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Karl Heinrich Marx - curriculum vitae

1818 Født 5. mai i Trier som sønn av advokaten Heinrich
Marx og fru Henriette Marx.
1835 Examen artium ved Friedrich Wilhelm-gymnaset i Trier.
Begynner juridisk studium ved universitetet i Bonn.
1836 Forlovelse med Jenny von Westphalen.
Litterære forsøk.

Studium i Berlin.

1838 Faren, Heinrich Marx, dør den 10. mai.
Tittel på doktor
1841 Doktorgrad ved universitet i Jena.
avhandlingen: "Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie".
1842 Samarbeid med Arnold Ruge i "Rheinische Zeitung" i
Koln.
Redaktør.
Gifter
1843 Forlater redaksjonen etter pålegg fra politiet.
seg med Jenny von Westphalen den 12. juni. Kommer til
Paris i slutten av oktober.
1844 Omgang med tyske politiske emigranter, bl.a. Heinrich
Heine og Ludwig Borne. Treffer Proudhon. Medarbeider
i "Deutsch-Franzosische Jahrbucher".
Brudd med Arnold
Ruge.
Skriver "Økonomisk-filosofiske manuskripter1’.
Begynner samarbeidet med Friedrich Engels etter besøket
hans i Paris.
(Deres første sammenkomst i 1842 forløp
heller kjølig). Første datteren, Jenny, blir født.
1845 "Den hellige familie" blir skrevet i nært samarbeid
med Engels.
Utvist fra Frankrike.
Flytter til Brussel.
Foretar reise sammen med Engels til London og Man
chester. Marx og Engels skriver "Feuerbach-tesene" og
"Den tyske ideologi" (avsluttet i 1846; offentliggjort
første gang i 1932).
1846 I artikler i "Deutsche Brusseler Zeitung" og i sirkulærer fra Das Kommunistische Kbrrespondenzkommittee
konfrontasjon med de sosialistiske strømningene som
munnet ut i den tyske marsrevolusjonen av 1848. Marx
tar avstand fra Wilhelm Weitling. Datteren Laura blir
født.
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1847 Deltar som medlem i Kommunistenes Forbund på Forbun
dets 2, kongress i London.
"Filosofiens elendighet”
blir publisert.
Sønnen Edgar blir født.
1848 "Det kommunistiske manifest", skrevet i samarbeid med
Friedrich Engels, blir utgitt. Marx, som har oppgitt
sitt prøyssiske statsborgerskap, blir utvist fra
Belgia. 'Vender tilbake til Tyskland. Den 31. mai
utkommer det første nummeret av "Neue Rheinische
Zeitung" i Koln. Marx leder avisen som sjefsredaktør.
Kommunistenes Forbund blir oppløst. Marsrevolusjonen,
1849 Utvist fra Tyskland som statsløs.
Siste nummer av
"Neue Rheinische Zeitung" blir utgitt i mai.
I be
gynnelsen av oktober går Marx i eksil i London.
Sønnen Guido blir født.
1850 Kommunistenes Forbund blir grunnlagt på nytt. Av det
nystartede tidsskriftet "Neue Rheinische Zeitung. Po
lit i sch-okonomische Revue" kommer det ut bare fem
numre*
Kommunistenes Forbund blir splittet.
1851 Økonomistudier i biblioteket til British Museum.
Korrespondent for "New York Tribune". Engels fungerer
som ghost-writer.
1852 Kommunistprosessen i Koln. Forbundet blir oppløst.
Marx publiserer "Louis Bonapartes 18. Brumaire" og
"De store menn i eksil".
1853 "Avsløringer om kommunistprosessen i Koln" kommer ut
i Boston.
1855 Datteren Eleanor blir født.

Sønnen Edgar dør.

1858 "Grunnriss til kritikken av den politiske økonomi
(råutkast)" avsluttet'imars (offentliggjort første
gang i Moskva i 1939).
1859 "Til kritikken av den politiske økonomi" blir utgitt.
1860 "Herr Vogt"
1861 Reise til Tyskland.

Besøk hos Lassalle i Berlin.

1863 Moren, Henriette Marx, dør den 30. november.
1864 Den Internasjonale Arbeider-Assosiasjon (Den første
internasjonale) blir grunnlagt.
1865 Marx bryter med Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein,
"Lønn, pris, profitt" blir utgitt.
Internasjonalen
holder konferanse i London.
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1866 Internasjonalens 1. kongress i Geneve.
1867 Internasjonalens 2. kongress i Lausanne. ,fKapitalenn
(1. bind) kommer ut (2. bind 1885, 3. bind 1894).
1868 Internasjonalens 3. kongress i Brussel. Konfronta
sjoner med Bakunin.
1869 Internasjonalens 4. kongress i Basel. Det Sosial
demokratiske Arbeiderpartis kongress i Eisenach.
1870 Engels flytter til London.
1871 Pariserkommunen.
"Borgerkrigen i Frankrike" (engelsk
utgave, tysk utgave i 1891 med innledning av Fried
rich Engels).
Internasjonalens konferanse i London.
1872 Internasjonalens 5. og siste kongress i Haag. Baku
nin blir ekskludert.
Generalrådet flyttes til
New York.
1875 På møte i Gotha slutter de tyske arbeiderpartiene
seg sammen til Det Sosialistiske Arbeiderparti. Marx
skriver "Kritikken av Gotha-programmet" i et brev til
Bebel og Liebknecht (offentliggjort i 1891).
1877 Medarbeid på Engels1 "Anti-Duhring".
1878 Bismarcks Sosialistlover i Tyskland.
1881 Fru Jenny Marx dør den 2. desember.
1882 Foretar reiser til Sveits, Frankrike og Algerie.
1883 Datteren Jenny (Longuet) dør den 11. januar.
mars dør Karl Marx i London.

Den 14.
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Marx og marxismen etter hundre års
fortsatt kapitalisme

