennom hele perioden, men det er ellers
umulig å finne noen spesiell tendens i utvalget.
Halvard Lange mener at innflytelsen fra utlandet var mini
mal.
Spesielt viser han til at "revisjonisme-debatten" i
Tyskland satte ubetydelige spor i Norge. Selv om man ver
balt støttet Bernsteins motstandere, fulgte man hans poli
tikk i praksis: "Det var ikke teoretiske synsmåter, men
praktisk erfaring fra politikken her hjemme i Norge som
bestemte" taktikken.11 Dette var sikkert riktig. På den
andre siden er det klart at den som ville - og mange ville
nok - kunne følge med i de internasjonale strømningene
både i Soeial-Demokraten og i de utenlandske avisene man
kunne lese i Arbeidersamfundet
. Det er derfor svært
rimelig at det foregikk en utstrakt import av tanker og
ideer, noe som også kom til syne i bevegelsens programmer.
Med Edv. Bull kan vi si at dette internasjonale felles
tankegods bidro til "at de daglige kampene i lokalsamfunn
eller lokale bedrifter framsto som en del av en stor in
ternasjonal kamp13.
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TENKEMÅTE - KLASSEIDENTITET
Det er ofte blitt tatt som en selvfølge at DNA beveget seg
fra en opprinnelig revolusjonær/radikal posisjon til en
entydig reformistisk posisjon fra slutten av 1890-årene.
Fra f,sin første ’revolusjonære1 epoke”14 trådt&DNA ”fra
og med landsmøtet i ... 1891 ... frem som et klart sosial
demokratisk klassekampparti”15. Rundt århundreskiftet
trådte en "nyorientering” inn og landsmøtet i 1898 "satte
det avgjørende skille”1®. Jeppesen, en av partiets ledere
helt fra 1885, kalte periodene "agitationsperioden” og
"organisationsperioden”17. For Halvard Lange var dette
en positiv prosess: En utvikling bort fra dogmatiske prog
rammer mot en "mest mulig konkret og virkelighetsnær ut
forming av de saker partiet arbeidet for”18. For Edv.
Bull d.e. representerte endringen et forfall: "Partiet
holdt på å bli av samme art som de borgerlige partiene”,
en "opportunistisk periode” ble innledet19.
Årsaken til denne angivelige endringen var selvsagt inn
føringen av allmenn stemmerett for menn i 1898. Den ga
muligheter/fristelser som ikke hadde eksistert tidligere.
En annen forklaringsfaktor er de skarpe personlige motset
ningene som gjennomsyret partiet.
Det var motsetninger
mellom Knudsen og Gjøsteen og mellom Knudsen og Hornsrud.
Da Ludvig Meyer så å si kjøpte partiet i 1897, skapte det
en allianse mellom Jeppesen, Knudsen og Gjøsteen.
Vår hovedpåstand i denne artikkelen er at denne "faseteo
rien” ikke fanger opp prosessene på det ideologiske om
rådet. Den sosialdemokratiske tenkemåten var forbausende
konstant. Stemmeretten influerte selvsagt på den første
politikken, men ikke vesentlig på tenkemåten. Dette
gjorde heller ikke de personlige motsetningene, selv om
noen, som vi skal se, tværet visse poenger på bekostning
av andre.
Artikkelens tema er den sosialdemokratiske tenkemåten.
Vi skal derfor begrense oss til den politiske grenen av
bevegelsen. Her ble ideologiske utsagn klarest formulert
og, som vi skal argumentere for senere, sosialdemokratenes
positive politikk var knyttet til politisk kamp. Tids
messig skal vi ta for oss perioden 1884 - ca. 1910.
Som
nevnt ble Vort Arbeide stiftet i 1884, og avisa vil også
være vår hovedkilde for tenkemåten. Den øvre tidsgrensen
ca. 1910, er av mer praktisk art. Utviklingen av Ungdoms
forbundet og Fagopposisjonen førte også til endringer i
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sosialdemokratenes tenkemåte. Etter hvert mistet den sin
dominerende stilling, men forsvant først som ideformasjon
etter 1940.
Siden vår kilde er Vort Arbeide/Social-Demokraten^ er det
viktig å spørre hvor representative var de tankene som ble
formulert i avisa for médlemmene i bevegelsen? Hva forsto
medlemmene, for ikke å nevne den ,fvanlige arbeider”, av
det som sto i Social-Demokraten^
hvordan mottok og tolket
de artiklene? Dette er det antakelig umulig å si noe de
taljert om. Vi har likevel grunn til å anta at det eksi
sterte et uhyre ”lavt teoretisk nivå”. Dette er rimelig
og gjaldt internasjonalt: Da f.eks. en ’’framtredende leder
i ... CGT ble spurt om sin mening om teoriene til Georges
Sorel, svarte han at han bare leste Alexandre Dumas!” For Norge vet vi at da ungdomslaget i Oslo høsten 1900
innbød til konkurranse om beste avhandling om et sosialis
tisk emne, kom det ikke inn en eneste besvarelse.
Til tross for dette forbeholdet må vi ta studiet av tenke
måten og den teoretiske argumentasjone som faktisk eksi
sterte, alvorlig.
Fordi sosialdemokratene fungerte som en
fortropp, og i den forstand var ledende og drivende i ut
viklingen, blir studiet av deres ideer viktig.
Teori
spilte også for#enkelte grupperinger og i enkelte situa
sjoner en ikke ubetydelig rolle. Teoretiske argumentasjon
var f.eks. et viktig grunnlag for Ungdomsforbundet.
In
ternasjonalt ser det ut til at der hvor den sosiale basis
var begrenset og hvor bevegelsen i hovedsak var basert på
intellektuelle, stod teoretisk og ideologisk kamp i sent
rum .21
For det tredje var teoretisk argumentasjon, formidlet gjen
nom en sosialdemokratisk tenkemåte, indirekte også av stor
betydning i arbeiderklassen. Vi skal ikke diskutere dette
nærmere, bare postulere at teori var viktig i klassedannelsesprosessen. Vi skal ta for oss den sosialdemokratiske
tenkemåten, som inneholdt klare teoretiske begrunnete mo
menter, og påstår at denne tenkemåten spilte en aktiv og
fundamental rolle for utviklingen av klassebevisstheten.
Erfaringer blir alltid formidlet gjennom tankeprosesser.
Vårt tema er altså sosialdemokratenes tenkemåte. Mer spe
sielt skal vi se på hvordan marxismen nedfelte seg i tenke
måten og hvilken funksjon den hadde. En rask gjennomles
ning av sosialdemokratenes hovedorgan viser at en isolert

123

studie av marxismen har lite for seg. Vi må heller studere
tenkemåten som et hele. Teoretiske resonnementer var
sjeldne, og henvisninger til Marx enda sjeldnere. Viktig
ere: Fordi den marxismen som måtte finnes var så sammenvevd
med andre elementer er en atskillelse lite fruktbar, dersom
ikke siktemålet er rent idéhistorisk.
Med tenkemåte forstå vi her-først og fremst en overordnet
referanseramme for tankene, ikke hvordan sosialdemokratene
tenkte seg løsninger på konkrete politiske oppgaver og proEnkelte ganger vil vi referere til.bestemte
problemer.
oppgaver og situasjoner, men da bare for å vise et mer
allment poeng. Vi vil med andre ord ikke ta opp til disku
sjon sammenhengen, eventuelt mangel på sammenheng, mellom
strategi og taktikk. Eller bedre: Vårt tema er altså ikke
å undersøke om sosialdemokratene i sin politiske praksis
brøt med sine idealer og teorier. Med teori mener vi rela
tivt enhetlige og logisk bevisst reflekterte tanker og
ideer innenfor tenkemåten.
Slik sett kan vi i tenkemåten
både finne ideer som er begrunnet teoretisk og ideer som
har en begrunnelse ut fra idealer. Et av våre poeng vil
være at disse glir over i hverandre og støtter hverandre
gjensidig.
Vi vil som nevnt, i denne artikkelen ikke forsøke å iso
lere teoretiske formuleringer fra den totale tenkemåten.
Det er tenkemåten som er interessant. Et av våre poeng
vil være at den marxistiske teorien for sosialdemokratene
ikke hadde noen selvstendig betydning, men tjente som et
moment i utviklingen av klassebevisstheten. Teoriens vik
tigste funksjon var å bidra til klasseidentiteten. Derfor
behøvde teoriene ikke være utformet i konsistente teore
tiske tekster.
Slike tekster finner vi også ytterst få av.
Vi må heller lete etter teoretisk formulerte premisser og
understrømmer. Teoriene kan slik sett ikke bare dukke opp
i skrevne tekster, men også nedfelle seg i fanemotiver,
sanger, festkultur osv.
Vi må derfor også akseptere at tekstene kan være selvmot
sigende og inneholde argumentasjon hentet fra flere for
skjellige teoretikere.