Karl Marx forutsa kapitalismens snarlige undergang. I løpet
av de vel 100 årene siden Marx døde har kapitalismen ut
viklet seg til nye høyder. Riktignok hadde Marx rett i at
kapitalismens utvikling ikke var noen harmonisk prosess.
To dype kriser og to verdenskriger har den vært gjennom
siden hans tid, og i år feirer vi tiårsjubileum for kapi
talismens seneste krise. Men etterkrigstidens vekstfase
var likevel uten historisk sidestykke. Kapitalismen i den
vestlige verden viste seg forenlig med et allment velferds
nivå og former for politisk deltakelse som Marx nok ville
ansett som uforenlig med en produksjonsmåte basert på pri
vat tilegnelse av profitten. Vi skal ikke hovere over at
Marx fra sitt ståsted i forrige århundres engelske kapita
lisme ikke kunne forutsi fenomener som nasjonalismens kraft,
kanaliseringen av klassemotsetningene til et velferdsstatlig kompromiss med organisasjonsfrihet og parlamentarisk
demokrati, eller byråkratiseringen av de statssosialistiske
planøkonomiene. Det som står fast er at Marx - mer enn
noen annen av klassikerne innen samfunnsvitenskapen - har
gitt oss holdepunkter i arbeidet med å analysere disse ut
viklingstrekkene. Det er her, i Marx1 historiske og konfliktorienterte perspektiv på koblingene mellom politikk,
økonomi og samfunn, hans aktualitet fremfor alt ligger.
Det ligger noe tvetydig i det å feire 100-års-jubileum for
en begravelse. Tvetydig er også den situasjon jubileet
fant sted i. Mens den vestlige velferdsstatens glansperi
ode på 60- og 70-tallet ga grobunn for radikalisering,
autoritetsskepsis og fagkritikk, skaper kapitalismens
dypeste krise siden 30-årene høyrebølge, konformitetspress
og disiplinering. Velstandstoppen ved inngangen til 70tallet ga rom for en sterk Marx-interesse.
Dette er vel
den viktigste bakgrunnen for at noen i Vesten i det hele
tatt kunne komme på tanken om å feire et Marx-jubileum i
1983. Men markeringen av dette jubileum faller sammen med
utflatningen av den radikaliseringsbølgen som utgikk fra
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studentopprøret på slutten av 60-tallet.
Radikaliseringen på 70-tallet hadde to kilder: på den ene
siden bunnet den i visse arbeidergruppers skuffelse over
at etterkrigstidens velferdsstatlige kompromisspolitikk
hadde fått så få konsekvenser på grunnplanet i bedriftene.
Kiruna-streiken var det viktigste skandinaviske eksemplet
på denne misnøyen.
På den annen side sprang den ut av den
sterke universitetsutbyggingen på 60-tallet. Denne hang
sammen med en teknokratisk tro på at investering i utdann
else var viktig for den økonomiske veksten, og med en vest
lig (særlig amerikansk) frykt for at russerne var i ferd
med å forbigå Vesten på dette punkt.
Ironisk nok ble
studentopprøret det viktigste resultatet av disse utdannelsesreformene. Dette var altså en radikalisering med
basis i velutdannede, intellektuelle mellomlag. Og innen
for disse gruppene var det mange som kastet sitt teoretisk
interesserte blikk på Karl Marx1 verk.
Intellektuell høykonjunktur for marxismen korresponderte
altså med økonomisk høykonjunktur for den vestlige, velferdsstatlige kapitalismen.
Begge disse konjunkturbølgene
har flatet ut i løpet av 70-tallet.
Dette forklarer nok
noe av den tvetydigheten som heftet ved Marx-jubileet
i 1983. For mange av Marx-spesialistene får refleksjonene
omkring Marx nærmest karakter av et eksistensielt oppgjør
med tidligere 'intellektuelle besettelser. Andre forsøker
å markere sitt definitive oppgjør med fortiden ved rituelt
å avsløre marxismens ^umenneskelige vesen på nyfilosofisk
vis. Fornuftskritikere og kulturpessimister ser sitt snitt
til å fordømme marxismen som en avleggs "åndsretning” og
samtidig forkaste erfaringene fra studentoppgjøret uten å
ha den ringeste forståelse av hva som lå i det.
Dette at Marx-jubileet så lett degenererte til navlebeskuelse gjorde at Vardøger lenge nølte med å markere det med
et temanummer.
(Vi nølte så lenge at dette nummer i rea
liteten blir et 101-års minne).
Det rituelle og ahisto
riske preget ved mange av jubileumsårets Marx-kommentarer
virket imidlertid også som en utfordring. Det kunne være
på sin plass å demonstrere at Vardøgers ikke-dogmatiske
marxisme kan behandle sine intellektuelle forfedre på en
måte som unngår de mest patetiske fallgruvene Marx-jubi
leet har lokket mellomlags-radikalismen ut i.
Vardøger hører utvilsomt hjemme innenfor den marxistiske
tradisjonen som oppsto med utgangspunkt i studentopprøret.
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Tidsskriftets første nummer fra 1969 viser dette med all
ønskelig tydelighet. Men Vardøger har aldri kastet seg ut
i finslipt Marx-filologi eller overgeneralisering uten
politisk bakkekontakt.
Snarere har tidsskriftet ansett
det som sin oppgave å arbeide i forlengelsen av Marx med
fokus på aktuelle problemstillinger: utviklingslinjer innen
dagens norske, europeiske og globale kapitalisme, politiske
bevegelser på norsk venstreside fra sosialdemokratiet til
økologi- og ml-bevegelsen, samt skjebnen til de overgangssamfunnene som har brukt Marx som sin ideologiske gallions
figur. Det er egentlig et brudd med Vardøgers holdning at
vi lager et nummer om Marx selv.
Vardøgers perspektiv har vært historisk konkret heller enn
abstraherende.
Eksempelvis er overgangssamfunnene blitt
analysert ut fra de rådende pro.duksjonsmåter i disse lan
dene, ikke som en eller annen mystisk inkarnasjon av "marx
istiske ideer".
Spørsmålet er nå hvordan en kan anlegge et
tilsvarende historisk konkret perspektiv på Marx og marx
ismen? Et blikk på etterkrigsmarxismens situasjon viser
oss: intellektuelle venstreradikalere står som marxismens
forvaltere i relativ atskillelse fra arbeiderbevegelsen.
De brede lag av arbeiderklassen i Vesten ha;r sluttet opp
om etterkrigskapitalismens kobling av vekst og velstand.
(Elant annet derfor har da også arbeiderbevegelsen så store
problemer i den nåværende krisesituasjon). De tre kompo
nentene som må analyseres er altså: marxismen, de intel
lektuelle og arbeiderklassen. Dette forholdet vil vi be
trakte i historisk og kunnskapssosiologisk lys: marxismen,
arbeiderklassen og de intellektuelle på Marx1 egen tid,
innenfor europeisk historie etter Marx og innenfor norsk
historie. Det viser seg at dette forholdet aldri har vært
enkelt: det har alltid vært preget av uoverensstemmelser,
gjensidig isolasjon og uinnfridde forventninger.
Det ser ut til at både Marx og hans etterfølgere som regel
har vært ute av stand til å etterleve den programmatiske
11.
Feuerbachte.se om å forandre verden, ikke bare fortol
ke den. Marxistene i Vesten har med få unntak forblitt
filosofer.
I sin fortolkning av verden har de postulert
historisk nødvendige utviklingslinjer, snarere enn å in
teressere seg for de forandrende krefter som spilte seg ut
i samfunnet foran øynene på dem.
Syttitallsmarxismen, en
intellektualistisk radikalisme i velferdsstatens mest
modne fase, kunne vanskelig gjøre annet enn å videreføre
denne tradisjonen. Mer enn noen gang i den marxistiske
tradisjon gjorde man fortolkningen av sin samtid til et
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spørsmål om fortolkning av Marx’ skrifter.
Så lenge man
intellektuelt kunne overbevise seg om kapitalismens for
gjengelighet kunne man trygt se bort fra den virkeligheten
som burde ha vært analysert> og for Nordens del var dette
framfor alt velferdsstaten og sosialdemokratiet. Både i
teoriens forhold til virkeligheten og innen selve marxis
men er det et spenningsforhold mellom fortolkning og for
andring. Disse spenninger og motsetninger er et gjennom
gangstema i dette nummer av Vardøger.
De to første artiklene dreier seg om Marx selv. Hans Magnus
Enzensbergers bidrag står for det dokumentariske innslaget.
Enzensberger har klippet sammen et utvalg ytringer som
illustrerer hvilke inntrykk Marx gjorde på folk han møtte
eller pleiet omgang med. Vi ser Marx snart gjennom ven
ners, snart gjennom fienders øyne, vi blir med på å kaste
forundrede, innforståtte, hatske og beundrende blikk på
denne mannen.
Etter hvert framstår - på godt og ondt - et
helhetlig bilde av marxismens grunnlegger.
Knut Ågotnes* kritiske diskusjon viser at selv for Marx*
eget vedkommende var tilknytningen til konkrete bevegelser
og erfaringer innen arbeiderklassen et kronisk problem.
Gjennom hele Marx virke er det en tendens til at han vel
ger å overbevise seg og sine lesere om en ubøyelig histo
risk nødvendighet, heller enn å gjøre analysen av de råd
ende klasseforhold på nasjonalt plan til grunnlag for sine
politiske standpunkter.
Arne Overreins artikkel tar opp marxismens forhold til ar
beiderbevegelsens mobilisering i andre europeiske land
etter Marx* død.
Overrein baserer analysen av marxismens
forhold til arbeiderklassen og de intellektuelle på den
sammenliknende historieskrivningens påvisning av særtrekk
ene ved kapitalismens utvikling i Tyskland og Russland.
De konkrete utviklingsproblemene og konfliktlinjene i de
forskjellige landene avgjorde hvilke elementer i Marx* lære
som ble trukket fram og også hvilket gjennomslag marxismen
fikk.
Overrein trekker også linjen videre til verdenskapitalismens utvikling etter siste krig: både et fenomen som
frigjøringsbevegelsene i Den tredje verden og den konsoliserte kapitalismen i Vesten gir opphav til utviklingspro
sesser og konfliktlinjer ganske forskjellige fra dem Marx
forestilte seg.
Artiklene av Einar Terjesen og Hallvard Tjelmeland tar for
seg marxismen innen norsk arbeiderbevegelses historie.
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Holder en Terjesens presentasjon av marxismens ideologiske
funksjon i norsk arbeiderbevegelse ved århundreskiftet opp
mot det Marx-bilde som Enzensberger gir, ser en at norske
sosialisters omgang med marxismen nok var av et slag Marx
selv ville ha foraktet.
Ser en dette i lys av problem
stillingen i Ågotnes1 artikkel, må det sies at en slik
holdning ikke nødvendigvis taler til MarxT fordel.
Tjelmeland behandler perioden 1930-68.
I hele denne peri
oden står sosialdemokratiet som det sentrale samlingspunk
tet for norsk arbeiderbevegelse. På 30-tallet framstår
en intellektuell marxisme for første gang i Norge: dens
utvikling går fra radikal opposisjon over til innord
ning under sosialdemokratiet i den fase - nemlig etter
krigstiden - da sosialdemokratiet står i spissen for å dra
de norske arbeidende masser ut av alt som måtte likne på
den utarming som dogmatiske marxister mente ville sikre
revolusjonens uunngåelige komme.
En kunne slutte av dette at historien gjentar seg og at
syttitalIsmarxismen vil følge Mot Dags ferd tilbake til
sosialdemokratiet. Men historien beveger seg ikke gjennom
slike repriser. Det vi i dag erfarer, er de kombinerte
virkninger av to prosesser: For det første av en økonomisk
krise som har oppstått innenfor den vestlige verdenskapitalismen som sosialdemokratiet alltid har ivret for å inte
grere Norge i (jfr. Vardøger 12/1982).
For det andre den
politiske deltakelseskrise og høyredreining som måtte melde
seg etter 30 års utbygging av velferdsstaten gjennom brede,
kompromisspregede og konflikt-tilslørende sosialdemokrat
iske reformer (jfr. Vardøger 11/1981).
Riktignok må man
utvilsomt si at syttitallsmarxismens største feil var at
den i all sin intellektualisme lot være å analysere ar
beiderklassens konkrete erfaringer, som nettopp har vært
knyttet til sosialdemokratiet.
(I stedet forsøkte man å
fornekte sosialdemokratiet ved å anklage det for å "svike"
arbeiderklassens historiske misjon.). Det er likevel ikke
gitt at en slik analyse vil føre tilbake til sosialdemo
kratiet. Det som særmerker norsk sosialdemokrati i dag
er forsøket på å fastholde et kompromiss med det private
næringslivet selv i en periode der dette kompromisset har
utspilt sin rolle, altså selv på slutten av 70-tallet der
vekst og velstand synes atskillig vanskeligere å forene
enn før.
Sosialdemokratiet er merket av 30 ars høykonjunk
tur.
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Men høykonjunkturen som bar den sosialdemokratiske bølgen,
har igjen slått over i krise, trass i makroøkonomisk plan
legging og velferdsstatlig sikkerhet.
Skal vi legge grunn
laget for en konstruktiv politikk i dagens situasjon, må
vi først forstå hvordan dette omslaget kunne være mulig.
Her har vi fortsatt bruk for de analyseredskaper Marx har
etterlatt oss.
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Hans Magnus Enzensberger:

På besøk hos dr. Marx

Alle utsagn i denne montasjen ev autentiske.
Også opplys
ningene om de siterte vitnene stemmer.
Gymnaslektor Gustav
Resting fra Hannover er derimot en oppfunnet figur.
Også
igrimder-åreriefantes det rett nok tyske intellektuelle
som deltok i arbeiderbevegelsen. Men enhver som var i
statens tjeneste, måtte regne med Bismaroks Sosialistlover
og det prøyssiske politiets årvåkenhet.
For så vidt er
Gustav Resting en mulig, men også en usannsynlig figur.
H.M.E.

(Gustav Kesting): Jeg har ikke hatt fordel av å kjenne dr.
Marx personlig. På grunn av min livssituasjon (jeg er
lektor ved Keiser-Wilhelm-Gymnaset i Hannover) har det
vært umulig for meg å ta den lange reisen til England. Men
da utenlandsk og tysk presse meldte at filosofen, sosial
økonomen og politikeren dr. Karl Marx var død, satte jeg
meg fore å følge sporene etter en så betydelig personlig
het, før det blir for sent. Jeg skrev et brev til hans
gamle venner, kampfeller og medarbeidere. Det samme brevet
ble sendt til Marx' politiske motstandere, til dommere,
politispioner, sensorer, redaktører og andre personer jeg
visste hadde vært i kontakt med ham. De ble aller nådigst
bedt om å gi meg sine inntrykk av og erindringer om dr.
Marx, slik at disse minneverdige opplysningene kunne bli
samlet og ikke gå tapt for ettertiden.
Etthundreogførtiåtte brev ble det alt i alt. Bare til
porto gikk det nesten en hel månedslønn, særlig porto til
utlandet, til Brussel, New York, London, St. Petersburg.
Og nå var det bare å vente på de første svarene. Det var
rene flaskeposten. Ikke ett ord fra mitt aller viktigste
vitne, Engels i London. Mistroiske gamle mann ...
Men
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jeg skal ikke ta det ille opp. Kanskje skriver han memo
arene sine. I det hele tatt familien! Den strengeste
taushet. Bare den stakkars Eleanor, Marx' yndlingsdatter,
svarte meg - en trofast sjel! Og Lafargue, svigersønnen
i Paris, en kubaner, mulatt tror jeg. Han skal forresten
ha skrevet en god bok til dovenskapens hyllest.
Til gjengjeld har andre skrevet fulle hele hefter. For
eksempel Liebknecht. Helt overraskende at han tok seg tid
til å svare, trass i hetsen som Bismarck har satt i gang
mot ham. Dessuten er han riksdagsmann og redaktør og mye
annet... Mange brev kom i retur: Adressaten er død; ad
ressaten har flyttet; adressen er ufullstendig osv. Bak
unin har alt vært død i lang tid, men en venn av ham i
Sveits sendte meg avskrifter fra papirene hans. Mange
svar nådde meg først via omveier, etter flere måneder.
Pensjonerte politimenn som ønsket å være anonyme, en
engelsk baron, aktivister fra 1848, emigranter i Amerika
og Australia, skrullete russere, hederlige handverkere,
tvilsomme journalister. Alle var kjærkomne. For meg
kommer det nemlig ikke an på å tegne et helgenbilde. Jeg
tar imot alt jeg kan få og overleverer det. Det er ar
beidet mitt. La vitnene strides! Ved et kryssforhør
kommer det alltid fram mer enn ved en monolog. Bildet av
dr. Marx, slik det fremstår i samlingen min, synes å være
revet brutalt i stykker gjennom striden mellom partene.
Ofte ergret jeg meg over brevene jeg mottok. De ufyselige
skjellsordene fra motstanderne hans var meg like motbyde
lige som tilhengernes blinde, kritikkløse hyllest.
Som historisk interessert ville jeg gjerne vite hvordan
han egentlig var helten i denne historien. Nåvel, dere
får bedømme selv! Jeg håper bare at dere vil være like
lite lunkne og nøytrale som kronvitnene mine.
WILHELM BLOS: En kan trygt si at Marx var nøyaktig det
motsatte av den spissborgerlige oppfatningen av ham. En
høy, slank figur, et åndfullt ansikt med skarpe trekk,
innrammet av tett, hvitt hår og skjegg, med en kullsvart
snurrbart. Holdning og klær var distingverte og elegante.
En sunn ansiktsfarge med røde kinn. Slik fremsto han dengang.
Hans avstamning syntes mer gammel-engelsk enn se
mittisk. Han var plaget av svulster i huden og leversyk
dom, men i det ytre kunne man ikke merke noe av det.
Grunntrekket i hans personlighet var en vinnende vennlig
het og en strålende munterhet som helt og holdent passer
til skildringene av hans hensynsfulle og inderlige familie
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liv. Da jeg senere ble kjent med hans hustru, forsto jeg
at det eksteskapelige forholdet mellom disse to menneskene
måtte forbli ideelt trass i at de periodevis opplevde den
ytterste elendighet og all slags vanskjebne.
Marxf personlighet skilte seg også fordelaktig fra visse
"radikale" sosialister.
Disse folkene anså de sosialis
tiske prinsippene som en gullskatt de var kallet til å
holde vakt over. Med uforsonlig, drakonisk raseri angrep
de enhver som bare lot dem skimte en meningsforskjell.
Sammenlignet med slike folk fremsto Marx med sin storhet
som ytterst beskjeden og tolerant.