MARX/MARXISME
I dette felles tankegodset finner vi marxismen.
Begrepene
marxisme og marxist slik vi i dag bruker dem kan føres til
bake til Kautsky22.
I begynnelsen av 1880-årene ble en
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marxist ikke forstått som en tilhenger av Marx’ og Engels’
teorier, men som tilhenger på det politiske området. Med
denne betydningen var begrepet også for Marx et skjellsord,
idet det ble brukt for å isolere han som leder for en
sekt23. Etter hvert gled betydningen over til å bli posi
tiv: marxist var noe man burde være.
Denne positive betydning finner vi også i Norge. Hvis man
ikke "bekjendte ... sig til Kar Marx’s doktriner ... kunde
man ikke kalde sig socialdemokrat"24. Dette var likevel en
isolert uttalelse.
Det var en selvfølge at man var tilhen
ger av Marx, og dette behøvde derfor ikke gjentas i tide
og utide. Det er typisk at man sjelden direkte påberopte
seg Marx eller hans skrifter, det var underforstått. Det
var også svært sjelden noen tok skriftene opp til diskusjon.
Dette skjedde først etter 1900, og da begynte tolkningene
av marxismen å få organisatoriske overtoner i og med fram
veksten av Ungdomsforbundet.
Fordi man sjelden siterte Marx direkte, er det rimelig å
anta at han mer tjente som et symbol enn som direkte vei
leder for handling. Dette inntrykket styrkes når vi ser
på hvilke Marx-tekster som var kjent. Det var først og
fremst kapitalisme-analysen som var av interesse for sosi
aldemokratene, ikke hans politiske skrifter.
Selv om Det
kommunistiske manifest tidlig ble utgitt, ble det aldri
sitert. Marx-tekstene ble så godt som aldri brukt til å
begrunne konkrete politiske tiltak. Unntaket var det klas
siske, jordspørsmålet, som skulle gi småbøndene egen jord
eller ikke. Her var da også partiledelsen uenig med den
tradisjonelle marxismen.
"De første sosialdemokratene" i 1880-årene hadde et ut
strakt kjennskap til 1. del av Kapitalen,
og om Hans
Berntsen het det at han i sin ungdom pugget den utenat.25
Vi skal se at på mange måter hadde sosialdemokratene i
1880-årene de samme kjennskap til marxismen som radikale
studenter i begynnelsen av 1970-årene. Denne tidlige Marxinteressen omfatter bare en meget liten del av dem som
kalte seg sosialdemokrater, og også denne lille direkte
interessen tapte seg - for å blusse opp igjen etter 1900.
Om man vil, forvandlet marxismen seg fra å være teori til
å bli en følelsesmessig holdning. Dermed ble også symbolfunks jonen styrket, og den utgjorde på sin side igjen en
viktig premiss for den nye oppblomstringen av interessen
for teori. Etter hvert ble symbol funksjonen så viktig at
alle politiske retninger innen arbeiderbevegelsen måtte
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legitimere sin politikk med henvisning til Marx, enten
positivt eller negativt, og utgivelsene av Marx1 skrifter
ble en symbolsk handling på lik linje med å heise den røde
fanen26.
Hvilke tekster kunne man så lese? Det kommunistiske Mani
fest kom som føljetong i Social-Demokraten i 1896.
1. del
av Kapitalen kom på dansk i 1885 og ble solgt i Jeppesens
sigarforretning i Kristiania.
I en annonsetekst derfra i
1889 var den sammen med Engels1 Familjens^ privateiendom
mens og statens oprindelse (dansk oversettelse) det eneste
oppgitte originalverk, selv om det bak fellesbetegnelsen
Soeialistiske Pjeser skjulte seg danske oversettelser av
Det kommunistiske Manifest og Engels1 Sosialismens utvik
ling fra utopi til vitenskap*-7. Det første originalverket,
som ble trykt som hefte på norsk,kom i 1904 og var den
sistnevnte teksten av Engels.
Selv om vi har antydet at Marx1 teorier ikke ble bestemm
ende for den politiske kursen, var de en del av det im
porterte tankegodset og ble tatt opp i den sosialdemokra
tiske tenkemåten.
På hvilken måte dette skjedde skal vi
analysere nærmere nedenfor. La det bare være sagt at ar
beiderbevegelsens ideologiske utvikling ikke kan forståes
som en utvikling mot klarere og klarere marxisme. Marxis
men fungerte heller ikke i arbeiderbevegelsen som "det på
litelige kompass for kampen for sosialismen, freden og
sosialt framskritt"28. Marxismen var ikke noe fyrtårn i
konkret forstand.
Marxismen var aldri mer enn bare en ideologisk strømning
i den sosialdemokratiske tenkemåte. Ved siden av den
marxistiske fantes ideologiske tendenser med utgangspunkt
i Fabian Society, Possibilistene, Trade-Unionismen, syndi
kalismen osv. Alle disse kan vi hvis vi vil, finne igjen.
På den andre siden opptrådte nettopp derfor marxismen aldri
som en klar isolerbar tendens.

STUDIEVIRKSOMHET
Studievirksomheten var en viktig del av arbeiderbevegelsens
aktiviteter.
En av de første studiegruppene vi kjenner var
"Klubben fKarl Marx1", som hadde til "Opgave at uddanne
Talere".
Det første møtet var 6.11.189029. En rekke emner
ble tatt opp, og våren 1891 gjennomgikk man Kapitalen under
ledelse av Jeppesen i flere møter. Det ser ut til at denne
kraftanstrengelsen var for stor: Møteannonsene forsvant i
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april 1891.
Det neste skritt ser ut til å ha vært opp
rettelsen av Socialistisk agitasjonsskole 10.10.1893.
I
det første "Bestyrelsesmøde", 16.12.1893, ble det "bestemt
at lade trykke 100 expl. av lovene, samt inkjøbe 1te Del
av Karl Marx Kapitalen til skolens brug”30 Det er ikke
referert om boka ble benyttet, og skolen ser ut til å ba
blitt nedlagt i mars 1894, antagelig på grunn av for dår
lig oppslutning.
Det ble med mellomrom avholdt flere kurs med både prak
tiske og teoretiske emner. Virkelig fart i studiearbeidet
ble det likevel først gjennom opprettelsen av Den socialdemokratiske Aftenskole i 1909.
Målsettingen med skolen
var "først og fremst at utdanne elever til senere bedst
mulig at kunne vareta sine klassefællers interesser i fag
forening, kommunestyre, forlikskommisjon, skolestyre og storting".
Skoleplanen var inndelt i fire emner "Regning,
Engelsk, Socialøkonomik og Norsk11.
Puntervold foreleste
i sosialøkonomi som igjen var inndelt i emnene "Socialøkonomikens maal, Socialøkonomikens inddeling. Skoler i so
cialøkonomik, Værdilæren (Behovene, Grænseværdien, Marx1
værdilære (efter Kautsky))"31. Dette var det første hel
hetlige studiearrangementet i arbeiderbevegelsens regi, og
Marx hadde en framtredende, men ikke enestående plass.

LITTERATUR
I denne sammenheng må vi også komme med noen kommentarer
til den litteraturen som forelå. Dette kan løses opp i tre
spørsmål.
Hvilke bøker kunne man få tak i, hvilke bøker
ble anbefalt og hvilke bøker ble faktisk lest? Det siste
er det vanskelig å få greie på. Mange kjøpte nok bøker
fordi det hadde en symbolfunksjon. De tilgjengelige utlånsprotokollene fra fagforeningsbibliotek er for få til
at vi kan trekke andre konklusjoner enn at lettleste bøker
ble lånt mest.
Men enkelt-tilfeller viser også et annet bilde. Ved 25årsjubileet i 1912 intervjues en arbeider som hadde abon
nert på Social-Demokraten helt fra starten.
I bokhyllen
hans fantes "nogen skjønliterære verker, men mest populærvitenskabelige om de forskjelligste emner. Der var to
store verdenshistorier og store verk på flere bind om
Plant ev erdenen i menneskets tjeneste, Troels Lunds Dagligt
liv i Norden og mange andre. -Har De virkelig læst Troels
Lund? -Ja, jeg har nok ikke set mig raad til at kjøpe
bøker som jeg ikke har kunnet læse.
Hver eneste bok har
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jeg læst fra perm til perm”32
Den tidligste leseveiledningen for arbeidere vi har er fra
1914. Heftet var Hvad skat arbeiderne læse? skrevet av An
dreas Paulson og kom som nest siste bind i serien Soeialistiske Smaaskrifter3 utgitt av DNA33. Paulson var nok
ikke typisk for bevegelsen, men hans tanker lå innenfor
den sosialdemokratiske tenkemåten og har derfor interesse
her. Han la stor vekt på skjønnlitteratur siden arbeiderne
søkte dit "fordi fantasi og følelse træoger næring før
tankelivet*1.
Ifølge Paulson burde man **begynde sin læsning med ... bøker hvor selve fortællerkunsten staar hrtit".
De største norske fortellerne var Bjørnson, Lie og Aanrud.
**Den som begynder med Bjørnsons bondenoveller vil møte en
skjønhetsverden hvorfra ingen sti fører tilbake til Nic
Carter**. Vi kan her ane et krav til arbeiderne om alminne
lig dannelse.
Når det gjaldt den sosialistiske litteraturen, argumenterte
Paulson for at det ikke var **enhver git at trænge tilbunds
i den socialøkonomiske videnskaps grundlægende arbeider,
selv om det kan lykkes for enhver tænkende at trænge ind
i dens aand**. Man burde derfor ikke begynne med oversatt
tysk litteratur som **utmerker ... sig ved grundighet og
skarp skjelnen mel lem begreperne**, men med engelske skrif
ter som til gjengjeld var **greie og praktiske**.
Spesielt
framhevet han Robert Blatchford som i sin bok Det glade
England hadde *'vist os sin races fortrin**. Av klassiker
ne viste Paulson til Karl Marx’ Lønarbeide og kapital og
Ferdinand Lassalles Arbeidsprogram.
Kapitalen derimot,
anså han **for at være et arbeide av saa vanskelig art, at
de færreste arbeidere vil finde tid eller kræfter nok til
at studere det med nævneværdig utbytte**.
Ser vi på den litteraturen som finnes i Arbeiderbevegel
sens Arkiv og Bibliotek, finner vi at det før 1910 på norsk
i eller omkring arbeiderbevegelsen, ble gitt ut 59 agitasjonsskrifter og 33 skrifter som kan klassifiseres som mer
teoretisk sosialistiske. De viktigste forleggere og ut
givere var foruten DNA selv, Ragnvald Paulson i Bergen,
J. Aass i Kristiania og Chr. H. Knudsen som hadde eget
trykkeri. Paulson oversatte og ga ut bl.a. Fabian Essays.
J. Aass hadde ingen formell tilknytning til arbeiderbeveg
elsen, men ga ut en rekke viktige skrifter, bl.a. Karl
Kautsky: Karl Marxr historiske virksomhed i 1908 og August
Bebel: Kvinden og socialismen,
riktignok først i 1912.
Den siste ble antagelig også i Norge et av de mest kjøpte
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sosialistiske skrifter. DNA på sin side begynte i 1903 å
gi ut serien Socialistiske Smaaskrifter.
Første hefte var
Olav Kringen: Socialismen og dens forudsætninger 3
senere
fulgte bl.a. Engels: Socialismens udvikling fra utopi til
videnskab og Krapotkins Anarkismens moral.