Dette var herr Wilhelm Bl os, riksdagsmann i Berlin. Høsten
1874 satt han i varetektsarrest i Leipzig - de vanlige
historiene, angivelig brudd på presseloven. Da han ble
løslatt, lovet Liebknecht ham "en liten overraskelse":
BLOS: Neste morgen kom overraskelsen.
Glad og oppspilt
gikk jeg gjennom fengselsposten. Der ute sto Liebknecht
med en av de små sønnene sine. Og ved siden av ham sto
en vakker ung dame arm i arm med en høy slank mann i 50årene, med langt hvitt skjegg. Bare snurrbarten var kull
svart. Ansiktsfargen hans var frisk, og han kunne tas f or å
være en gammel jovial englender. Jeg gjenkjente ham imid
lertid straks etter bildet - det var Karl Marx. Den unge
damen var datteren hans, Eleanor, også kalt Tussy.
Han kom imot meg med en vinnende elskverdighet. Dette var
mannen som i spissborgernes øyne var så hemmelighetsfull,
som politiet betraktet som personifikasjonen av den inter
nasjonale revolusjon. På den tid hadde det dannet seg en
yppig Marx-legende, og reddharene blant de øverste titusen
betraktet ham som en uhyrlig muldvarp: Denne uhyggelige
skapningen krøp omkring i dypet og undergrov enhver sam
funnsorden.
Hvor stolt og lykkelig jeg var over å bli mottatt av redak
tøren for Neue Rheinische Zeitung,
grunnleggeren av Den
Internasjonale Arbeiderassosiasjon, forfatteren av Det
kommunistiske manifest og Das Kapital!
Mange av Marx sine samtidige har skildret ham som et dys
tert, innbilsk menneske med et ondskapsfullt og surt lynne.
Denne mannen som ble så ofte og utrolig bakvasket, kunne
kanskje avvise temmelig grovt mang en tåpe som trodde å
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kunne behandle ham med ringeakt.
med sin uvanlige elskverdighet

Men oss sjarmerte han

KARL HEINZEN: Karl Marx ble født i Trier av jødiske for
eldre. Den orientalske typen preget den originale frem
toningen hans på en helt slående måte.
Det ustelte og
bustete håret hans var kullsvart og hudfargen var skittengul. Den hårtildekkede lave pannen var som en merkverdig
knollvekst preget av noen fremstående knuter over øynene.
Både hjernepartiet og selve ansiktet til mannen manglet
etthvert preg av det edle og ideelle.
I de små, mørke,
kortsynte øynene spilte en ild blandet av ånd og ondhet.
Men naturen hadde ikke gjort noen tiger av denne person
ligheten; den hadde stoppet halvveis og laget en ape av
ham. Man innså straks at han ikke ville rive i stykker
og drepe, men at han heller ville klore, skjære grimaser,
kaste skitte og bedrive andre lumskheter. Han var en
mellomting av en ape og en katt. Mellom de små øynene
satt en liten, klumpete nese, som laget av en skittklump,
og han hadde en påtrengende komisk munn, med en utstående,
tykk underleppe som rakk en halv tomme utenfor overleppen
og uttrykte skadefro hån og spott. Hele fysiognomien
minnet spontant om de mest onskapsfulle apekatter. Men
trass i denne avskyelige samlingen av fysiognomiske ab
normiteter, ga ikke ansiktet et direkte ubehagelig inn
trykk, særlig ikke når det smilte. Det kom av at det
røpet ånd, og at man måtte more seg over innehaveren,
såfremt man ikke måtte lide direkte under hans elskverdig
het .
Man forsto straks at slik en natur ikke ville angripe en
fiende åpent og ærlig, men snarere benytte seg av løgn,
bakvaskelse, lumskhet og intriger. Hos et slikt menneske
kunne det ikke være tale om troskap og pålitelighet, ær
lighet og samvittighetsfullhet, ære og karakter.
Slike
kvaliteter måtte man gi avkall på fra første stund. Med
alt sitt talent var herr Marx åndelig sett bare en dialektiker og sofist, og hans gemene karakter gjorde ham i prak
sis til en løgner og intrigant.

Dette var den bjeffende stemmen til en viss Karl Heinzen,
Han var med på den mislykte oppstanden i Baden og i Pfalz,
og siden 1860 har han vært forduftet til et eller annet
sted i Amerika. Det var bare ved en tilfeldighet at jeg
kom over notatene hans.
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Høsten 1843 flyttet Marx til Paris. Tre måneder tidligere
hadde han giftet seg med Jenny von Westphalen og avslått
et tilbud fra den prøyssiske regjeringen som ville gjøre
ham til embetsmann. Et stort antall tyske intellektuelle
levde dengang i emigrasjon i Paris. De fleste av dem kan
en ikke lenger utspørre. Heinrich Heine døde for vel 27 år
siden, bladmannen Ruge er død, Georg Werth er også gått
bort. Bare Heinrich Bornstein kunne jeg be om opplysninger.
Han var redaktør av Vorwarts, en emigrantavis som det nå
værende parti bladet til det tyske sosialdemokrati har tatt
opp tradisjonen etter. Dessuten kontaktet jeg sønnen til
den tyske dikteren Georg Herwegh. Han var så vennlig å gi
meg de følgende opplysningene om årene Marx tilbrakte i
Paris:
HERWEGH: Karl Marx hadde en meget uttrykksfull fysiognomi.
Øynene hans var ikke store, men glitrende mørke. Et yppig
svart hår kastet skygge over pannen hans. Han egnet seg
fortreffelig til å forestille den siste skolastiker. Han
var meget lærd og et utrettelig arbeidsjern som kjente
verden mer fra teorien enn fra livet.
Han var fullstendig
klar over sin reelle betydning. Når han tenkte på det,
var han i godt humør og klarte å undertrykke sitt hjertes
to tvilsomme rådgivere: ærgjerrigheten og misunnelsen. Men
helt til taushet kunne han aldri bringe dem. Den sarkasmen
han brukte ubarmhjertig mot sine motstandere, var ikke av
den borgerlige sorten, men skjærende kald som øksen til en
bøddel.
I 1843 møttes Karl Marx, Georg Herwegh og Arnold Ruge i
Paris. Den førstnevnte kom fra Køln, den andre fra Ostende
og den tredje fra Dresden. De var ikke for vel ankommet
før Ruge foreslo til Marx og Herwegh at de skulle flytte
sammen med ham og danne et slags kollektivhus etter Charles
Fouriers modell. Rollen som matvareforvalter skulle gå på
omgang blant kvinnene. Fru Herwegh bedømte situasjonen
ved første blikk.
Hvordan kunne fru Ruge, den nette, lille
damen fra Sachsen, komme ut av det med den meget intelli
gente og enda mer ærgjerrige fru Marx som var henne langt
overlegen når det gjaldt kunnskaper? Og hvordan skulle fru
Herwegh som var nygift og den yngste blant dem, føle seg
lokket til dette samlivet? Herwegh og hans hustru avslo
følgelig Ruges tilbud, og Ruge innkvarterte seg sammen med
Marx i Rue Vanneau.
Etter fjorten dager ble kollektivet
oppløst. Herwegh og hans hustru fortsatte imidlertid å ha
et godt forhold til familiene Marx og Ruge.
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Heinrich Bdrnstein forteller om redaksjonsarbeidet i

Vor-

warts:
B&RNSTEIN:
Snart hadde Vorwårts en aktiv redaksjonsstab
som knapt noe annet blad kunne oppvise maken til, særlig
ikke i Tyskland der pressens situasjon neppe kunne bli mer
kummerlig, før impulsene i 1848 livet den opp igjen.
For
uten Bernays og meg som var redaktører, var også Arnold
Ruge, Karl Marx, Heinrich Heine, Georg Herwegh, Bakunin,
Georg Weerth og Friedrich Engels faste medarbeidere i
bladet. Det disse mennene skrev, var ikke bare spirituelt,
men også høyst radikalt. Jeg minnes ennå med fornøyelse
rddaksjonsforsamlingene som fant sted flere ganger hver
uke. Jeg holdt oss med redaksjonslokale da jeg hadde flere
ubenyttede rom.
I det største rommet hadde ressursen Baku
nin provisorisk bopel; her hadde han en feltseng, en kof
fert og et tinnbeger. Det var hele møblementet. Han var
det minst kravfulle av alle mennesker.
I dette rommet sam
let det seg mellom tolv og fjorten mennesker på redaksjons
møtene.
De satt på sengen eller kofferten, de sto eller
tråkket omkring. Alle røkte tett mens de debatterte med
den største iver og lidenskap. Vinduene kunne vi ikke
åpne, for da ville folk ha stimlet sammen på gaten for å
finne ut av årsaken til slik heftig stemmebruk. Det gikk
ikke lenge før rommet var fylt av et røykteppe så tykt at
en nyankommer ikke kunne gjenkjenne noen av de tilstede
værende. Til slutt kunne vi overhodet ikke se hverandre.
At disse debattene ble så heftige, kom først og fremst av
at det nødvendigvis må oppstå meningsforskjeller og ulike
synspunkter når så mange betydelige åndskrefter møtes. Den
sosialistiske og kommunistiske retningen markerte seg
stadig skarpere og steilere overfor den rent humanistiske.
Ruge kunne ikke komme til forståelse med sosialistene og
kommunistene. Marx kritiserte skånselsløst Ruges arbeider.
Ruge og de mer moderate trakk seg stadig mer tilbake, og
den røffe radikalismen tok overhånd.