DEN SOSIALDEMOKRATISKE TENKEMÅTEN
Vi kan nærme oss den sosialdemokratiske tenkemåten ved å
se på to eksempler, en akademiker og en håndverker. Kand.
filos. J.L. Lunde holdt hovedforedraget på stiftelsesmøtet
til Den socialdemokratiske Foreningen i, mars 1885. Det
eksisterte ingen prinsipiell motsetning mellom akademikere
og håndverkere.
Lunde appellerte til individenes oppgiv
else av egne interesser, man måtte tenke på det som var
best for alle.
Skal ,?vor sag ... lykkes, maa altsaa ingen
av os holde paa sit eget, men stille sig helt ud i Tankens
(Socialismens) tjeneste"34. Dette var en ikke-arbeiders
appell til andre ikke-arbeidere. For Lunde var sosialis
mens prinsipper frihet, likhet og broderskap for alle. De
var likevel ikke utelukkende etiske idealer, men også na
turlige drivkrefter for ethvert framskritt.
Sosialismens
oppgave var å realisere "Frihed og Lighed i Overensstemm
else med Naturens og Fornuftens Love", spesielt i "selve
Arbeidet". Dette skulle skje ved at alle fikk opplysning
og muligheter til å utvikle sine evner og anlegg gjennom
skolen, Luride ønsket en mer naturlig konkurranse som
skulle føre til en "stadig strøm nedenfra og opad og oven
fra og nedad, idet en Slægt snart hæver sig snart synker
for at vige Pladsen for en anden. Dermed vil al Klasse
forskjell ophøre..." Dette var en av de ytterst få ganger
Lunde nevnte begfepet klasse i sitt foredrag.
Han mente
foreningen måtte bygge på "et neutralt Grundlag, paa For
nuften", fordi "Sandheden er ... Udviklingens Endemaal"35.
Klassekampen var derimot utgangspunktet for programartiklene i Vort Arbeide.
Disse var sikkert skrevet av Chr. H.
Knudsen selv. Forfatningskampen i 1884 ble framstilt som
en maktkamp, en klassekamp: "det var Klasseinteresser som
stredes omMagten". Resultatet hadde blitt en seier for
"den konservative Gaardmandstand" som erobret regjerings
makten3^. Arbeiderne kunne ikke oppnå noe ved å være til
sluttet partiet Venstre.
Et selvstendig parti var derfor
eneste løsning.
Politikk var ikke spørsmål om å søke sann
heter eller følge videnskapene, politikk var et spørsmål
om å føre anskuelsene ut i livet, dvs. et spørsmål om makt.
Alminnelig og lik stemmerett var derfor et fundamentalt
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krav fordi den var "den uundværligste Forudsætning for de
arbeidende Klassers økonomiske Frigjørelse, eftersom det
sociale Spørgsmaal er uadskilleligt fra det politiske".37
For å få ytterligere tak på en håndverkers sosialdemokra
tiske tenkemåte i denne første fasen av bevegelsens ut
vikling kan det være nyttig å ta med et annet lengre si
tat fra Chr. H. Knudsen:
...Dette, at Arbeidet er Kilden til al Rigdom, - kan
ingen benegte; det er en Sandhed som er uomstødelig.
Men da skulde det ogsaa være naturligt og retfærdigt,
at Udbyttet af Arbeidet tilfaldt dem, som arbeider.
Dog, saaledes gaar det ikke til i vort nuværende Sam
fund. De, som arbeider, faar kun en ganske liden Del
af Udbyttet af sit eget Arbeide, - Kapitalen har tilranet sig det meste af dette Udbyttet. Dette har sin
Grund i det frie Konkurrencesystem, hvorved Arbeiderne
indbyrdes, tvungne af Kapitalen, er nødt til at kon
kurrere om Arbeidet og følgelig nedsætte Prisen for
hinanden.
Efterat Laugsvæsenet blev ophævet og det
frie Konkurrencesystem er indført, staar nemlig Arbei
deren som en Vare i Samfundet, idet han maa tilbyde sig
(sin Arbeidskraft) tilsalgs eller med andre Ord tilbyde
sig at arbeide for Løn. Da imidlertid den menneskelige
Arbeidskraft bestandig bliver mer og mer overflødig ved
Indførelsen af nye og Forbedring af ældre Maskiner, og
da der i Regelen er mere Arbeidskraft ledig end der er
Brug for, saa er den naturlige Følge deraf en stadig
Synken i Arbeidsprisen eller Lønnen, og denne Synken
bliver end yderligere befordret derved, at vor Tids
steds mer fuldkommengjorte Arbeidsredskaber eller Mas
kiner gjør det muligt at benytte Kvinder og Børn i
stedse større Udstrækning istedetfor den mandlige Ar
Ved denne Tilvext i Arbeidskraften, paa
beidskraft.
samme tid som der tillige arbeides hurtigere ved Hjælp
af Maskinerne, og altsaa stadig produceres flere og
flere Varer indtil Overflod, - ved denne Tilvext vil
ogsaa Arbeidskraftens indbyrdes Konkurrence en dinere for
forøges, og den naturlige Følge heraf, er igjen en sta
dig Dalen i den allerede forud lave Løn.33

IDEAL OG MORAL
Vi har her skissert to perspektiver i den sosialdemokra
tiske tenkemåten.
Begge inneholdt elementer som stadig
dukket opp.
Resten av artikkelen skal omhandle disse. De
må imidlertid ikke forståes som to rendyrkete intellek
tuelt anerkjente og avgrensete posisjoner uten indre mot
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sigelser.
Som før nevnt er en av våre teser at slike po
sisjoner ikke eksisterte.
På den andre siden ser vi en
tendens til at sosialdemokratiske håndverkere og arbeidere
- i motsetning til ikke-arbeidere - mot slutten av 1880årene la mer vekt på samfunnsanalyse som begrunnelse for
sosialismen.
Forholdet mellom moral og f,den videnskabelige
Socialisme"39 ble formulert i klassiske vendinger: Det er
ikke nok å besvare spørsmålet om hva sosialisme er "med
mere eller mindre vakre Fraser om Frihed, Lighed og Boderskab; thi skal den socialistiske Bevægelse blandt arbei
derne her i Norge overskride det første agitatoriske og
vækkende Stadium, og naa det Punkt, at de organiserede
Arbeideres Bestræbelser er rettet på at danne en politisk
Magt, saa maa de oplyses-om, paa hvilke Forudsætninger i
den historiske Udvikling den moderne Socialisme hviler"40.
Dette var likevel ingen entydig tendens, og også for hånd
verkere og arbeidere var den moralske begrunnelsen for
sosialismen den viktigste, selv om man intellektuelt sett
kunne se dens begrensning. Kapitalismen representerte
urettferdigheten og alt som var vond og leit. Mer positivt
var "opnaaelsen af Frihed og Lighed ... et af Socialdemokraternes særkjender"; slik hette det i den før siterte
programartikkelen41. Den etiske begrunnelsen var den pri
mære og viktigste i agitasjonen, og den overlevde etter at
begrepet "vitenskapelig sosialisme" forsvant ut av voka
bularet .
Poenget er ikke å moralisere over moralens plass i agita
sjonen.
For det første er politisk/moralsk motivering en
nødvendig del av kampen for sosialismen. For det andre
var den moralske forargelsen og de ideelle forestillingene
lettest å formulere og å fatte.
For det tredje må vi ikke
glemme den styrken som lå i arbeiderbevegelsens idealer og
visjoner.
I kampen mellom arbeid og kapital hadde arbeider
klassen et moralsk overtak fordi dens kamp ikke bare var
basert på hat, men like mye på fremadrettete håp og ide
aler.42
Slik sett kunne arbeiderbevegelsen med rette hevde
at framtiden var på dens sideStyrken i kravet om rettferdighet, hvor illusorisk det enn
måtte være sett ut fra "den vitenskapelige sosialismen",
kan ikke overvurderes.
I en historisk epoke hvor framskrittsoptimismen vel var på sitt høyeste og mulighetene
syntes enorme, ga den sosialdemokratene en moralsk kraft
også ut over egne rekker.
Optimismen, håpet og idealene var derfor en integrert og
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nødvendig del av den sosialdemokratiske tenkemåten. Dette
Indirekte gjennom
ble også formulert av bevegelsen selv.
symboler som den røde fane: "Den aldrig svigtende Kjærligbeds Symbol, den skal mane os til Kamp mod enhver Under
trykkelse og til at hindre enhver Nød".43 Kampen, også
under kapitalismen, måtte aldri være destruktiv. Direkte
ble idealenes betydning framhevet f.eks. i taler, spesielt
ved festlige anledninger: "Den blandt arbejderne i alle
civiliserede lande stedse tiltagende glødende tro paa det
godes sejer, vil ganske sikkert en gang gjøre denne ædle,
store verdenstanke, socialismen til virkelighed"44.
Sosialdemokratene formulerte det positive målet for virk
somheten i en blanding av klassespesifikke og allmenn-humanistiske liberale termer. Det mest sentrale klassespesifikke begrepet var "solidaritet".
Solidaritet var en føl
else av samhold blant arbeiderne utviklet gjennom kamp
mot kapitalistene45.
Solidariteten utviklet seg gjennom
den faglige klassekampen som en holdning i arbeiderklassen
for å konsolidere seg mot kapitalistene.
I den politiske
agitasjonen fikk solidariteten derimot en noe mer allmenn
Solidaritet var identisk med "samfundsføleldreining.
sen"45, "den humanistiske brorskapside"47 og sosialismen
var "samfunnssolidaritet gjennomført saa langt at ethvert
menneske, som vil arbejde, er sikret absolut økonomisk
uafhængighed"43.
Tendens til denne dobbelt-tolkningen av
solidariteten finner vi alt fra 1880/90-årene.
Man kan selvsagt argumentere for at denne dobbelt-tolk
ningen viser en dobbelthet i sosialdemokratenes idealer:
Under kapitalismen var det om å gjøre å sveise arbeider
klassen sammen, dvs. styrke klassen.
Senere under sosia
lismen, skulle klassene oppheves. Det var et sett idea
ler for forholdene under kapitalismen og et annet for so
sialismen. Derfor skulle kampbegrepet også ha forskjellig
innhold under kapitalismen og sosialismen.
Etter vår mening er ikke dette poenget.
Kamp hadde for
sosialdemokratene en annen betydning enn den som er over
levert oss fra 1920-årene, og slik vi antakelig finner den
igjen i Landsbankens nye slagord: "Fra kamp til egen bank".
Sosialdemokratene mente klassekampen var noe kapitalis
tene hadde påtvunget arbeiderne. Derfor kunne riktignok
arbeiderne risikere å komme opp i en økonomisk kamp som
ikke hadde uttalte positive målsettinger - dette skjedde
jo hele tiden. Men dette var ingen selvvalgt situasjon.
En slik klassekamp var en ren forsvarshandling. og kunne
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ikke danne basis for noe positivt og fremadrettet. Poli
tisk kamp derimot, måtte være fremadrettet, rettet mot å
oppheve klassene (man kunne jo på den andre siden selvsagt
også i ytterste nødssituasjoner tenke seg politiske for
svarskamper, men heller ikke disse kunne være ledd i noen
strategi for sosialismen). Målet var å f,tilintetgjøre
klassekampen og klassepolitikken og gi plads* for samfundspolitikken"43 i et "samfund med sollys og varme, skjønhed
og harmoni"50.
"Fællesskabets grundvold er ordeii, harmoni
og fornuft"51.
Også kampen for å oppheve klassene var en klassekamp, og
måtte derfor baseres på klassespesifikk solidaritet. Poen
get var at avgrensning aldri var et mål i seg selv, tvert
imot. Arbeiderne kunne ikke seire ved å knuse kapitalist
ene. Den endelige seieren kunne ikke vinnes gjennom nega
tiv klassekamp, men gjennom en positiv kamp for å oppheve
klassene. Det var fundamentalt sett, på det politiske om
rådet, enhet mellom mål og middel.
"Det norske arbeider
parti har ikke en eneste sag paa sit program, som gjennom
ført vilde skade de andre samfundsklasser.
Socialismen i
alle kulturlande er en kulturbevægelse omfattende alle
klasser, men som har sin drivkraft i arbeiderklassen, fordi
det er den mod denne begaaede uret som skal rettes paa,
fordi det er den klasse, som skal løftes op af slaveriet
til dagens sol, og der faa medvirke til hele samfundets
vel."5?
Den etiske begrunnelsen for sosialismen hadde et dobbelt
perspektiv.
På den ene siden ble sosialismen begrunnet ut
fra idealer om det gode samfunn, på den andre siden ble
sosialismen begrunnet som en moralsk nødvendighet sett ut
fra det eksisterende samfunns elendighet.
I sin ytterste
konsekvens het det: "Kampen for Tilværelsen ... er en Strid
mellom det Onde og det Gode, mellem Kjærlighedens guddomme
lige Kraft og Selviskhedens raa Styrke".53
Sosialdemokratenes poengterte sterkt alt fra 1880-årene,
at de ikke var destruktive, men tvert i mot byggende og
konstruktive ut fra et samfunnsmessig perspektiv.
Sosia
lismen var fornuftig fordi orden og harmoni var fornuftig.
Dette var gode allmenne prinsipper.
Dobbeltheten i idealene til de norske sosialdemokratene
trer nå tydeligere fram.
På den ene siden var det idealer,
som rett nok var allment sett "fornuftige", men likevel
bundet og båret fram av en bestemt klasse som bare kunne
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seire gjennom klassekamp.
På den andre siden var ideale
nes innhold nettopp ”allment fornuftige”, dvs. hentet fra
opplysningstradisjonen.