Der, i et skittent rom, i første etasje på hjørnet mellom
Rue de Moulins og Rue Neuve des Petits Champs, dukker kan
opp, den store motstpiHeren til dr. Marx, denne umulige
russeren. En enorm kjøtt- og fettmasse, dette moskovittiske
gjøkegget, denne Muhammed uten Koran, denne tykke elefanten,
denne skrålhalsen, esel, kosakk, sjarlatan. Slik ble han
omtalt av Marx. Og omvendt var heller ikke Bakunin snerpet
når det gjaldt å karakterisere motstanderen sin:
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BAKUNIN: Jeg traff ham første gang i Paris i 1844. Da
var jeg allerede emigrant. Vi ble temmelig gode venner.
Dengang forsto jeg ikke noe av sosialøkonomi, jeg hadde
ennå ikke befridd meg fra de metafysiske abstraksjonene,
og sosialismen min var bare rent instinktiv.
Selv om han
var yngre enn jeg, var han allerede ateist, lærd materia
list og tenkende sosialist. Nettopp på den tid begynte
han å utarbeide grunnlaget for sitt teoretiske, system. Vi
traff hverandre temmelig ofte, for jeg satte ham meget
høyt på grunn av hans vitenskap og hans seriøse og liden
skapelige hengivelse til proletariatets sak, selv om hold
ningen hans alltid var blandet med personlig forfengelig
het.
Og jeg var begjærlig etter å ha samtaler med ham.
De var alltid lærerike og vittige når de ikke ble fylt av
smålig hat, noe som dessverre altfor ofte var tilfelle.
Men det var aldri noen åpen fortrolighet mellom oss. Tem
peramentene våre kom ikke overens. Han kalte meg en senti
mental idealist, og han hadde rett.
Jeg kalte ham et
perfid, ondskapsfullt og innbilsk menneske, og jeg hadde
også rett. Likedan som Jehova, guden til hans forfedre,
var han ytterst innbilsk og ærgjerrig, stridslysten, in
tolerant og absolutt.
Hevnlysten hans grenset til galskap.
Han vek ikke tilbake for noen løgn, for noen ond baktale,
overfor dem som var så ulykkelige å ha ertet fram hans mis
unnelse og fiendskap.
Han skydde heller ikke den mest av
skyelige intrige hvis han var sikker på at den ville styrke
I dette henseende var han en
hans posisjon og innflytelse.
politiker. Omkring 1845 overtok Marx ledelsen av de tyske
kommunistene i Paris.
Sammen med sin trofaste venn Engels
grunnlag han senere de tyske kommunistenes eller statssosialistenes hemmelige forening. Engels hadde den samme intel
ligens som Marx. Men han hadde mindre viten. For øvrig
viste han mindre anlegg for løgner og intriger.

Og Heine? Hvordan var det med Heine? På den tid skal han
ha hatt meget nær forbindelse med Marx. Men det fins få
overlevninger om dette vennskapet. Et Heinesk sukk over
Marx er imidlertid blitt fortalt meg: "Hva skal man synes
om et menneske når han bare er en barberkniv?" Men dette
er kanskje bare et rykte. Desto mer lykkelig er jeg over
å ha et vitnemål fra en pålitelig kilde. Det er en erind
ring fra Eleanor Marx-Aveling, Marx' datter som lever i
London:
ELEANOR MARX-AVELING.
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En tid besøkte Heine familien Marx

hver eneste dag for å lese diktene sine for dem og få de
unge folkenes vurdering.
Sammen kunne Heine og Marx gå
igjennom et lite åttelinjers dikt utallige ganger. De
diskuterte hvert enkelt ord og arbeidet og filte på diktet
inntil ethvert spor av arbeid og filing var fjernet.
Marx måtte her være svært tålmodig, for Heine var sykelig
sårbar overfor enhver kritikk. Av og til kom han boksta
velig talt gråtende til Marx, fordi en eller annen obskur
literat hadde angrepet ham i et blad. Da visste ikke Marx
noe annet å gjøre enn å vise ham til sin hustru, som med
sin humor og elskverdighet snart brakte poeten til hektene
igjen.
Men ikke alltid kom Heine for å søke hjelp.
Stundom brakte
han også hjelp. Et tilfelle ble særlig godt husket av
familien Marx. Den lille Jenny Marx, et spebarn på bare
noen måneder, fikk en dag så voldsomme krampeanfall at det
var fare for livet. Marx, hans hustru og deres trofaste
hushjelp og venninne Helene Demuth sto fortvilet og rådløse
rundt det lille barnet. Da kom Heine. Han så på henne og sa:
f,Barnet må straks legges i et bad11.
Egenhendig ordnet han
et bad, la barnet oppi vannet, og reddet - som Marx sa Jennys liv. Heine som praktisk barnepleier - dette bildet
vil kanskje overraske mange.
Marx var en stor beundrer av Heine, Han holdt like mye av
dikteren som av verkene hans og bedømte hans politiske
svakheter med den største overbærenhet.
Diktere, hevdet
han, er noen underlige skruer som må få vandre sine
egne veier. En må ikke måle dem med den målestokken som
brukes på vanlige, ja selv på uvanlige mennesker.

I januar 1845 ble Marx utvist fra Frankrike. Han reiste
til Brussel med familien sin. Her traff han igjen Heinzen,
den forbitrede tysk-amerikaneren.
HEINZEN: Det var først i Brussel Karl Marx oppdaget at jeg
var et menneske som måtte angripes og uskadeliggjøres. For
i mellomtiden hadde jeg utgitt Die preussisohe Bureaukratie.
Boken hadde vakt betydelig oppmerksomhet og gitt meg
et navn.
Dette var tilstrekkelig, ja avgjørende grunn for
Marx sin fiendtlighet.
Det fantes ikke noe naturen til dette mennesket kunne tåle
mindre enn at en annen fikk utmerkelser. Den han ikke kunne
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nå eller slå ut, måtte han tale nedsettende om.
Bare det
at et menneske var ham overlegen i fysisk kraft, skaffet
ham hodepine.
Særlig jeg måtte stadig høre hentydninger
om min styrke. Akkurat som i Køln, fikk han ikke ro på
seg i Brussel før han hadde testet den.
En dag ga han
seg offentlig i kast med meg på kafeen. Han forsikret at
han kunne kaste meg i gulvet og begynte straks å ta rygg
tak på meg.
Idet jeg ristet ham av meg, kom jeg til å
dytte ham mot glassdøren. Han spratt opp igjen og ropte:
"Det er ikke noen kunst når man har slike elefantknokler".
Rett nok var det ikke noen kunst, svarte jeg, men derimot
var det en kunst å være så dum at man ikke kjente sine
begrensninger.
Disse smålige trekkene karakteriserer full
stendig denne "sjefen" til kommunistene, denne gule herr
Steinhard, dette smålige trollet, denne lille dr. Irr, som
jeg senere har døpt ham.

Tar jeg feil, eller skal tro om det ikke er en antisemit
tisk undertone i denne bjørneflåer-tiraden? I det hele
tatt har det ofte slått meg hvor hyppig kildene mine kommer
tilbake til den "orientalske herkomsten" til dr. Marx, som
om det skulle dreie seg om et eksotisk folkeferd. Kanskje
- jeg tilføyer denne formodningen i parentes - er likevel
ikke det tyske borgerskapet fullt så opplyst som det selv
tror? I alle fall er den følgende skildringen fra et rus
sisk øyevitne velgjørende fritt for slike insinuasjoner.
Også denne eridningen stammer fra den tid Marx bodde i
Brussel.
ANNENKOV: Marx var en type menneske som besto av energi,
viljestyrke og ubøyelig overbevisning, en type som også
var høyst merkverdig i sin ytre fremtoning. En tykk, svart
manke på hodet, hendene tildekket av hår, frakken skjevt
knappet. Likevel så han ut som en mann som har rett og
makt til å kreve aktelse, selv om utseendet og atferden
hans kunne synes temmelig underlig.
Bevegelsene hans var
kantete, men preget av mot og selvsikkerhet. Manerene hans
var rett og slett i strid med alle sosiale omgangsformer.
Men de var stolte, med et tilstrøk av forakt, og den metal
liske stemmen hans stemte merkverdig godt overens med hans
radikale bedømmelse av mennesker og ting. Når han snakket,
uttrykte han meninger som ikke tålte innsigelser. De ble
for øvrig også skjerpet av en smertelig skarp tone som
gjennomtrengte alt han sa. Tonen røpet en fast overbevis
ning om at hans oppgave var å beherske sinnene, å påtvinge
Foran meg sto inkarna
dem sin vilje og rive' dem med seg.
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sjonen av en demokratisk diktator, slik den kunne fore
sveve en i fantasien.

Her har vi å gjøre med et helt annet vitne. Her snakker
en utenforstående, en russer som dengang hadde besluttet
å selge godsene sine og se seg om i det friere Vesten.
Pavel Vasilievic Annenkov var navnet hans, og han vendte
senere tilbake til Petersburg. Han skal endog ha tjeneste
gjort for tsaren. Dengang, i førtiårene, var han imidler
tid en overbevist liberaler.
ANNENKOV: Alt første gang vi traff hverandre, inviterte
Marx meg til et møte med skredderen Weitling. Møtet skulle
finne sted hjemme hos ham dagen etterpå. Weitling hadde
dengang et temmelig stort arbeiderparti bak seg i Tyskland.
Møtet var sammenkalt for, om mulig, å oppnå enighet om en
felles taktikk blant ledelsen for den tyske arbeiderbevegel
sen. Jeg nølte naturligvis ikke med å takke ja til invita
sjonen.
Skredderagitatoren Weitling var en pen, blond,
ung mann i en liten frakk med noe snobbet snitt. Han hadde
en kokett stusset bart og lignet mer på en handelsreisende
enn på den strenge, forbitrede arbeideren som jeg hadde
forestilt meg.
Etter at vi hadde presentert oss flyktig for hverandre noe som for Weitlings del skjedde med en viss søkt høflig
het - satte vi ’oss rundt et lite grønt bord. Ved den smale
enden av dette bordet tok Marx plass med en blyant i hånden
og bøyde løvehodet sitt over et papirark. Hans uatskille
lige venn og propagandaledsager, den høyvokste, oppreiste,
engelsk fornemme og alvorlige Engels åpnet møtet med en
tale.
Han snakket om nødvendigheten av at det blant folk
som viet seg til arbeidets reform, måtte herske klarhet om
deres gjensidige meninger, og at det måtte skapes en felles
lære som kunne tjene som banner og samlingspunkt for alle
tilhengere som ikke hadde tid eller muligheter til å be
fatte seg med teoretiske spørsmål. Engels hadde ikke av
sluttet talen sin før Marx hevet hodet og stilte et spørs
mål direkte til Weitling:
,fWeitling, De som med Deres kommunistiske propaganda i
Tyskland har laget så mye larm og vunnet så mange arbei
dere som derved mistet arbeid og brød, fortell oss med
hvilke argumenter De forsvarer Deres revolusjonære sosiale
aktivitet, og hva De vil basere denne aktiviteten på i
fremtiden?” Selv dette bryske spørsmålets form minnes jeg
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ennå helt nøyaktig fordi det utløste en lidenskapelig
diskusjon i den lille kretsen. Diskusjonen kom imidlertid
ikke til å vare lenge.
Weitling syntes å ville holde diskusjonen innenfor den
liberale veltalenheten. Med et alvorlig, bekymret uttrykk
i ansiktet begynte han å forklare at det ikke var hans
oppgave å skape nye økonomiske teorier. Tvert imot gjaldt
det, slik det hadde vist seg i Frankrike, å oppta de øko
nomiske teoriene som best kunne hjelpe arbeiderne til å
innse hvilken forferdelig situasjon de befant seg i, og
hvordan de herskende og samfunnet forsøkte å innbille ar
beiderne at all urettferdigheten var til beste for dem
selv. Arbeiderne måtte lære å ikke tro på alle løfter og i
stedet stole på egne krefter og kjempe for opprettelsen
av et demokratisk-kommunistisk samfunn.
Han snakket mye, men til min forundring - og i motsetning
til Engels sin tale - uklart og forvirret. Nå hadde han
helt andre tilhørere foran seg enn de som vanligvis samlet
seg rundt verkstedet hans eller leste avisen eller løpe
sedlene hans. Derfor mistet han tankens og språkets fri
het .
Han ville trolig ha snakket enda lenger om ikke Marx, med
øyenbrynene morskt sammentrukket, hadde avbrutt ham for å
ta til motmæle. Hovedinnholdet i det sarkastiske svaret
hans var at det ganske enkelt er bedrageri å oppvigle fol
ket uten å gi det et fast, gjennomtenkt grunnlag for dets
handlinger.
Slike fantastiske forespeilinger som Weitling
hadde gitt, fortsatte Marx, kan aldri føre til de lidendes
redning, men til deres undergang.
Særlig hvis en i Tysk
land vender seg til arbeiderne uten strengt vitenskapelige
ideer og konkrete teorier, er det ensbetydende med et tomt,
samvittighetsløst spill med propagandaen.
Et slikt spill
forutsetter på den ene siden en begeistret apostel; på den
andre siden en samling esler som gapende lytter til apos
telen.
Her, tilføyde han plutselig idet han pekte på meg
med en brå håndbevegelse, her er en russer blant oss.
I
hans land, Weitling, ville kanskje rollen Deres være på sin
plass.
Bare der kan det med hell opprettes foreninger
av absurde apostler og absurde følgesvenner.
I et sivilisert land som Tyskland, fortsatte Marx sin ut
legning, kan man ikke utrette noe uten en fast, konkret
lære.
Og hittil er det heller ikke blitt utrettet noe,
annet enn larm, skadelige utbrudd og ødeleggelse av selve
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saken som man har tatt i sin hånd.
De bleke kinnene til Weitling f ikk f arge, og språket hans
ble fritt og levende. Med en stemme som skalv av opphiss
else begynte han å bevise at et menneske som har samlet
rundt seg hundrevis av mennesker i rettferdighetens, solidaritetens og nestekjærlighetens navn, ikke kan kalles
Han la til at kanskje et slikt mennes
tomt og uvirksomt.
kes beskjedne forberedelsesarbeid for den felles saken
ville være av større betydning enn kritikken og kabinettsanalysene som blir utviklet langt borte fra den lidende
verden og folkets trengsler.
De siste ordene gjorde Marx definitivt rasende. Han slo
knytteneven i bordet, så lampen hoppet, sprang opp og ropte
"Aldri hittil har uvitenheten hjulpet noen". Vi fulgte
eksemplet hans og reiste oss noen. Møtet var slutt. Mens
Marx gikk opphisset frem og tilbake i rommet, tok jeg raskt
avskjed fra ham og de andre og gikk hjem, høyst overrasket
over det jeg nettopp hadde sett og hørt.