MARX OG LASSALLE
”At Arbeidet er Kilden til al Rigdom” var en kjensgjerning
for sosialdemokratene. Det Var også det internasjonale
sosialdemokratis viktigste prinsipielle utsagn.
Fra det
tyske Gothaprogram 1875 spredte det seg til det danske
Gimleprogrammet 1876 og det Svenska Socialdemokratiska
Arbetarforbundets program 1882.
I Norge dukket formuler
ingen i hvert fall opp i debatten om programmet til det
norske Arbeiderforbund høsten 188454 for så å innlede prog
rammet til Den socialdemokratiske Forening: ”Arbeidet er
Kilden til al Rigdom og Kultur, og derfor bør hele Udbyttet
tilfalde dem, som arbeider”.55 I 1889 kom den i noe annen
form med i DNAs program:
”Den menneskelige arbeidskraft er kilden til vort samfunds velstand og kultur. Derfor og fordi frembringel
sen av samfundsfornødenheterne mere og mere antar en
samfundsmæssig karakter bør raastoffene og frembringelsesmidlerne efterhvert tilfalde dem, der har frembragt
samme og samfundet bør, delt i produktionsgrene, ordne
produktionen”.56
I 1904 finner vi poenget, om man vil i en mer marxistisk
form,igjen hos Chr. Hornsrud: ”Vi ved at al jordens rigdom
kun kan tilgjengeliggjøres gjennom arbeide...”.57
Det har vært vanlig, både i Norge og internasjonalt, å ana
lysere disse prinsippformuleringene ut fra en motsetning
mellom marxisme og lassalleanisme, med utgangspunkt i
Marx1
Kritikk av Gothaprogrammet.
Endringene i ord
lyden skulle etter dette være en indikasjon på om organi
sasjonen beveget seg fra en lassalleansk posisjon til en
marxistisk eller omvendt.
Etter vår mening fanger en slik analyse ikke opp poenget,
i hvert fall ikke for Norges vedkommende.58
Så vidt vi
vet var det ingen i Norge som betraktet problemstillingen
Marx eller Lassalle som særlig relevant.
Poenget var
heller Marx og Lassalle.
Både Lassalles Arbeider-Læsebog
og Marx Det kommunistiske Manifest kom som føljetong i
Vort Arbeide i 1886, Lassalles tekst riktignok først. Det
var heller ikke uvanlig å sitere Marx og Lassalle om hver
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andre. I sin tale på Lassallefesten 1896 beskrev Ludvig
Meyer forholdet slik:
Karl Marx skylder vi at ’’forholdenes egen tvingende logik ... i deres grund og deres hele
sammenhæng med klarhed og greihed blev lagt frem at læse
for enhver.
Og Ferdinand Lassalle skylder vi, at disse
sanheder saa hurtig blev de undertrykte tusenders eje,
hvis evangelium de maa være’’.59 Det opplagt feilaktige i
dette utsagnet bekrefter igjen den minimale interessen for
teoretiske avgrensninger. Marx og Lassalle sto for sosial
demokratene ikke i motsetning til hverandre, men utfylte
hverandre. Hvis endringene i formuleringene var teoretisk
begrunnet, må det ha skjedd utenfor Norge, her hjemme
finnes ingen, så vidt vi vet, vitnesbyrd om slike teore
tiske overlegninger. At eventuelle bevisst teoretisk ut
formete programformuleringer ureflektert ble overført til
Norge er som vi har sett i seg selv ingen urimelighet.
Bevegelsen betraktet seg som internasjonal og Tyskland var
foregangslandet.
Internasjonal overføring av ideologiske
utsagn var derfor en selvfølgelighet.
Et mulig unntak til det overstående finnes riktignok.
Både
Lorenz og Magdahl60 viser til at en skjerping i marxistisk
retning i 1889-programmet skyldtes et forslag fra Victor
Braune, og begge framhever hans gode kjennskap til Marx1
skrifter.
Victor Braune var en tysk student bosatt i Bergen fra høs
ten 1887 til slutten av november 1889, der han deltok ak
tivt i den sosialdemokratiske bevegelsen. Senere har han ak
tiv sosialdemokrat i Tyskland, bl.a. som bystyrerepresen
tant i Dresden.61
I Bergen var Braune den ledende i en
gruppe unge som i årene 1887-88, mens den ytre virksomheten
lå nede, drev et intensivt studiearbeid. De hadde ingen
bakgrunn i Venstre, som de fleste av sosialdemokratene i
Oslo, men ’’blev sosialister i samme øieblikk som de blev
politisk interesserte og bevisste”.62 Dette kan forklare
noe av deres teoretiske interesser.
Braune var nok den best teoretisk skolerte innen norsk ar
beiderbevegelse disse årene, og en av de få akademikere
som opptrådte som intellektuell.
Blant annet formidlet
også han innsikter fra Kapitalen.
Det er symptomatisk
at det var Braune og Jeppesen (også Jeppesen var utlending
uten bakgrunn i Venstre) som førte den eneste teoretiske
debatten innen bevegelsen i Social-Demokraten før 1900
(1888).
Det var også symptomatisk at emnet var jordspørsmålet, et emne som ikke hadde direkte praktisk relevans
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for det organisasjonsarbeidet som ble drevet på dette tids
punktet .
Selv om Braune var hjernen bak programformuleringen i 1889,
er det ikke riktig å ta han til inntekt for en forkastning
av Lassalle til fordel for Marx. For det første kan ikke
programformuleringen i seg selv bevise en slik avgrensning.
For det andre viser Braunes tale på Lassalles dødsdag at
denne ble satt høyt, til tross for "de svage sider i hans
opfattelse av socialismens karakter".63 Disse ble ikke
spesifisert i referatet og det er derfor umulig å vite hvor
dyptgripende Braune mente.de var.
Hvor store "de svage
sidene" enn var, så var Lassalle en del av den sosialdemo
kratiske tradisjonen på samme måte som Marx.
Bilder av
begge prydet veggene i forsamlingslokalet hvor Braune
talte.
Selv om det innen sosialdemokratiet ikke forekom bevisst
prioritering mellom Marx og Lassalle, kan man selvfølgelig
hevde at ubevisst dominerte en lassalleansk innflytelse
over en marxistisk.
Som vi skal se, hevdet sosialdemo
kratene flere ideer som opprinnelig stammet fra Lassalle.
På den andre siden sto man også for mange typiske ikkelassalleanske ideer, f.eks. i synet på fagforeningene.
Det typiske var en uspesifisert blanding, framsatt mer ut
fra praktisk nytte enn ut fra ideologisk opphav. Om
ideene stammet fra Marx eller Lassalle hadde minimal in
teresse (spesielt fordi begge hadde ry som arbeiderledere),
bare de reflekterte "situasjonens krav". Alt i alt synes
det derfor lite fruktbart å snakke om "Lassalles ideer" og
"marxistisk forståelse"6*4 i forbindelse med det norske
sosialdemokrati.
Vi har tidligere vært inne på at Marx hadde en symbolfunksjon i arbeiderbevegelsen. Dette gjaldt like mye, om ikke
mer, for Lassalle. Alt i 1885 kunne Den socialdemokratiske
Forening tilby "Portrætter af Marx og Lassalle i Olietryk,
Størrelse 34/44 Centimeter".65 Fra Tyskland hentet man i
1890-årene de årlige høstfestene til minne om Lassalles
dødsdag. Noe tilsvarende fantes ikke for Marx sitt ved
kommende, men heller ikke dette kan jo si noe om ideologisk
vektlegging. Med sin blanding av politiske taler og all
menne underholdning hadde festene en klart oppbyggende
funksjon. Her skulle arbeidernes samfølelse styrkes. Mye
tradisjoner ble oppfunnet.66
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Lassallefest.
Det norske arbejderparti
af holder

stor folkefest

paa JClosterengen o| JElverhøi
med tilliggende sporfsplads
søndag den 30te august fra kl. 5 til 1.

Fra kl. 5 dans paa danseestraden.
Kl. 5V2 paa sportspladsen:
Præmiekonkurrang8e af idrætsklubben „Tordenskjold“:

1. Kuglestødning.
Deltagere: Nr i. Alfred Svendsen, nr. 2. Hj Jansen, nr. 6. Chr
Vold, nr. n Oskar Engebretsen, nr. 14. Aug. Mathisen.

2. Hnrtigløb (100 m.).
Deltagere: Nr. 1. Alfred Svendsen, nr. 3. Rudolf Røhne, nr. 4
Sigurd Røhne, nr. 5. O. B. Olsen, nr. 6. Chr. Vold, nr. 8. Petter
Pettersen, nr. 9 Chr. Amundsen, nr. 12 Østen Østensen.

3. Diskoskastning.

*

Deltagere: Nr. 6. Chr Vold, nr. 7. Einar Nordby, nr. 9 Chr.
Amundsen, nr. 14 Aug. Mathisen, nr. 15 R Truslev.
4. Længdeløb (1500 111.).
Deltagere: Nr 1 Alfred Svendsen, nr. 4 Sigurd Røhne, nr. 5.
O. B Oteen, nr. 6 Chr Vold, nr 10. Gustav Hansen, nr. n Oskar
Engebretsen. nr 13 Chr. Larsen Torp, nr 16 Th.s E. Syversen,
hvorefter uddeling af iste og 2de:i præmie for hver afdeling.

Kl. 7 paa teatret:

1. Sang af Fagforeningernes sangforening.
2. Mindetale over Lassalle, holdes af hr. advokat Ludvig Meyer.
3. Sang af Fagforeningernes sangforening.
4. Optræden af Janne Janson (svensk bondekomiker).
5. Optræden af den norske komiker Adolf Østbye.
6. Sang af Fagforeningernes sangforening.
7. Optræden af Janne Janson (svensk bondekomiker)
8. Optræden af den norske komiker Adolf Østbye.
9. Tablaa:
Lassalle i legemsstørrelse trær paa penge
sækkene og svinger frihedsbanneret med venstre og sværdet med
højre haand
10. Optræden af Janne Janson (svensk bondekomiker)

11. Optræden af den norske komiker Adolf Østbye.
12. Internasjonal musikhymne.
Entré 50 ore.
pladsen eller dansen

Egen særskilt entré forovrigt hverken til sports

SOCIAL-DEMOKRATEN 1896-08-29/201

ARBEIDET ER KILDEN TIL AL RIKDOM OG KULTUR
Hovedpoenget med utsagnet "Arbeidet er Kilden til al Rigdom og Kultur" er ikke at den var inspirert av Lassalle
og kritisert av Marx, men at den på en glimrende entydig
måte begrunnet hvorfor arbeiderklassen var den mest be
tydningsfulle klassen i samfunnet. Formuleringen fikk
derfor en fundamental plass i bevegelsens selvforståelse
og selvhevdelse.
Den representerte så å si en materiell
forankring for bevegelsens politiske og etiske eksistens
berettigelse. Derfor har forskjellen mellom formuleringen
i programmet av 1885 og Hornsruds formulering i 1904 i seg
selv liten betydning. Arbeiderne representerte samfunnets
rikdommer og kultur, kapitalistene var snyltere. Ut fra
dette ble nok Marx* kritikk, i den grad den ble kjent, be
traktet som flisespikkeri. Arbeiderbevegelsen hadde ikke
umiddelbart bruk for stringente, i og for seg korrekte
teorier, men utsagn som kunne sveise bevegelsen sammen og
gi den visjoner og kampglød. Dette var allment sett teo
riens og ideologiens viktigste oppgave i 1880- og 90-årene
Teori og håp og visjoner utgjorde slik sett en enhet.
Påstanden "Arbeidet er Kilden til al Rigdom og Kultur"
skulle ikke bare bidra til å sveise klassen sammen, men
også avgrense den overfor andre klasser. Dette gjaldt
selve innholdet, men formuleringen representerte også for
sosialdemokratene arbeiderklasens egen innsikt, eller
rettere en allmenn sannhet som bare kunne komme fram gjen
nom arbeid rklassen.
Vi skal komme tilbake til dette for
holdet mellom klasse og vitenskap.

FORHOLDET

TIL PARTIET VENSTRE

Direkte politisk betydning fikk dette i sosialdemokratiets
avgren r.ing overfor partiet Venstre.
Både formen og inn
holdet: , DMAs ideologi og organisering, i hvert fall fram
kxi 1905, var preget av eksistensen av Venstre som
hadde en ikke ubetydelig oppslutning blant arbeidsfolk..
S o s i. a 1 d emo krai o n e s am idde I b a r e s 1 rategiske oppgave var der'
for å overvinne Venstres hegemoni i arbeiderklassen* Dette
var klart ^lleredo, fra forste nummer av Vort Arbeide.
Hoved spør smalet var her: "Hvad kan den menige Aroeider
gjøre for at opn&a en mere seivstænding Stilling i Samfundet?"^1 At overvinning av hegemoniet var en vanskelig
oppgave vitner DNAs langsomme vekst og at problemet gang
på gang ble tatt opp i partipressen.
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Oppgaven preget på et fundamentalt sett sosialdemokratenes
tenkemåte, også de teoretiske momentene. Teorien spilte
to roller. For det første begrunnet den nødvendigheten
av en selvstendig sosialdemokratisk arbeiderorganisering.
For det andre hjalp den til med å avgrense arbeiderklassen
fra andre klasser og var dermed med på å fremme en slik
organisering.
Teorien var så å si både "årsak” og instru
ment. For eksempel analysen av kapitalismens elendige
forhold både begrunnet sosialismen og avslørte Venstrepolitikerene som forsvarte det bestående samfunnet.68 Ut
byttingen og årsaken til den var derfor sentrale tema.
Selve debatten om partiets navn, om det skulle hete Det
norske Arbeiderparti eller Det norske Sosialdemokrati, var
et resultat av avgrensingsproblematikken. Partiet ble
opprinnelig døpt Det forenede norske arbeiderparti, bl.a.
fordi organisasjonen bare måtte omfatte "de virkelige Ar
beidere, Kropsarbeidere" for å hindre at ikke-arbeidere
overtok foreningene, slik det var i de Venstre-dominerte
arbeidersamfunnene. Denne begrensningen i medlemsmulighetene var for øvrig representantene fra Den socialdemokratiske Forening uenige i".69 En annen årsak var nok at
ordet sosialdemokrati ville skape for stor avstand til
arbeiderne som måtte vinnes over fra Venstre. Det måtte
være balanse.
På den ene siden ideologisk avgrensing, men
samtidig ikke unødvendig provokasjon.
Mens må/n var enig om at avgrensning overfor Venstre var
sosialdemokratiets kortsiktige strategiske oppgave, var
man uenig om taktikken.
Spørsmålet om taktisk valgsamar
beid med Venstre var det viktigste stridsspørsmålet innen
DNA.
I programmet til Den socialdemokratiske Forening het
det at "Alle andre Klasser er ... kun en reaktionær Masse".
Dette var jo en kjent sats av Lassalle som Marx polemiserte
mot. Hornsrud tok fatt i den da han i en landsmøtedebatt
skulle skissere posisjonene i valgtaktikken overfor Venstre
Det var to retninger.
"Den ene vilde, at partiet skulde
isolere sig og betragte ethvert andet parti som en kompakt
reaktionær masse. Den anden retning gaar ud paa, at man
skal søge samarbeide med partier, der vil være med paa at
gjennemføre reformer, der er af stor betydning for arbei
derne."70* Hornsrud var en av hovedeksponentene for den
siste.
Selv om Hornsrud som den beleste luringen han var
skulle ha hatt baktanker med sin formulering, er det ingen
grunn til å tro at programformuleringen 19 år tidligere,
representerte en stillingstaken for Lassalle mot Marx.
Først og fremst fordi satsen representerte et aktuelt po
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litisk behov, avgrensning overfor Venstre, kom den med i
programmet. På den andre siden var man kanskje heller
ikke klar over at satsen stammet fra Lassalle. Jeppesen
tilla den i 1894 i hvert fall Karl Marx.71

KAPITALISMEFORSTÅELSEN
’’Arbeidet er Kilden til al Rigdom og Kultur” var den posi
tive bestemmelsen av arbeiderklassens plass i samfunnet.
Det negative aspektet var at under kapitalismen tilfalt
ikke utbyttet av dette arbeidet arbeideren.
Også denne
utbyttingen var en selvfølgelighet for sosialdemokratene,
og forståelsen av utbyttingens årsak og karakter kaster
igjen lys over tenkemåtens særegne blanding av marxistiske
og lassalleanske elementer. Både Chr. H. Knudsen og den
svenske snekkeren J.O. Ljungdahl viste klart i deres artik
ler i Vort Arbeide og Soeial-Demokraten i 1880-årene at de
hadde kjennskap til i hvert fall 1. kapittel av Marxf KaIpitalen_, enten gjennom egen lesing eller via populariseringstekster. J.O. Ljungdahl var for øvrig bosatt i Norge
og hadde vært med i den sosialistiske bevegelsen i 1870årene.
Det primære ved utbyttingen var det etiske aspekt. Kapi
talen eller kapitalisten ”har tilranet sig det meste av
... Udbyttet” var en vanlig formulering. Fordi arbeidet
var kilden til all rikdom og kultur, var det også rettfer
dig at utbyttet tilfalt arbeiderene. At det ikke var til
felle, var hovedfeilen ved det kapitalistiske samfunnet,
og dette ble i hovedsak oppfattet som en systemfeil: ”Den
almene fattigdom skyldes ... ikke daarlige personlige
egenskaper og ikke mangel paa livsgoder, den skyldes forkjerte eiendoms-, produktions- og omsætningsforhold, den
skyldes tilstande, som menneskene kan rette paa naar de
vil.”72 Vi vil hevde at en slik systemforståelse var et
nødvendig moment i den sosialdemokratiske tenkemåten, også
°PP gjennom mellomkrigstiden. Dette utelukker ikke at
formuleringer som ’’tilranet sig”, ’’letsindige styre”7^,
’’kapitalistklassens polyparme”74 og ’’Systemet er Resultat
af en Sammensværgelse”75 antyder en moralistisk dimensjon
i forståelsen av utbyttingen.
Som hos radikalere i 1970årene var nok den moraliserende indignasjonen over kapi
talistenes luksusliv mest utbredt. Den var lettere å
gripe enn dype analyser.
Sosialdemokrater som Knudsen,
Jeppesen og Ljungdahl benyttet begge argumentasjonsmåtene.
Jeppesen uttrykte det slik: ”Naar vi trækker frem de en
kelte eksempler er øiemedet i almindelighed at paavise det
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raadende systems uretfærdighed og mangler, og naar vi forøvrigt angriber kapitalisterne som klasse eller enkeltvis,
saa er det fordi de forsvarer det bestaaende system og
modarbeider enhver bestræbelse, som gaar ud paa at faa det
forandret."76
Ut over i 1890-årene forsvant denne direkte bruken av Ka
pitalens 1. kapittel ut av argumentasjonen.
Likevel eksi
sterte det som vi har antydet en systemforståelse.
Som nevnt var J.O. Ljungdahl en av dem som hadde kjennskap
til Kapitalen.
Utbyttingens årsak lå i,"at Arbeidet under
den nuværende kapitalistiske Produksjonsmaade staar som en
Vare, og paa Grund af denne sin stilling i det borgerlige
Samfund som en vare har Arbeidet (Arbeideren med sin Ar
beidskraft) kun en, til forskjellige Tider bestemt Pris
...".
Dette var en vitenskapelig sannhet som "alle Statsog Nationaløkonomer ved deres Undersøgelser er kommet
til".77 Arbeiderne var derfor ikke frie individer slik
borgerskapet hevdet, men tvunget til å selge sin arbeids
kraft.
Prisen for arbeidskraften var lavere enn "Arbeidets
Afkastning (Produktionen) ... . Hele Produktionsoverskudet
af Arbeidets Afkastning tilfalder Entreprenøren som Kapitalprofit...".
Sosialdemokratene var overbevist om at
denne profitten stadig ble større og større på bekostning
av det "Afdrag som vi Arbeidere konkurrerer om." Den del
af Produktionen', som tilfalder Arbeidet, bliver mindre og
mindre med ethvert Fremskridt, eller med andre Ord vi
bliver mere og mere afhængige istedetfor uafhængige".78
Dette var ment som absolutt elendiggjøring. Et "middel"
for å presse lønningene ned var den frie konkurranse. Med
henvisning til Lassalle presenterte Ljungdahl den "jernhaarde økonomiske Lønlov": "Arbeidslønen i Almindelighed
bliver reguleret af Tilbud og Efterspørsel efter Arbeide".79
Påstanden om absolutt elendiggjøring sto nesten like sen
tralt som påstanden om arbeidets kultur- og rikdomskapende
rolle.
Samfunnsforholdene "forværrer sig dag for dag”80
og Hornsrud som er kjent for å. ha stått på "høyresiden" i
partiet, hevdet etter å ha blitt partiformann at "det er
jo et ubestrideligt faktum, at kampen for tilværelsen trods alle fremskridt - blir haardere og haardere for hver
dag".8 *