Enhver som har forstått litt av Marx' politiske tempera
ment, vil begripe at han ikke aktet å holde øye med den
tyske revolusjon i 1848 fra utlandet,som ren observatør.
Forresten, det er vel litt overdrevet å snakke om en revo
lusjon. I Køln og Frankfurt var det imidlertid så stort
virvar, og alle involverte var så opptatt av hendelsene
fra dag til, at knapt noen kan huske i detalj hvordan Marx
opptrådte den gangen. Men en trenger bare å ta for seg de
to årgangene av Neue Rheinische Zeitung for å se at han var
en utrettelig agitator. Dette inntrykket hadde også en
amerikansk reporter som dengang oppholdt seg i Tyskland,
nemlig Mr. Albert Brisbane fra avisen New York Daily Tri
bune.
BRISBANE: Jeg reiste videre til Køln der jeg fant folket
i sterk opprørsstemning. Der traff jeg også Karl Marx,
lederen for folkebevegelsen. (...) Den gang var han nett
opp i ferd med å bli berømt: en mann i trettiårene, under
setsig og kraftig bygget, med et uttrykksfullt ansikt og
tykt svart hår. Ansiktstrekkene hans vitnet om stor energi
og bak hans tilbakeholdenhet og innesluttethet kunne man
ane den lidenskapelige ilden fra en besluttsom karakter.
Karl Marx1 følelser var preget av hans hat mot kapitalens
makt, mot dens grådighet og griskhet og dens rolle som
undertrykker av de arbeidende klassene.
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Fra revolusjonsdagene i Køln har det dessuten lykkes meg
å få et par inntrykk fra herr Carl Schurz. I 1849 kjempet
herr Schurz sammen med opprørerne i Baden. Etter nederlaget
flyktet han til Sveits, og et par år senere befridde han
sin kampfelle Gottfried Kinkel fra Spandauer-fengslet i
Berlin på en eventyrlig måte. Deretter reiste han til
Amerika der han drev det så langt som til å bli innenriks
minister for De forente stater.
SCHURZ: Den undersetsige, kraftig bygde mannen med den
brede pannen, det belgsvarte håret og helskjegget og de
mørke, glimtende øynene, tiltrakk seg snart allmenn opp
merksomhet. Han hadde ord på seg for å være en meget be
tydelig lærd innen sitt fag.
Jeg visste ytterst lite om
hans sosialøkonomiske oppdagelser og teorier. Derfor var
jeg desto mer begjærlig etter å samle visdom fra leppene
til den berømte mannen. Denne forventningen ble forsmådd
på en eiendommelig måte. Det Marx sa, var faktisk inn
holdsrikt, logisk og klart. Men jeg har aldri sett et
menneske som opptrådte så fornærmende og ufordragelig arro
gant. Enhver som motsa ham, behandlet han med dårlig
skjult forakt. Når noen fremsatte argumenter som han mis
likte, ble de enten møtt med bitende spott over sin ynke
lige uvitenhet eller ærekrenkende mistenkeliggjøring av
sme motiver.
Jeg husker ennå meget godt den skjærende
hånlige, ja, spottende tonen som han uttalte ordet "bur
sjoa" med. En f,bursjoa,! var for ham et umisskjennelig ek
sempel på en dyp åndelig og moralsk forsumping.
Enhver som
våget å motsi ham, ble hengt ut som "bursjoa". Det var
ikke til å undres over at Marx1 forslag ikke fikk gjennom
slag i forsamlingen. Like lite underlig var det at de han
hadde krenket, var tilbøyelige til å stemme for alt han
ikke ønsket, og at han ikke vant noen tilhengere, men tvert
imot støtte fra seg dem som kanskje kunne blitt tilhengerne
hans.

Høsten 1849 var alt tapt. Dr. Marx bega seg til London,
så vidt jeg kan se uten å ane at han skulle tilbringe de
neste 34 årene der og forbli i eksil helt til han døde.
Under de vanskeligste forhold skrev han her hovedverket
sitt, det berømte Das Kapital. Tallrike flyktninger kom
samme veien som Marx. Den engelske hovedstaden ble sentret
for den europeiske emmigrasjon.
Men i årene som kom, val
fartet også yngre følgesvenner til London for å oppsøke dr.
Marx. Blant dem var herr Wilhelm Liebknecht, den kjente
lederen for det tyske sosialdemokratiet.
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LIEBKNECHT: Jeg traff familien Marx på sommerfesten til
den kommunistiske Foreningen For Arbeideropplysning. Festen
fant sted i nærheten av London, jeg husker ikke om det var
i Greenwich eller i Hampton Court.
,fFader Marx”, som jeg
så for første gang, foretok straks en streng eksaminering
av meg.
Han så meg skarpt inn i øynene og inspiserte hodet
mitt temmelig nøye. Men da eksamenen var lykkelig over
stått, fikk samtalen etter hvert en mer allmenn karakter.
Etter en stund kom vi inn på naturvitenskapens område, og
Marx spottet den seierrike reaksjonen i Europa: Den inn
bilte seg å ha kvalt revolusjonen og ante ikke at natur
vitenskapen forberedte en ny revolusjon. Kong Damp som
hadde laget omveltning i verden i forrige århundre, var nå
ferdig med sin regjeringstid.
I dampens sted ville det
komme en langt større revolusjonær: den elektriske gnisten.
Og helt i fyr og flamme fortalte Marx meg at i Regent’s
Street hadde det i noen dager vært utstilt en elektrisk
maskin som dro et jernbanetog.
”Nå er problemet løst.
Følgene er uoverskuelige.
Etter den økonomiske revolusjo
nen må det nødvendigvis følge en politisk omveltning. For
den politiske revolusjonen er bare den økonomiske revolu
sjonens uttrykk.” Marx sin skildring av dette fremskrittet
brakte klart for en dag hans verdensanskuelse, særlig
det som senere er blitt kalt den materialistiske historie
oppfatningen. Ja, fremstillingen hans var så klar at en
viss tvil som jeg hittil hadde næret, forsvant som snø
for vårsolen. . Den kvelden kom jeg meg ikke hjem igjen.
Vi pratet og lo og drakk til langt ut på neste morgen;
og solen sto allerede på himmelen da jeg gikk til
sengs.