DEN JERNHARDE LØNNSLOV
En grunn til denne elendiggjøringen så sosialdemokratene
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i den "jernhaarde lønningslov", "den eneste efter vor samfundsorden gjældende naturlige lov for arbejdslønnens
høide".82 Men også her er forholdet til Lassalle tvetydig.
Loven ble eksplisitt hentet fra Lassalle og dukket opp i
en begrunnelse for politisk organisering. Man kunne jo
ifølge loven aldri seire gjennom den økonomiske kampen.
På den andre siden gikk sosialdemokratene, i motsetning
til Lassalle, inn for faglig organisering, DNA fungerte
faktisk som et faglig koordineringsorgan fram til 1899 da
Arbeidernes faglige Landsorganisasjon ble stiftet.
Nøkkelofdet var organisasjon. Arbeiderklassen kunne bare
seire gjennom organisasjonen, méd en indre disiplin, det
være seg politiske eller faglige.
"Stod alle verdens ar
beidere organiseret solidarisk i sine krav, saa kunde de
med lethed diktere samfundets økonomiske love"83. Streike
våpenet burde derfor bare benyttes i nødstilfelle.
Sterke
organisasjoner gjorde streiker unødvendige. "Streiker er
et naturlig utslag av kampen mellem kapital og arbejde.
Arbejderne griper til dette middel, naar kapitalen blir
altfor brutal i sin utbytning, og det lykkes i alle tilfælde arbejderne ved en strejk at tæmme lidt paa uhyret;
men det er ogsaa alt."8l+ "Strejkerne er kun begyndelsen
til kampen, de er forpostfægtninger, fremkaldte av misfor
holdet; og det, som først og fremst vindes ved strejkerne,
det er, at misforholdet gaar op for flere og flere og at
det kommer til at staa klarere og klarere og nærer hadet i
andres bevidsthed."85 Omvendt kunne en generalstreik bare
iverksettes dersom organisasjonens styrke tillot det.
Sosialdemokratenes praksis i parti og fagbevegelse viser
altså at de ikke betraktet "den jernhaarde lønslov" som en
urokkelig uovervinnelig lov, som man ikke kunne forsvare
seg mot eller angripe, men heller som en tendens som ville
gå over alle grenser dersom kapitalismen fikk utvikle seg
fritt: "Lønnens størrelse avhænger til en vis grad av ar
bejderne selv.'"88 Hovedpoenget med loven var at den rep
resenterte den systemskranke som ikke endelig kunne over
vinnes under kapitalismen.
Med påstanden om arbeidets forrang, den absolutte elendiggjøring og den jernhårde lønnslov rettet sosialdemokratene
støtet i sin argumentasjon mot selve produksjonen. Det. var
dynamikken i produksjonen som tvang fram kapitalismens ne
Etter hvert vokste et annet aspekt fram,
gative trekk.
nemlig fordelingsproblematikken.
"Arbejdernes forholdsvise
andel i produksjonsutbyttet blir mindre i samme grad som
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jordejerens og kapitalistens blir større og omvendt. ...
Her ligger kjærnepunktet i det sociale spørsmaal. Det er
fordelingen det særlig drejer sig om.”87 Et viktig argu
ment mot kapitalismen ble at ,!medens nøden før skyldes den
utilstrækkelige produksjonsevne, saa skyldes den nu de
uretfærdige og meningsløse omsætningsforhold".88 Det var
ressurser nok i verden, prøblemet var at noen få monopoli
serte dem for seg selv.
Spesielt argumenterte sosialdemo
kratene for at jorden kunne brødfø alle dersom maten ble
fordelt rettferdig.
Chr. Hornsrud innså hvilken moralsk
kraft som lå i denne påstanden: "Derfor skal bevidstheden
om, at her er nok til alle, bli den første hjørnestenen i
den solidaritetens underbygging der skal virke beroligende
og forsonende på alle".88

SOSIALISME OG VITENSKAP
Sosialdemokratene så det som et viktig poeng at deres ana
lyse av kapitalismen og sosialismens mulighet og nødvendig
het var rent vitenskapelig: "Socialismen den er kastet ind
iblandt Arbeiderklassen af den rene, frie Videnskaben og ikke af den betalte professorale*"80 "Nationaløkonomerne har bevist, at alt af værdi og al eiendom skriver
sig fra arbeidet", dvs. "Socialismen er en videnskab 81
Idealene hadde en vitenskapelig forankring, og ikke i en
vitenskap som på forhånd var knyttet til spesielle interes
ser, men den rene og frie. Vitenskapen var sosialismens
garanti.
"Den praktiske erfaring viser oss det bestaaende
samfunds uretfærdige fordeling af udbyttet og den dermed
følgende klasseforskjel. Den videnskabelige forskning be
viser muligheden af en fuldstændig forandring, muligheden
af udjævning mellem menneskene."88 Det er derfor typisk
at i to lengere artikkelserier i Sociat-Demokraten om so
sialøkonomi88 ble Marx vitenskapelig sett likestilt med
andre sosialøkonomer og ikke framhevet som spesie.il.
Selv om sosialdemokratene hadde en nesten blind tro på
vitenskapen, var deres syn på samfunnet som natur tvetydig
På den ene siden innså man at påstanden om samfunnet som
noe naturlig bidro til å tilsløre mulighetene for endring:
"Dette er en brillant Maade at komme fra alt videre Hoved
brud over Ting, som man ikke forstaar, nemlig at erklære
det for en Naturlov.1,84 Det vanligste var likevel å på
berope samfunnets naturlige utvikling mot sosialismen. At
samfunnsutviklingen var naturlig måtte sees i et evolusjo
nært perspektiv. Her var sosialismen i pakt med naturen,
mens kapitalismen var unaturlig:
"Klassespaltingen er ...
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i direkte modsætning til naturens udviklingslove paa den
maade, at den med vold søger atter igjen at gjøre dyr af
mennesker.11 ^5 Arbeiderklassen representerte dermed den
høyeste av alle videnskaper, evolusjonsteorien, fordi "Socialismen bestaar i, at man lægger evolutionsteorien paa
samfundsforholdene". Målet både for evolusjonen og sosia
lismen var harmoni.^6 Vitenskap, virkeligheten og ideal
var nok en gang forenet, fofdi utvikling bare kunne for
ståes med begreper hentet fra den naturvitenskapelige darwinistiske evolusjonsteorien.97
Hadde vitenskapen vist sosialismens mulighet og nødvendig
het, var den også fornuftig.
Sosialismen var et fornuftig
mål både fordi det var i pakt med den naturlige utviklingen
og fordi det, som vi har sett, var rettferdig. Det var
igjen sammenfall mellom ideal og virkelighet. "Vi tror
paa dette store herlige maal, fordi vi tror paa den mennes
kelige fornufts seier over dummheden.1,98 Denne appellen
til fornuften, som må tolkes i begge betydninger, hadde
bl.a. til eksplisitt hensikt å heve arbeiderbevegelsens
politikk over klassemotsetningene.
Sosialdemokratene rep
resenterte, som vi også alt har vært inne på, i sin selv
forståelse ikke bare en enkelt klasses særegne interesser,
men hele samfunnets fornuftige interesser. Begrepene "for
nuft” og "vitenskap" (synonymt med "sannhet") bidro til å
gjøre klassepolitikken allmenn. Klassebevisstheten kunne
til og med for noen reduseres til dette:
"At føle sig som
proletar vil derfor si: at være klassebevidst, ... det vil
si, føle sig ... i egentlig forstand som sandt menneske,
saa vil man straks mærke, at dette igrunden intet andet er
end at føle sig gjennemglødet af sandheden, fordrageligheds, mildhed og retfærdighed .

OPPLYSNING - DANNELSE - FORNUFT
På denne bakgrunnen er det ikke merkelig at opplysning var
et av sosialdemokratenes mest sentrale krav.
En av organi
sasjonenes viktigste oppgaver var å bidra til "størst mulig
Oplysning og ... Belærelse for medlemmene".1Dette ble
gjentatt gang på gang fordi ingen ting kunne oppnåes så
lenge massene var uvitende.
Sosialismen var "bygget paa
den historisk økonomiske udvikling og kræver en vis sum av
kundskaber og intelligens hos de mennesker, der skal kunne
tilegne sig den, og da den er fuldt ud demokratisk, tilstræber socialisterne i første række oplysning".10 * Kunn
skap var nødvendig for å bryte ut av elendigheten, og om
vendt godtok arbeiderne den rådende elendighet ut fra mang
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lende kunnskaper. Ved stadig å føre kunnskap ut til ar
beiderklassen mente sosialdemokratene at snart skulle "Socialismen ogsaa i Norge ... seire over Fordummelsen".102
En opplyst arbeiderklasse kunne nemlig klare alt. Ved
partijubileet i 1912 oppsummerte Jeppesen situasjonen slik:
”Partiet er naadd akkurat saa langt som arbeiderne har
villet, og resultaterne er akkurat saa gode som arbeiderne
og partiet evnet at skape dem i kamp med fordom og uvidenhet utad og 'LndatiZ-". 10^
Troen på fornuften var absolutt. Alt riktig var fornuftig
og alt feilaktig ufornuftig.
Slik ble det også senere ar
gumentert i den interne, polemikken i bevegelsen: "Grunnen
til at arbeiderpartiets ledere "kan fremme de umuligste
forslag" skyldes arbeidernes manglende omtanke og fornuft.
DNAs politikk er nemlig nettopp ufornuftig".10^
Av og til hadde kravet om opplysning også betydning ut over
det å forberede arbeiderklassen på å endre samfunnssystemet
Opplysningen skulle også bidra til å gjøre arbeideren til
et dannet menneske.
Ole Georg Gjøsteen, instrumentmaker
ved universitetet i Kristiania, aktiv i Mekanikernes Foren
ing og kjent politiker (spesielt skolepolitikk) i DNA, var
hovedbæreren av denne tanken. Hans standpunkt var, klart
formulert, at "arbeiderbevægelsens maal maa ... være, at
hæve arbeiderne op til samme kulturtrin som de øvrige samfundsklasser til enhver tid befinner sig paa".105
Mer allment ble arbeiderklassens kamp sett som et ledd i
kulturutviklingen. Utviklingen gikk mot stadig høiere
sivilisasjon, og nå når borgerskapet hadde utspilt sin
rolle var arbeiderklassen blitt en nødvendig drivende kraft
Borgerskapet hadde brakt sivilisasjonen et langt skritt
framover, kapitalismen var ikke bare elendighet.
"Ligesom
enhver Ting har to eller flere Side, saaledes ogsaa Kapi
talismen."- 06
Ved å ta i bruk et allment sivilisasjonsbegrep hentet fra
opplysningstradisjonen, ble den kulturelle utviklingen sett
på som rettlinjet.
Overtakelsen av borgerskapets dannel
sesideal var derfor et viktig ledd i det nødvendige sivilisasjonsarbeidet, nettopp fordi det ikke ble betraktet
som borgerlig, men dannelse rett og slett. Dannelse, si
vilisasjon og fornuft var for sosialdemokratene klasse-,
nøytrale begreper.
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For enkelte ble kravet om dannelse hovedsaken, ja kanskje
hovedpoenget i klassekampen.
"Vi maa kunne komme saa
langt ... at naar vi trækker i vore bedste klæder efter
dagens møie og slid og møder op paa et eller andet offentligt sted, saa vil man ikke kunne se nogen forskjel paa
vor opførsel og den høiskoleddannede embedsmands ...
Ingensteds skal vi kunne stænges ude og saa faa slynget
os i ansigtet, at det gaar ikke at vi er der, fordi vi
mangler takt, opførsel, begrænsning af vore lidenskaber kort sagt det, som den dannede mand har."107
Som vi ser er kravet om dannelse nær knyttet til kravet
om å bli akseptert som likeverdige borgere i samfunnet.
En situasjon hvor dette ble satt på spissen av Fritjof
Nansens hjemkomst etter polferden 1896.
Episoden er i seg
selv ubetydelig, men har en viss symbolsk interesse. Før
mottakelsen i Kristiania støttet Social-Demokraten arrange
mentet fordi "i den strid, vi fører med vort naboland, har
... Nansen med sin bedrift vendt den civiliserte verdens
øjne mot Norge".
Ingen skulle kunne komme å si at "socialdemokraterne ikke forstaar fædrelandets tarv". Nansen var
ingen Standley som dro ut for å "skaffe storkapitalen nyt
rov". Toktet var rent vitenskapelig, og for sosialdemo
kratene var "videnskaben en hellig grund, som vi søger,
hvor og naar den er at finde."108
Etter mottakelsen raste avisa. Arrangementet hadde vært
en skandale. Tribunene hadde vært forbehold "dem som var
for fine til at staa mellem ’folket1 i trængselen". Man
hadde til og med "dekorerede dem med unge piger fra the
upper ten thousands" som om det ikke var "smukke unge piger
ogsaa blandt" dem som "bar udgifterne ved" festen. Dess
uten ble ekspedisjonen bespist og bedrukket "i logen!", "Vi
mener ikke, at man ikke skulde by de kjære og sjeldne
gjæster forfriskninger.
Selvfølgelig skulde man det, naar
man vilde beholde dem en stund imellem sig. Men det skulde
være gjort ude paa pladsen under et aabent telt midt
imellem de tusender, som faktisk var deres værter."108
Gjøsteens dannelsesideal og hva han mente arbeiderne skulle
lære av borgerskapet kom klart fram i en kulturdebatt i So
cial- Demokraten i 1903. Det store problemet etter valget
det året (da DNA fikk sine 3 første stortingsrepresentan
ter) var ikke av politisk art. Problemet var om partiet
skulle ha vært representert på slottsballet eller ikke.
Gjøsteens standpunkt var klart: "arbeidernes offentlige
tillidsmænd bør være med i alle offentlige fester. Dette
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er absolutt nødvendigt led i skrankenedbrydningen, et led
i samfundets sosialisering. ... Arbeiderne skal ville leve
livet med i fuldeste mon,'netop som de andre samfunnsklas
ser.”110 ”Lad os drikke champagne, naar det er anledning
til det.
Det vil jeg lære arbeiderne.”111 Mot dette
klare standpunkt sto partiformannen Hornsruds like klare:
Han var mot deltakelse i festene og samrøre med borger
skapet. ”Nei, socialdemokratiet maa ikke la sig besmitte,
dets mænd maa gaa med rene hænder tilbage til sine vælgere
og forlange sine fuldmagter fornyede.” Hornsrud var i og
for seg ikke mot fester, men ”vi befinder os ”mellem slag
ene”, og vor største fest er at slibe vort sværd.”112