Det politiske eksil har alltid vært et arnested for kon
spirasjon og stridigheter. Også i London var det heftige
kontroverser blant de tyske flyktningene. Gjennom hård
nakket etterforskning og takket være hell kom jeg på sporet
av en mann som kan gi mer nøyaktige opplysninger om en slik
strid. Han er en tidligere prøyssisk offiser som i 1848
gikk over til de revolusjonære. I Pfalz skal han til og
med ha ledet opprørernes generalstab, men uten å legge for
dagen det største vidsyn. Det har lykkes meg å oppspore
tilholdsstedet til herr Gustav Adolf Techow. Han lever i
dag i Australia. Av notatene hans får vi vite hvordan det
gikk for seg i London i året 1850. Dr. Marx og Friedrich
Engels hadde samtaler med herr Techow om fremtidsutsiktene
til det såkalte Kommunistenes Forbund og om sine strate
giske prinsipper.
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TECHOW: Marx sa at i London hadde de måttet holde i hevd
det gamle forbundets riktige standpunkter.
For dem var
det bare saken som hadde vært viktig. Hva angikk perso
nene, så var de rene forstandsmennesker som ikke kjente
noen sentimentalitet.
For Marx og Engels kom det an på
saken og organiseringen av et sterkt, strukturert, proletarisk parti. For dette formålet måtte ikke bare alt
uvedkommende holdes utenfor, men alle personer som på en
eller annen måte gjorde motstand, måtte ubønnhørlig for
følges.
Jeg sa at jeg aksepterte alt de hadde sagt om par
tidannelsen. Men den måten de gikk til angrep på, var bortsett fra alt annet - i alle fall upolitisk. Angrepene
deres var ispedd personlig gift, og de forutsatte nederdrektigheter der det som regel forelå bare villfarelser
eller svakheter. Alt dette måtte mangedoble tallet på
deres dødsfiender til ingen nytte. Publikum ville få inn
trykk av at partiet deres var dominert av personstridigheter.
Innad i selve partiet ville den uunnværlige til
liten til ledernes uegennyttighet bli svekket, og følgelig
ville det indre samholdet bli ødelagt.
Til dette svarte de at deres taktikk, deres måte å skrive
på, hadde stått fast siden de grunnla Neue Rheinische Zeitung.
De hadde jo nettopp befridd seg fra det langtekke
lige, dummej godmodige tyske frasemakeriet og valgt å ut
trykke seg med fransk skarphet og klarhet. Med denne me
toden hadde de også oppnådd altfor strålende resultater
til å kunne avstå fra den.
Billig popularitet hadde de
aldri strevet etter. Tvert imot!
Så lenge Neue Rheinische
Zeitung eksisterte, var Marx blitt utsatt for alle mulige
fornærmelser og håndgripelig mishandling, ja, han var endog
blitt truet på livet. Publikum, det vil si massene i det
demokratiske partiet, hadde alltid skreket opp straks en
av de gamle avgudene - det være seg mennesker eller for
dommer - ble rørt ved. Men stadig hadde Marx og Engels
også kunnet triumfere over at meningen deres raskt ble
anerkjent, ofte bare etter noen uker, og at den avguden de
hadde angrepet, ble styrtet. At hele verden ville skrike
opp, hadde de visst på forhånd. Men det gjorde dem ikke
noe. Allerede i denne kampen hadde Marx ofret all sin for
mue (nøyaktig opptelling av alle mulige ofre). Nå ville
han og Engels reise til Amerika. Uten den sosiale revolu
sjonen ville Europa gå til grunne innen kort tid, og Ame
rika ville da utnytte det gamle systemet på Europas bekost
ning. Til syvende og sist var det imidlertid helt like
gyldig om det ynkelige Europa skulle få en slik skjebne.
Når det gjaldt spørsmålet om hvordan aktiviteten deres
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virket inn på partiet, så hadde de en gang for alle gitt
avkall på å vinne den tyske spissborgeren. For sin egen
del var det ikke noe de ønsket mer enn å forbli i evig
opposisjon. Uten deres opposisjon ville revolusjonen sovne
inn, og den gamle klassemøkka - som Marx euforisk ut
trykte det - ville bestå. Hvis de inntok stillinger og
roller før tiden var moden for det, måtte de nødvendigvis
falle i reaksjonens hender og dermed forråde prinsippene
sine.
Med dette har jeg berørt hovedinnholdet i samtalen vår.
Men det er umulig for meg å skildre dei) livlige vekslingen
i samtaleemnet, den stigende varmen i samtalen og hvordan
Marx behersket den.
Først drakk vi Portvin, så Claret det vil si rød Bordeau - og deretter Champagne. Etter
rødvinen var han skikkelig full.
Det var helt etter mitt
ønske, for han ble mer åpenhjertig enn han kanskje ellers
ville ha vært.
Jeg fikk visshet om mye som ellers ville
forblitt bare formodninger for meg.
Trass i denne tilstan
den behersket han samtalen til siste slutt. Han ga meg
ikke bare inntrykk av en sjelden intellektuell overlegen
het, men også av en betydelig personlighet.
Hadde han hatt
like mye hjerte som forstand, like mye kjærlighet som hat,
så skulle jeg ha gått gjennom ild for ham.
Og det skulle
jeg ha gjort trass i at han ikke bare antydet sin totale
ringeakt for meg på forskjellige måter, men til slutt ut
trykte den helt uten omsvøp.
Han var den første og eneste
blant oss alle som etter mitt inntrykk hadde stoff i seg
til å herske, stoff til ikke å fortape seg i småting selv
under store forhold. På grunn av vårt felles mål beklager
jeg at dette mennesket ikke kunne fremvise et edelt hjerte
ved siden av sin eminente begavelse. Men jeg er overbevist
om at alle hans gode sider ble opptært av hans farlige per
sonlige ærgjerrighet.
Han lo ikke bare over bursjoaen,
men like gjerne over de narrene som kritikkløst etterplapret hans egen proletar-katekisme. De eneste han aktet, var
aristokratene.
For å fortrenge dem fra makten, trengte han
en kraft som han bare fant i proletarene. Derfor skredder
sydde han systemet sitt for dem. Trass i alle forsikringer
om det motsatte, kanskje nettopp på grunn av disse forsik
ringene, fikk jeg inntrykk av at hans personlige herredømme
var målet for all hans virksomhet.
Selv om de hadde mange
gode talenter, sto Engels og alle andre langt under og bak
ham.
Og våget de å glemme det for en stakket stund, så
dyttet han dem på plass igjen med en uforskammethet som var
en Napoleon verdig.
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Marx kunne ryke uklar selv med sine mest trofaste til
hengere, som for eksempel Wilhelm Liebknecht. Den følg
ende erindringen illustrerer dette. Stedet for handlin
gen var her Den Kommunistiske Foreningen for Arbeideropplysning i London.
LIEBKNECHT: Foreningen var endog foranledning til en kon
flikt med Marx. Hvor høyt jeg enn aktet ham og hvor mye
jeg enn holdt av ham, så var han ikke ufeilbarlig.
Og
hvis jeg fant at jeg ikke tok feil når det hadde oppstått
en meningsforskjell, lot jeg meg heller ikke voldta av en
annen mening.
Innen rammen av den kommunistiske anskuelsesmåten var Marx det mest tolerante av alle
mennes
ker. Han kunne tåle innsigelser, selv om de ofte gjorde
ham ganske sint, og etterpå hadde han til og med glede av
at han for en gangs skyld hadde møtt kraftig motmæle.
Derimot ble jeg hetset av folk som var mer "marxke" enn
Marx selv. Han ville slett ikke være noen nmarxianern og
hadde bare forakt til over overfor ,fmarxianernelf.
En vak
ker dag anklaget Marx meg for å ha krenket prinsippene
våre gjennom min aktivitet i Kommunistforeningen i London.
Jeg hadde gjort teoretisk og taktisk forkastelige innrømm
elser overfor Weitling-tilhengerne og andre sekterister.
Dessuten hadde jeg forsøkt å lansere meg selv som en uor
todoks motvekt overfor Kommunistforbundets ortodoksi.
Gjennom mitt forsøk på å opptre som en slags trformidler,,
mellom den rene kommunistiske lære og praksis, særlig
mellom Marx og arbeiderne, hadde jeg avveket fra den rik
tige vei. Det ble en kraftig konfrontasjon. Marx frabad
seg ettertrykkelig enhver "formidlervirksomhet*1.
Hvis han
hadde noe å si til arbeiderne, kunne han si det selv. Det
benektet jeg naturligvis ikke. Men jeg forbeholdt meg
retten til å tjene partiet på den måten som jeg fant mest
formålstjenlig, og jeg hevdet at det var en vanvittig tak
tikk når et arbeiderparti ville sperre seg inne i et teo
retisk luftslott høyt hevet over arbeiderne. Uten arbei
dere ville det ikke finnes noe arbeiderparti, og arbei
derne måtte vi ta imot som de var.
En kan se at det var en strid som har gjentatt seg senere.
Gjennom personlig hetsing ble denne bagatellen blåst opp
til en konflikt, og jeg kom i mindretall. Det gjorde meg
bitter, og for noen måneder unngikk jeg hjemmet til fami
lien Marx. Men en vakker dag møtte jeg barna deres på
gaten. De skjente på meg for at det var så lenge siden
jeg hadde kommet hjem til dem. Moren deres var sint for
det, sa de.
Jeg ble med dem og ble mottatt som alltid.
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Marx selv hadde først en alvorlig mine, men den smeltet
bort idet jeg gikk ham i møte, og han håndhilste leende
på meg.
Vår tidligere strid ble det ikke snakket mer om.
Harde diskusjoner med Marx hadde jeg hundrevis av ganger,
men bare to ganger kom jeg i konflikt med ham. Den første
gangen var den jeg nå har omtalt.
Den andre gangen var
omlag 20 år senere.
Og underlig nok oppsto den i det
vesentlige på grunn av den samme saken.

Det følgende aktstykket kaster et helt annet lys over livet
til dr. Marx i denne perioden. Rett nok kan jeg ikke avgi
offentlig regnskap for dette dokumentets nøyaktige opprinn
else, for det dreier seg om et hemmelig politi-dossier.
Likevel føler jeg meg berettiget, ja endog forpliktet til
å oppta det i samlingen min. Det tegner nemlig et særlig
inntrengende bilde av forholdene i den lærdes hjem.
EN POLITISPION:
Sjefen for dette partiet (kommunistene)
er Karl Marx. Undersjefene er Friedrich Engels i Manches
ter; Freilingrath og Wolff i London; Heinrich Heine i
Paris; Weydemeyer og Cluss i Amerika; og Weerth var under
sjef i Hamburg. Alle utenom disse er bare vanlige medlem
mer. Men det skapende og handlende intellektet, partiets
egentlige sjel er Karl Marx. Derfor vil jeg også gjøre
Dem kjent med * hans personlighet.
Marx er middels høy.. Han er 34 år gammel.
Trass i at han
er i sin beste alder, begynner håret hans allerede å bli
grått.
Han har kraftig legemsbygning. Ansiktstrekkene
hans minner mye om Szenere (en ungarsk revolusjonær), men
hudfargen hans er brunere, og hår og skjegg er helt svart.
Skjegget klipper han ikke.
De store , glødende og gjennom
trengende øynene hans har noe demonisk over seg. Alt ved
første blikk ser man at han er en mann med geni og energi.
Hans intellektuelle overlegenhet utøver en uimotståelig
makt over omgivelsene hans.
I privatlivet er han et høyst
uryddig, kynisk menneske, og en dårlig vert. Han fører et
Vask, kjemming og skifte av undertøy
ekte sigøynerliv.
hører til sjeldenhetene hos ham. Han liker å beruse seg.
Ofte driver han dank i dagevis. Men hvis han har mye å
gjøre, arbeider han dag og natt med utrettelig utholdenhet.
Bestemte tider til å sove og være våken finnes ikke hos
ham.
Svært ofte er han oppe hele natten.
Da legger han
seg ved middagstider, fullt påkledd på sofaen, og sover
til det er kveld, uten bekymring for all verdens mennesker
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som vandrer fritt ut og inn der han bor.
Hustruen hans er søster til den prøyssiske ministeren Von
Westphalen. Hun er en dannet og behagelig kvinne som i ren
kjærlighet til sin mann har vennet seg til dette sigøynerlivet og nå føler seg helt hjemme i elendigheten.
Hun har
to jenter og en gutt. Alle de tre barna er riktig pene og
har farens intelligente øyne.
Som ektemann og familiefar er Marx, trass i sin ellers
urolige og ville karakter, det mest sarte og tamme menneske
Marx bor i et av de dårligste, følgelig også billigste
kvartalene i London. Han har to rom. Det ene som har ut
sikt til gaten, er dagligstue. På baksiden er soverommet.
I hele boligen finnes det ikke et eneste rent og godt møbel
Alt er brukket, revnet og fillet.
Overalt ligger det fingertykt støv, overalt er det den største uorden. Midt i
stuen står et bestefaderlig stort bord med en linduk på.
På duken ligger manuskriptene hans, bøker, aviser, og så
lekene til barna, lappesakene til kona hans, dessuten noen
tekopper med knuste kanter, skitne skjeer, kniver, gafler,
talglys, blekkhus, drikkeglass, hollandske krittpiper,
tobakksaske. Kort sagt: Alt er dynget sammen hulter til
bulter på ett eneste bord.
Når man kommer inn til Marx, blir øynene så tilslørt av
steinkull- og tobakksos at man i første omgang famler om
kring som i en hule. Men etter en stund venner blikket
seg til den sterke dunsten, og man kan skimte noen gjen
stander som i en tåke. Alt er skittent, alt er fullt av
støv. Å sette seg ned er i sannhet en farlig sak.
På en
stol er det bare tre føtter; på enannen stol, som tilfel
digvis ennå er hel, holder barna på å leke og spise. Akku
rat denne stolen blir båret fram til gjesten, men barnematen blir ikke tørket vekk. Den som setter seg der, risi
kerer å ofre et par benklær. Men ikke noe av dette bringer
Marx og hans hustru i forlegenhet. De mottar en med den
største vennlighet; hjertelig byr de fram pipe, tobakk og
det de ellers måtte ha. En spirituell, behagelig samtale
oppveier endelig de huslige manglene og gjør de besværlige
omgivelsene akseptable. Man forsoner seg endog med dette
selskapet, man finner denne sirkelen interessant, ja origi
nal.
Dette er det sanne bildet av familielivet til kommunistsjefen Marx.