REFORM - REVOLUSJON
Vi kan få forsøke å samle trådene i en diskusjon av sosial
demokratenes syn på problemet reform eller revolusjon. Det
er viktig å huske at begrepene dengang hadde andre betydninger enn i dag.
Da Soeiat-Demokratensom en positiv
vurdering, hevdet at ”det tyske socialdemokrati er ikke
det, som man forstaar med revolusjonært”115, mente de ikke
at partiet var reformistisk.
Ordet revolusjonær var oftest
ment som et skjellsord og myntet på anarkister og aridre som
ønsket en brå voldelig endring. På den andre siden betrak
tet sosialdemokratene seg selv eksplisitt som revolusjonære
fordi "socialismen kan aldrig gjennomføres paa det bestaaendes grund - paa udbytningsrettens”.114 Derfor kunne også
Jeppesen uten selvmotsigelse både hevde at sosialismen ”vil
fremgaa som et nødvendig resultat af den langsome evolu
tion” og samtidig forkaste troen ”paa varig forbedring i
arbejdernes kaar ved reformer gjennomført lidt efter lidt
i det kapitalistiske samfund”.115
Sosialdemokratene betraktet seg altså som revolusjonære i
den forstand at de mente det rådende kapitalistiske system
måtte endres i sin grunnstruktur, men samtidig som reform
ister i den forstand at de mente dette måtte og kunne skje
ved fredelige og lovlige midler. Man gikk inn for reformer
av det kapitalistiske samfunnet, ikke innen dette samfun
nets rammer som strategisk prinsipp.
Dette synet hadde sammenheng både med synet på målet, so
sialismen, og de konkrete mulighetene for å komme dit.
Vi
har ovenfor sett at det sosialistiske samfunn skulle være
et fornuftig samfunn i orden og harmoni.
Sett ut fra et
mer marxistisk synspunkt var ”socialismens grundlag ...
samfundets overtagelse av produktions- og transportmidlerne
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og fordelingen av vareproduktionen".118 Dette var en in
ternasjonal målsetting og ble gjentatt i Norge i flere
varianter og sammenhenger. For Chr. Hornsrud var det
"prøvestenen ogsaa mellem os socialdemokrater og selvføl
gelig mellem socialdemokratiet og de øvrige politiske par
tier".117 Med litt andre ord var sosialismen "en planmæssig ordning av samfundets produksjon og en retfærlig
fordeling av arbejdets utbytte".118 Vi ser et samspill
mellom de allmenne idealene og de mer marxistiske.
I all sosialistisk strategi er "stat" og "samfunn" sentrale
begreper, og i likhet med hva vi finner i alle andre so
sialdemokratiske partier i Europa skilte heller ikke de
norske sosialdemokratene klart mellom dem. Et tidlig
krav var "Oprettelse af Produktionsforeninger og disses
Understøttelse af Staten ved Kredit af Statens Midler."
Derved ville "produktionen ... overgaa fra den private
Kapital til Staten. Denne er ikke alene berettiget, men
også forpligtet til at sørge for sine Iiidivider".118
Dette var et krav rettet, i hvert fall i form, til den
sittende regjering. Det ble ikke tatt forbehold om at en
overtakelse av staten først var nødvendig. At en slik
overtakelse likevel var en forutsetning kommer fram i en
tale av Chr. H. Knudsen hvor han gikk inn for "Indførelse
af Arbeidets Ordning ved Statens Overtagelse af Produkti
onen gjennem Indrettelsen af Produktionsforeninger med
Statskredit under det arbeidende Folks demokratiske Kontrol".120 Dette synet ble forsterket ved at man tok av
stand fra begrepet statssosialisme.
I motsetning til
statssosialisme satte de "den demokratiske socialisme".121
I en usedvanlig klar teoretisk artikkel ble problemet ut
dypet.
Under kapitalismen var "staten til for at opretholde klasseforskjellen".
Statseiendom kunne derfor bare
I det øyeblikk "socialdemokravære "et gjenemgangsled".
tene eller proletariatet tar fat paa den offentlige myndighed ... forvandles ... statseiendommen til samfundsejendom".122 På den andre siden var det et vanlig poeng over
for de borgerlige angrepene på kravet om statsinngrep at
"dette ... sosialinstiske prinsip har i aarrækker været
praktiseret hos os, praktiseret med saa stort held, at
ingen drømmer om at opgi det. Vi nævner som eksempel sta
tens drift av jernbanerne, av post-, telegraf- og skolevæsen - og delvis av skogvæsen og bergverk. Vi har ogsaa
en hel del kommunal socialisme i drift av gas- og vandværk,
bolag og kanske mejerier".123 Slik sett var overgangen
til sosialismen alt "begyndt for længe siden ... idet staten
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tvinges til at overtage den ene forretningsbrance efter
den andre11.124
Nå behøver ikke dette å være en selvmotsigelse.
Samfunnsmessiggjøringen av produktivkreftene var jo et kjent marx
istisk prinsipp, og politisk maktovertagelse var anerkjent
av de fleste sosialister.
Problemet var, og det er også
et problem ved marxismen, at samfunnsmessiggjørings-tesen
ble tatt for bokstavelig og at man ikke problematiserte
hvordan den politiske maktovertakelsen skulle skje.

STEMMERETTEN
Veien syntes tvertimot for sosialdemokratene å være rett
linjet og grei, og midlet var stemmeretten.
Kravet om al
minnelig og lik stemmerett var helt fra begynnelsen sosial
demokratenes fremste krav. Man kan si det så sterkt at Den
socialdemokratiske Forening i Kristiania ble stiftet først
og fremst for å bidra til dets gjennomføring, og kravet
fortettet flere av de trekkene i den sosialdemokratiske
tenkemåten vi har diskutert ovenfor.
For det første var
det uttrykk for en voksende klassebevissthet. Mangelen
på stemmerett var det viktigste formelle trekk som gjorde
arbeiderne til annenrangs borgere. Arbeiderklassen var
formelt utestengt fra samfunnet.
Selv om de fleste sosial
demokrater mente at "det er den økonomiske Afhængighed som
er Aarsag til vor politiske Umyndighed og ikke omvendt"126,
var mangelen på stemmerett et symbol på avhengighet og
umyndighet.
Som vi har sett var kravet om akseptering i
og av samfunnet for enkelte mye mer enn symbolsk. Grensen
mellom å betrakte stemmeretten ut fra dette perspektivet
som et symbol eller å betrakte all integrasjon i samfunnet
som et gode i seg selv var nok flytende og lite bevisst.
Likevel er det for oss viktig å holde fast på at alle par
ter mente kravet om stemmerett var et klassekrav selv om
også alle mente målsettingen var opphevelse av klassene og
klassekampen. Det er derfor galt å si at det å kjempe for
stemmeretten var å tro at de herskende klasser kunne "slås
i sitt eget spill".126
I tillegg til stemmerettskravets symbolske funksjon hadde
kravet en annen og viktigere betydning.
Stemmeretten
skulle være det redskap arbeiderklassen kunne og måtte
bruke for å overta statsmakten som igjen var en forutset
ning for byggingen av sosialismen.
Selv om sosialdemokra
tene mente økonomien var det primære, kunne økonomien bare
omformes gjennom politiske midler. Målet var å sette seg
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"i besiddelse av den formelle samfundsmagt - retten til
at forme samfundets love. Naar almindelig stemmeret er
gjennemført, gjør Norges forfatning det ikke umuligt at
naa dette maal ad parlamentarisk vej127
Sosialdemokratene ønsket altså å være en del av samfunnet
for gjennom det å omforme dens struktur. Dette falt sammen
med deres syn på sosialismen som et fornuftig ordnet og
harmonisk samfunn. Fordi man ønsket en plass i samfunnet
måtte man framstå som fornuftige, dannete og siviliserte.
Vort Arbeide og Social-Demokraten var fulle av artikler
som tok avstand fra vold og maktbruk, man forsøke å selge
seg selv som revolusjonære i målsetting, men ansvarlige og
byggende i handling. På den andre siden fordi sosialismen
var orden og harmoni kunne den ikke bygges gjennom vold.
Tvert imot, fordi kapitalismen var ufornuftig var sosial
demokratenes oppgave å forebygge f,den Omstyrtning og den
Lidelse, som maa opstaa ved at Forholdene ... drives til
en Spids".128 Sosialismen var den eneste redning fra kaos
og barbari.
Sosialismen kunne ikke ,!opnaaes paa engang
eller ved en voldsom Omvæltning af de bestaaende Forholde;
men ved mange smaa Seire vil man tilsidst staa ved
Maalet”.129 Omveltningen burde Mske ved evolution - det
vil si gjennem udvikling".1 30 "Socialisterne blir ofte
kalt revolusjonære,): samfundsomstyrtere. Men tværtimod
sandheden. De er netop de sande samfundsbevarere. De
kræver ikke, at alt skal ændres paa en dag. De tror ikke,
at oprør og blodsudgydelse er den heldigste maade. Tvært
imod finder de sig i at kløve sine krav og fredelig arbejde dem frem, et for et, gjennem samfundets almindelige
lovgivningsmyndigheder.
Og dette viser netop, at de er
praktiske folk, at de forstaar at bevare hodet koldt, om
end hjertet brænder.ff 1 31
Sammenhengen mellom en marxistisk-inspirert kapitalismekritikk og kampen for stemmeretten finner vi også i et
annet perspektiv. Nettopp teorien om utbyttingen kunne
forklare hvorfor arbeiderne ikke hadde stemmerett selv om
den borgerlige ideologien hevdet at alle mennesker var frie,
like og selvstendige individer.
Mitt hovedpoeng er at "den fredelige og lovlige Vei"132
til sosialismen alt var en etablert målsetting i 1884.
Derimot var man ikke alltid like sikker på om den var gjen
nomførbar. Den endelige maktovertagelsen kunne enten bli
ffblodig eller fredelig” selv om man var sikker på at den
ville "indtræde endnu inden Udløpet af dette Aarhundrede".133
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Jeppesen på sin side framhevet at ,fvi maa ikke skuffe os
selv og arbejderne i almindelighed med den stadige tale
om den fredelige udvikling.
Tvert imot, vi maa holde frem
den stadige fare, som truer fra magthaverne”.134 Dette
var likevel eneste gang Jeppesen gjorde dette.
Forankringen i en fredelig og lovlig vei, basert på for
nuft og sivilisasjon, ble selvfølgelig forsterket i og med
innføringen av alminnelig stemmerett for menn i 1898. Stra
tegien så ut til å lykkes.
Viktig var også at stemmer eta
ten ikke ensidig ble erobret gjennom arbeiderbevegelsens
kamp.135
Stemmeretten ble innført som,resultat av denne
kampen, men ble samtidig ’’frivillig'1 gitt arbeiderklassen
av det liberale borgers-kap i Venstre. Det var først og
fremst Venstres behov for støtte i unionspolitikken som
førte til at stemmeretten ble innført i 1898. Men samtidig
hadde også DNAs politikk vist at partiet var verdig en del
tagelse i det parlamentariske liv.
Sosialdemokratene fikk
stemmeretten så å si i belønning for dannet oppførsel.
Dermed var ringen sluttet.