Dengang, i begynnelsen av femti-årene, ser det ut til å ha
vært klokere politifolk i Prøyssens tjeneste enn i dag.
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Denne hjemmelsmannen gir oss imidlertid ikke noe begrep om
den veldige arbeidsinnsatsen til den lærde som han hadde
under observasjon. Her må vi enda en gang holde oss til
herr Wilhelm Liebknecht, som hadde et dypt innblikk i forskforskningsarbeidet til dr. Marx.
LIEBKNECHT: Alle virkelig betydelige mennesker som jeg har
blitt kjent med, var svært flittige og arbeidet hardt. For
Marx gjelder dette i fullt monn.
Han arbeidet kolossalt.
Og siden han, særlig i sin første periode som flyktning,
ofte var forhindret fra å arbeide om dagen, så tok han
natten til hjelp. Når vi kom hjem fra'et eller annet møte
eller en sammenkomst sent på natt, satte han seg som regel
ned og arbeidet et par timer. Disse to timene ble stadig
utvidet, slik at han til slutt arbeidet hele natten og la
seg til å sove om morgenen.
Fruen advarte ham om hvor
helseskadelig slikt nattarbeid var. Men han bare lo og
mente at nattarbeid var i samsvar med hans natur.
Hun
hadde imidlertid rett. Trass i at Marx hadde en uvanlig
kraftig konstitusjon, begynte han allerede mot slutten av
femtiårene å klage over alle slags forstyrrelser i kroppsfunksjonene.
Han måtte oppsøke en lege.
Følgen var et
kategorisk forbud mot nattarbeid.
Og mye kroppsøving:
spaserturer og rideruter ble forordnet.
På den tid ruslet
jeg ofte sammen med Marx i områdene rundt London, særlig i
bakkene nord for byen.
Han frisknet fort til igjen, for
kroppen hans var faktisk som skapt for store anstrengelser
og stor kraftutfoldelse. Men straks han følte seg bedre,
henfalt han stadig mer til vanen med nattarbeid igjen.
Etter en tid kom en ny krise. Den tvang ham på nytt til
en fornuftigere levemåte, men den varte bare så lenge det
var strengt nødvendig.
Krisene ble stadig heftigere. Det utviklet seg en lever1idel se og stygge svulster dukket opp. Dette undergravde
etter hvert hans jernharde konstitusjon. Jeg er overbevist
om at hvis Marx hadde kunnet bestemme seg for å føre et
naturlig liv, dvs. et liv i samsvar med det kroppen hans
krevde eller i samsvar med vanlig hygiene, så hadde han
levd ennå. Dette mente også de legene som sist behandlet
ham.

Om de legendariske sekstiårene, da Marx fortsatte sitt tålmo
dige muldvarpsarbeid på Das Kapital, bar jeg fått mangt et
vitnemål. Dette var også årene med det mest intime sam
arbeid med Engels. Eleanor Marx, datteren, skildrer hvor
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dan det da gikk til.
ELEANOR MARX-AVELING: Engels besøkte min far daglig. Ofte
gikk de sammen på spasertur.
Like ofte ble de hjemme og
gikk fram og tilbake i min fars rom; en på hver side av
rommet. Hver av dem laget sin spesielle fordypning i gul
vet i hjørnene der de på forunderlig vis dreiet seg om på
hælene. Her diskuterte de flere saker enn de fleste filo
soferende mennesker kan drømme om, og ikke sjelden gikk de
også tause fram og tilbake ved siden av hverandre. Eller
hver av dem snakket om det som nettopp opptok ham mest,
inntil de sto overfor hverandre og leende måtte innrømme
at de den siste halvtimen hadde pønsket ut helt ulike
planer.

Fra ulikt hold har jeg fått høre en anekdote som tyder på
at dr. Marx av og til la studiene sine til side. Som den
følgende historien viser, synes han ikke å ha vært noen
grinebiter.
LIEBKNECHT:
Edgar Bauer, som kjente Marx fra tiden i Ber
lin, kom en kveld fra eremittboligen sin i Highgate for å
ta en "ølrunde på byen". Det gjaldt å "ta inn littM på
hvert eneste vertshus mellom Oxford Street og Hampstead
Road.
På grunn av det veldige antallet kneiper i denne by
delen var det en temmelig vanskelig oppgave. Vi gikk imid
lertid til verks med friskt mot og nådde faktisk enden på
Tottenham Court Road i fin form. Der hørte vi høystemt
sang i et vertshus like ved. Vi gikk inn og traff noen
"festdeltakere" som med engelsk høflighet straks inviterte
oss "foreigners" til å bli med på selskapet. Vi takket ja
med glede, og samtalen kom naturligvis inn på politikk. At
vi var tyske flyktninger hadde de merket seg med en gang.
Disse hederlige engelske spissborgerne ville gjerne opp
muntre oss litt, og de betraktet det som sin plikt å
skjelle skikkelig ut de tyske fyrstene og de russiske jun
kerne. De russiske junkerne skulle være prøyssere. Russ
land - Russia - og Prøyssen - Prussia - blir ofte forveks
let i England.
Grunnen til det er nok ikke bare at navnene
er så like.
En stund gikk alt godt. Vi tok noen skikkelige
støyter, skålte med vertene våre og lyttet til dem.
Da skjedde plutselig noe uventet. Edgar Bauer, tydelig
provosert av et eller annet ord, slo over i en annen tone
og spottet den engelske snobben. Marx lot deretter en en
tusiastisk lovtale om den tyske vitenskap og musikk gå av
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stabelen:
Ikke noe annet land hadde kunnet frembringe
tonekunstnere som Beethoven, Mozart, Handel og Hayden.
Englenderne som ikke hadde noen musikk, var i grunnen tys
kerne langt underlegne. Hittil hadde de elendige politiske
og økonomiske tilstandene hindret tyskerne i å gjøre store
praktiske ting, men når disse tilstandene var avskaffet,
ville de komme foran alle andre folk.
Jeg har aldri ellers
hørt Marx snakke så flytende engelsk. Jeg for min del hev
det i drastiske ordelag at de politiske tilstandene i Eng
land ikke var et hår bedre enn i Tyskland. Den eneste for
skjellen var at vi tyskere visste at statsstellet vårt var
miserabelt, mens englenderne ikke visste det. Av dette
skulle det klart fremgå at vi var englederne overlegne i
politisk intelligens.
"Vertene" våre ble stadig mørkere i ansiktet.
Da Edgar
Bauer tok i bruk enda grovere skyts og begynte å snakke om
det engelske hykleriet, lød et stille "damned foreigners"
som straks ble et høylydt rop fra hele forsamlingen.
Opp
hisselsen økte, det haglet med trusler og knyttenever vei
vet i lufta.
Vi var fornuftige nok til ikke å bli over
modige.
Ikke uten vansker fant vi en åpning for en rimelig
verdig tilbaketrekning.
Nå hadde vi foreløpig fått nok av "ølrunden". For å rase
fra oss litt, begynte vi å løpe gatelangs. Men plutselig
snublet Edgar Bauer over en dunge gatestein.
"Hurra, en
god ide!" Og til minne om ville studentstreker grep han
en stein og smelte den i en gatelykt.
Galskap smitter.
Marx og jeg ble ikke etter, og vi knuste fire eller fem
gatelykter. Klokka kunne være nærmere 2 om morgenen; gat
gatene var derfor tomme. Men bråket fra lykteknusingen
vakte oppmerksomheten til en politimann. Med rask beslutt
somhet ga han signal til kollegene sine innen reviret.
Og
straks lød svarsignalene. Det begynte å bli kritisk. Men
heldigvis hadde vi oversikt over situasjonen, og heldigvis
kjente vi terrenget.
Vi stormet av sted med tre eller fire
politimenn i hælene på oss. Marx demonstrerte en behendig
het som jeg aldri ville ha tiltrodd ham. Etter at den
ville jakten hadde vart noen minutter, lyktes det oss å
bøye inn i en sidegate, videre gjennom et smug og over en
tomt mellom to gater.
Derfra kom vi opp i ryggen på poli
tifolkene som hadde mistet sporet.
Nå var vi trygge.
Sig
nalementene våre hadde de ikke, og vi kom oss hjem uten
flere eventyr.

Fra herr Lafargue har jeg mottatt en erindring som helt og
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holdent fører oss tilbake til alvoret i det livet dr. Marx
førte i London. Herr Lafargue er svigersønnen til den
lærde. I mange år var han sekretær for ham og kjenner
derfor arbeidsvanene hans til minste detalj.
LAFARGUE: Arbeidsrommet hans lå i Maitland Park Road. Hit
strømmet partikameratene sammen fra alle kanter av den
siviliserte verden. Dette rommet er historisk, og man må
kjenne det hvis man vil trenge inn i de mer intime sidene
ved Marxf åndsliv.
Rommet lå i første etasje, og det store vinduet som ga det
rikelig lys, vendte ut mot parken. På begge sider av
peisen og rett overfor vinduet var det bokhyller på veggene. De var fylt med bøker og overlesset med avisbunker
og manuskripter fra gulv til tak. Overfor peisen og på
ene siden av vinduet sto to bord fylt med papirer, bøker
og aviser. Midt i rommet, der det var mest lys, sto det
lille meget enkle arbeidsbordet (ca. 1 m langt og 70 cm
bredt) og lenestolen av tre. Mellom lenestolen og bokhyl
len, overfor vinduet, sto en sofa trukket med lær. På den
brukte Marx av og til å strekke seg ut for å hvile. Også
på peisen lå det bøker. Og mellom bøkene lå sigarer, fyr
stikkesker, tobakksesker, brevpresse, fotografier av døt
rene og hustruen hans og av Wilhlem Wolff og Friedrich
Engels. Han var en storrøker.
MDas Kapital vil ikke
engang innbringe meg nok til å dekke utgiftene til sigarene
jeg røkte mens jeg skrev den", sa han til meg. Men han
var en enda større fyrstikksløser.
Han glemte pipen eller
sigaren sin så ofte at en fyrstikkeske ble tømt på utrolig
kort tid fordi han stadig måtte tenne på igjen.
Marx tillot ikke noen å bringe bøkene og papirene hans i
orden, eller egentlig i uorden. Den uorden som rådet, var
da også bare tilsynelatende. Alt var egentlig på sin øns
kede plass; og uten å lete, plukket han alltid fram den
boken eller det heftet han hadde bruk for.
Selv mens han
pratet, kunne han ofte stanse for å påvise et sitat eller
et tall i en bok som han nettopp hadde nevnt. Han var ett
med arbeidsrommet sitt, og bøkene og papirene i dette rom
met adlød ham som hans egne lemmer.
Han hvilte ut ved å gå fram og tilbake i rommet. Fra døren
til vinduet var det en helt nedslitt stripe på teppet. Den
var like skarpt avtegnet som en sti på en eng.
Stundom
strekte han seg på sofaen og leste en roman. Det hendte at
han avvekslende leste to eller tre romaner samtidig. Likedan
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som Darwin var også han en stor romanleser.
Å arbeide ble en lidenskap for Marx. Det opptok ham i
den grad at han ofte glemte å spise.
Ikke sjelden måtte
man gjentatte ganger rope ham til måltidene før han kom
ned i spiserommet. Og han hadde ikke før spist den siste
matbiten før han gikk tilbake til arbeidsrommet sitt. Når
det gjaldt å få i seg mat, var han direkte puslete. Han
led av appetittmangel, noe han prøve å kurere ved å spise
kraftig saltede retter, som skinke, røkt fisk, kaviar og
saltede agurker. Han ofret hele kroppen sin for hjernen:
Å tenke var den høyeste nytelse for ham. Ofte hørte jeg
at han gjentok et utsagn av Hegel, den store filosofimesteren i hans ungdom:
"Selv den forbryterske tanken til
en skurk er mer storartet og opphøyet enn himmelens
undre."