AVSLUTNING - TEORI OG PRAKSIS, EN FUNKSJONELL ENHET
Vi har ovenfor på mange måter framstilt den sosialdemokra
tiske tenkemåten som et statisk og lukket hele. Dette er
et bevisst valg. Vår hensikt har vært å forsøke å fram
stille de vesehtlige grunntrekkene som forble noenlunde
konstante. Nettopp fordi de ikke ble endret i takt med
økonomiske og politiske konjunkturer, må disse grunntrekk
ene ha hatt fundamental betydning for partiets sjølforståelse. Men selv om tenkemåten var en helhet, var den ikke
fri for mulige indre motsigelser. Hele tiden eksisterte
det en latent mosetning mellom å bekjempe kapitalismen og
å overta ansvaret for samfunnets utvikling. Dette nedfelte
seg blant annet i et tvetydig syn på statens muligheter
og en tendens til å legitimere politikken både ut fra
klassespesifikke og al1menn-humanistiske liberale termer.
Vi har antydet hvordan disse tendensene ble forsøkt inte
grert .
De endringene over tid som likevel forekom var i hovedsak
endrmger i vektlegging.
Teoretiske resonnementer basert
på kapitalismekritikken forekom oftest i Soeial-Demokvaten
i første del av perioden. Men dette betydde ikke at innsiktene fra Kapitaleny slik de ble fanget opp i tenkemåten,
etter hvert totalt ble glemt.
Likeens kan vi ane en drei
ning fra et produksjonsperspektiv mot et fordelingsperspek-
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tiv og en nedtoning av klasseperspektivet til fordel for
et allment folkelig perspektiv. Men som vi har sett, var
dette ikke mer enn en tendens.
Årsaken til disse endringene var selvsagt først og fremst
innføringen av allmenn stemmerett for menn. Dette medførte
så å si at sosialdemokratenes gamle eksistensberettigelse
ble revet bort. Man måtte orientere seg mot nye oppgaver.
Nye muligheter ble åpnet selv om veien fram til stortings
flertall var lang. Dersom ikke stemmeretten var kommet,
eller bedre: dersom konkurransen mellom DNA og Venstre om
hegemoniet i arbeiderklassen ikke hadde utviklet seg slik
den gjorde, er det godt mulig at andre tendenser i sosial
demokratenes tenkemåte var blitt dominerende.
Vi har gjennom artikkelen argumentert for at innflytelsen
fra Marx ikke kan isoleres fra den totale tenkemåten.
So
sialdemokratene var selv heller ikke opptatt av slike av
grensinger.
I en artikkel om ,!Arbeiderens Værdi" refereres
innsikter fra 1. kapittel av Kapitalen3 Marx nevnes ikke
med navn, bare Lassalle.136 Likevel var, som vi har vist,
Marx tilstedeværende. Marx hadde en sentral plass i den
sosialdemokratiske tenkemåten, og dette kan bare forståes
hvis vi ser på teoriens funksjon for tenkemåten og tenkemåtens funksjon i bevegelsen.
Det har vært vanlig å hevde at sosialdemokratiet kjenne
tegnes ved en motsetning mellom teori og praksis. En del
nyere forskning har på sin side argumentert for at teorien
i virkeligheten var reformistisk, slik at en slik motset
ning var fraværende, les: partiet var gjennomført reformis
tisk.
Ingen av disse synene fanger etter vår mening opp
poenget.
For det første er det et problem hva som kan kalles revolu
sjonær teori i en ikke-revolusjonær situasjon.
Dersom Lenins karakteristikk av perioden 1871-1905 som en ikke-revolusjonær periode er riktig, har det ingen mening å beskylde
sosialdemokratene for å legge vekt på økonomiske og poli
tiske reformer.
På samme måte som det danske sosialdemo
krati, oppsto og vokste det norske i denne perioden. Dette
preget selvsagt tenkemåten.-1,37 Derfor kan vi hevde at der
som det er slik at man i en ikke-revolusjonær situasjon
ikke kan føre en åpent revolusjonær praksis, har det liten
mening å bare se på praksis for å bestemme om et parti er
revolusjonært eller ikke.
Omvendt har i en slik situasjon,
heller ikke en eventuelt revolusjonær tenkemåte noen for
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klarende kraft med hensyn på praksis.
Forholdet mellom tenkemåte og praksis er likevel mer funda
mentalt. Vi slutter oss til dem som hevder at i arbeider
bevegelsen eksisterte en funksjonell sammenheng mellom
teori og praksis.138 Nettopp fordi tenkemåten inneholdt
på den ene siden visjoner om en bedre verden og på den
andre siden bruddstykker av teoretisk analyse av kapita
lismen og muligheten og nødvendigheten (i vitenskapelig
forstand) av sosialismen, kunne man ubekymret føre en prak
sis basert på reformer. De elementene av marxistisk tenk
ning som vi kan finne i den sosialdemokratiske tenkemåten
representerer nettopp en slik vitenskapelighet.
Derfor
var også kapitalismekritikken mer interessant enn Marx1
politiske tanker. Moral og vitenskap utgjorde en enhet.
De norske sosialdemokratene var aldri kautskyanere i den
forstand at de aldri argumenterte for kapitalismens auto
matiske sammenbrudd. En slik tankegang finner vi heller
i Fagopposisjonen.
Sosialdemokratene kritiserte sammenbruddsteorien138 og la vekt på det positive momentet i
kapitalismens utvikling - samfunnsmessiggjøring gjennom
produktivkreftenes utvikling.140 Idealene og moralen
skulle vekke arbeiderne til kamp, og teorien skulle vise
kampens retning og muligheten for seier. Arbeiderklassen
skulle og måtte en gang til slutt ”arve jorden”.141 Og
omvendt: Fordi man i praktisk politikk måtte nøye seg med
små reformer, *skulle tenkemåten holde motet oppe og binde
arbeiderne til bevegelsen.
Tenkemåten skulle skape iden
titet .og holde idealene levende, noe som var nødvendig også
for å gjennomføre små reformer.
Teorien skulle på sin side
begrunne idealenes realisme. Det siste var viktig i en
situasjon hvor sosialdemokratene forsøkte å vinne en plass
i samfunnet, man måtte kunne forsvare sine krav som realis
tiske mot borgerlige angrep.
Ignaz Auers (sekretær i SPD)
kritikk av Bernstein er derfor treffende: ”slikt sier man
ikke, slik gjør man”.142 Bebels styrke som tysk arbeider
leder tilskrives nettopp hans evne til å holde tenkemåten
levende.143
Denne styrken hos sosialdemokratene var likevel også en av
deres svakheter. På grunn av den spesielle funksjonelle
sammenhengen mellom tenkemåte og praksis kunne tenkemåten
aldri gi konkrete retningslinjer for praksis. Tenkemåten
kunne vise nye problemer og oppgaver slik at sosialdemo
kratene var i stand til å stille mer vidtrekkende reform
krav enn Venstre. Derimot kunne den ikke fungere som et
vitenskapelig hjelpemiddel, analyseredskap, i gjennomfør
ingen av reformideene.
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Vi har tidligere et par ganger antydet en mulig motsigelse
i den sosialdemokratiske tenkemåten. Sosialdemokratene var
både sosiale og demokrater i den forstand at de både aksep
terte klassenes eksistens under kapitalismen og at alle individer under kapitalismen burde og kunne ha hver sin stemme
ved valg. Systemet var både kapitalistisk og demokratisk
fordi økonomien var kapitalistisk, og det var ingen hind
ring i selve økonomien for allmenn stemmerett. Kampen om
stemmeretten var en politisk klassekamp uavhengig av øko
nomien. Men, og dette var fundamentalt og bidro til å løse
motsigelsen, alle sosialdemokratenes positive normer var
knyttet til demokratiaspektet.144 Klassekampen, både øko
nomisk og politisk, var nødvendig under kapitalismen, men
ikke ønskelig.145 Stemmeretten var et klassekrav, som måtte
kjempes fram gjennom klassekamp basert på solidaritet, men
skulle når den ble gjennomført, være et redskap for å opp
heve klassene. Derfor, når sosialdemokratene snakket om
kamp som noe positivt, dvs. ikke forsvarskamp, snakket de
aldri om klassekamp i den forstand at de skulle knuse kapi
talistene, men om klassekamp for å oppheve klassene. Denne
kampen fortsatte også etter at stemmeretten formelt var
gjennomført. Kamp og håp og kjærlighet hørte sammen. En
tekst som tydelig uttrykker dette samspillet er sangen
"Gryr i Norgen":
Gryr i Norden lengselens sommer,
høres drømmet av taktfaste skritt,
det er arbeiderhæren som kommer,
:/: de som lenge har kjempet og lidt :/:
Der hvor kjærlighetsbanneret kaller,
hvor det lyser i vårdagens glød,
vær saken trofast til din død,
og du seirer, selv om du faller.
Kom broder, kom i dag!
Kom søster, slutter lag.
:/: Vær med! Vær med og frihetens hær
skal finne seiren nær. :/:
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