Her må jeg fortelle noe som sikkert ikke er allment kjent
og som dessuten er meget beklagelig for meg: Dr. Marx
oppholdt seg to ganger i Hannover, he*\ rett ved siden av
gymnaset mitt. Det skjedde rett nok på en tid da jeg
ennå ikke var blitt lærer, men studerte i Gottingen, nem
lig våren 1867 og høsten 1869. Men det ville ha kostet
meg bare en to timers reise, og jeg hadde blitt personlig
kjent med ham. Dette er imidlertid nytteløse tanker. Jeg
får være tilfreds med at jeg kan meddele litt om dr, Marx'
opphold i byen vår. For det skylder jeg fru Gertrud KugelKugelmann dyp takk. Hun er enke etter den fremragende
gynekoTogen, dr. Ludwig Kugelmann. Dr. Marx bodde hos
dem da han var på vei til Karlsbad for å besøke helsebrønnen. Fru Kugelmann var så vennlig å ta imot meg og
fortelle meg det følgende:
GERTRUD KUGELMANN: Han var alltid glad og opplagt for spøk
og erting.
Ikke noe kjedet ham mer enn at noen var så
taktløs å be ham om å få høre litt om hans lære.
Slike
oppfordringer etterkom han aldri.
I familiekretsen kalte
han dette nysgjerrighet etter å høre hans mening som reisende predikant.
Men slike oppfordringer forekom også
svært sjelden.
En gang var det imidlertid en herre som
spurte ham hvem som skulle pusse sko i fremtidsstaten.
Da svarte han grettent:
"Det skal De gjøre.” Den taktløse spørsmålsstilleren ble helt forlegen og tidde. Dette
var vel den eneste gangen at Marx ble utålmodig. Da be
søket var over, vendte jeg meg til Marx med det frimodige
spørsmålet: "Herr doktor, jeg vil ikke ta herren med det
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dumme spørsmålet i forsvar. Men da De svarte ham, tenkte
jeg det var bedre at han tidde enn om han kanskje hadde
svart at han ikke følte noe kall til å bli skopusser."
Da Marx sa seg enig i det, tilføyde jeg: "Jeg kan heller
ikke tenke meg Dem i en nivellerende tid; De har absolutt
aristokratiske tilbøyeligheter og vaner." - "Heller ikke
jeg", svarte Marx.
"Disse tidene vil komme, men da må vi
være borte."

Dr. Marx skrev ikke bare bøker i sekstiårene. Han grunnla
også den berømte, eller i motstandernes øyne beryktede,
Internasjonale Arbeiderassosiasjon, vanligvis kalt Inter
nasjonalen. Om denne delvis hemmelige organisasjonen har
offentligheten gjort seg helt fantastiske forestillinger.
For den utenforstående er det vanskelig å skaffe nøyaktige
informasjoner om den. Særlig er det uklart hvilken rolle
foreningen spilte ved oppstanden i Paris i 1871, under
den såkalte kommunen. Etter at denne oppstanden var slått
blodig ned, sto Internasjonalen og dens ledende organ,
general rådet, overfor vanskelige oppgaver.
LESSNER: Etter Kommunens nederlag ble virksomheten i
Internasjonalen mer og mer opprivende for Marx, og den ga
han stadig mindre indre tilfredsstillelse.
I tillegg til
massen av tapre kjempere bringer enhver revolusjon også
mange uverdige elementer opp til overflaten. Alle slags
eventyrere som på en eller annen måte håper å finne
lykken. Slike fantes det mange av under Kommunen; og fordi
de ikke fant lykken, benyttet de enhver anledning til å
lage krangel og spetakkel. Her kunne de spille på uenighetene innen kommunardenes egne rekker. Blanquister,
proudhonister, autonomister, anarkister og alle mulige
andre ister sto uavlatelig i konflikt med hverandre.
Dette virket også inn på møtene i generalrådet. De var
ofte svært stormfulle, og Marx hadde et svare strev med
å bringe folkene til fornuft.
I dette arbeidet la han
stort sett for dagen en ubeskrivelig tålmodighet. Men
mang en gang førte de skuffede kommunardenes feilaktige
synspunkter og ville planer til at det brast også for ham.
De som den gang var aller mest utålmodige og vanskeligst
å bringe til fornuft, var blanquistene. De hadde allerede
revolusjonen i lomma igjen, og de delte ut dødsdommer til
høyre og til venstre.
Så langt var dette bare humoristisk.
Men også delegatene fra andre nasjoner ble trukket inn i
stridighetene blant franskmennene. I tillegg kom intri-
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gene som Bakunin satte i gang. Møtene i High Holborn,
der generalrådet kom sammen på den tid, var de mest beveg
ede og opprivende en kan tenke seg.
Språkkaoset, de vidt
gående temperamentsforskjellene, de ulike oppfatningene:
Det var en kjempeoppgave å holde styr på alt dette. De
som beskylder Marx for intoleranse, skulle engang ha sett
hvordan han visste å gå inn på folkenes ideer og påvise
deres feilaktige resonnementer og konklusjoner.
På et bestemt punkt må imidlertid enhver politisk kjemper
bli intolerant.
Og etter mitt syn var det Marx1 store
fortjeneste at han gjorde sitt beste foi; å holde alle
strebere og tvetydige elementer borte fra Internasjonalen.

Så langt en beretning fra herr Friedrich Lessner, en lærd
skredder som har bodd i London i mer enn 30 år og spilt
en viktig rolle i Internasjonalen. Jeg betrakter det imid
lertid som en påbudt rimelighet at også motspilleren til
dr. Marx, russeren Michail Bakunin, får komme til orde i
denne sammenheng. Dette trass i at det bildet som han
lager av dr. Marx, kan være sterkt preget av partistrid.
BAKUNIN: Han hadde den samme feilen som alle yrkeslærde,
han var doktrinær. Han hadde en absolutt tro på teoriene
sine, og fra disse teorienes opphøyede posisjon så han ned
på og foraktet all verden.
Som lærd og klok mann hadde
han naturligvis sitt parti, en kjerne av blindt hengivne
venner som bare sverget til ham, bare tenkte på ham, bare
hadde hans vilje, kort sagt: forgudet og tilba ham og
korrumperte ham gjennom denne tilbedelsen. Han betraktet
seg således i fullt alvor som sosialismens eller langt mer
kommunismens pave, for ifølge hele sin teori var han en
autoritær kommunist som ønsket proletariatets befrielse
gjennom den sentraliserte statsmakten.
Som følge av denne
selvtilbedelsen nærte Marx et hat ikke bare mot borger
skapet, men mot alle de revolusjonære sosialistene som
våget å motsi ham og å følge en ideretning som var for
skjellig fra teoriene hans.
Noe som er merkelig ved en så intelligent og så oppriktig
hengiven mann som Marx, er at han var ytterst forfengelig,
så forfengelig at det var ensbetydende med ufinhet og gal
skap. Han ble en uforsonlig fiende av enhver som var så
uheldig å krenke hans sykelige forfengelighet, og da for
nektet han seg ikke noe middel i sine bestrebelser på å
forderve en slik person i den offentlige mening. Han løy
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og diktet opp ting og spredte de groveste bakvaskelser.
Ondet lå i hans streben etter makt, i kjærligheten til
herredømme, i tørsten etter autoritet; og Marx var dypt
forpestet av dette ondet. Teorien hans ga gode holde
punkter for en slik holdning. Som sjef og inspirator,
om ikke hovedorganisator av det tyske kommunistpartiet
var han tilhenger av at staten skulle befri proletariatet
for så å organisere det på nytt. Følgelig gikk han inn for
at proletariatets befrielse skulle skje ovenfra og ned,
gjennom intelligensen og kunnskapen til et opplyst mindre
tall. Dette mindretallet bekjenner seg naturligvis til so
sialismen, og de utøver en legitim autoritet over de uvit
ende og dumme massene til deres eget beste.

Kampen mellom dr. Marx' og Bakunins tilhengere ble av
gjort på Internasjonalens kongress i Haag i 1872. Fra
denne kongressen kan jeg gi øyevitneskildringer. Den
første stammer fra den tysk-amerikanske journalisten
Theodor Cuno, den andre fra den sveitsiske læreren James
Guillaume.
CUNO: Da jeg kom til Haag, var kongressen alt blitt
åpnet. Møtene fant sted i et vanlig danselokale i Lombardstraat.
Rommet var omtrent 18 ganger 7 meter i gulv
flate. Friedrich Engels satt til venste for møtelederen.
Han røkte, skrev og hørte oppmerksomt på talerne. Da
jeg presenterte meg for ham, løftet han hodet fra papiret,
grep meg i handa og utbrøt gledesstrålende: "Alt går godt,
vi har det overveldende flertallet".
Det er kjent at det
avgjørende slaget mellom Marx og Bakunin ble utkjempet på
denne kongressen.
Situasjonen var vanskelig nok: Skulle
Internasjonalen være en velorganisert arme som er i stand
til å føre kampen mot den organiserte fienden? Eller
skulle den bli pulverisert i hundretusen småbiter, der
hvert enkelt medlem kunne betrakte seg som general og Bak
unin skulle stå på toppen som mektig og ufeilbarlig dikta
tor?
Bak Engels satt Marx. Jeg gjenkjente ham straks på det
store tykke skjegget. Ansiktet hans hadde en mørk hud
farge, håret og skjegget var grått. Han hadde en svart
dress av fint stoff. Når han ville betrakte noen eller
noe med spesiell oppmerksomhet, klemte han en monokkel
foran det høyre øyet sitt. Marx snakket ikke svært flyt
ende. Han var ingen slagferdig taler.
Engels snakket
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til forsamlingen på en uformell måte, med mye sarkasme
og humor, som i en studentdiskusjon.
Mens Marx talte, lot han av og til monokkelen falle, løftet
den langsomt opp igjen og klemte den fast i det høyre øyet.
Med sine 55 år hadde han ennå en temmelig kraftig fysisk
konstitusjon, og i det tykke håret og helskjegget hans var
det bare enkelte stenk av hvitt eller grått. Ansiktsfargen
hans var litt blek-gul.
Studiekameratene hans hadde gitt
ham tilnavnet "Morianen". Amerikanske skolegutter ville
vel ha kalt ham for f?Niggeren,f.
GUILLAUME: Dette var den eneste gangen jeg hadde anledning
til å snakke med Marx. De seks kongressdagene ga meg imid
lertid nok tid til å betrakte ham og studere knepene hans.
En krets av mennesker samlet seg som et hoff rundt ham, og
det slo meg hvor sterkt holdningen hans minnet om en monark.
Jeg kan levende minnes det bemerkelsesverdige hodet hans;
de intelligente, ondskapsfulle øynene lyste fra et ansikt
blottet for ethvert preg av velvilje.
Ikke til å undres
over at dette var den samme mannen som i et brev til Kugelmann hadde sitert med velbehag de følgende linjene av arbeiderdikteren Weerth:
nDet finnes ikke noe bedre i verden
enn å bite sine fiender”.

Som kjent seiret Marx over Bakunin og tilhengerne hans på
kongressen i Haag. Men triumfen hadde en høy pris. Ja,
en kan trygt betegne den som en skinnseier, for etter at
Internasjonalen hadde flyttet general rådet sitt til
New York, opphørte den i praksis å eksistere; og dr. Marx
bega seg tilbake til skrivebordet sitt igjen.
I begynnelsen av åttiårene fikk han ofte besøk fra Russland.
De revolusjonære fra landet i det fjerne, hadde studert
skriftene hans i Moskva eller i eksil i Sveits. En av dem,
herr Nikolai Morozov, skriver det følgende om besøket sitt
i London:
MOROZOV: Jeg kan ennå huske helt nøyaktig mitt første inn
trykk av Marx.
Idet jeg så ham, tenkte jeg: hvor han ligner
portrettet sitt! Etter å ha hilst på hverandre, satte vi
oss på en sofa som sto langs veggen med et lite bord foran.
Jeg måtte le da jeg fortalte Marx om mitt første inntrykk
av ham.
Også han lo og sa at det var ikke første gang han
hørte dette. Det var imidlertid en merkelig følelse å ligne
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portrettet sitt, i stedet for at portrettet lignet en selv.
Jeg fant at han var middels høy, men bredbygget. På beveg
elsene og ordene hans kunne en straks merke at han var seg
fullstendig bevisst sin usedvanlige betydning.
En eller
annen hadde advart meg mot hans gretne vesen og hans util*nærmelighet. Men denslags kunne jeg ikke spore noe av.
I London var det tåke på den tid, og i husene brant lampene
alt tidlig på ettermiddagen.
Jeg husker tydelig den grønne
lampeskjermen i rommet til Marx.
Selv om det ikke var sær
lig lyst, kunne jeg godt se ham og arbeidsrommet hans. Tre
av veggene var dekket med bøker, den fjerde med bilder.
Bortsett fra Eleanor kom ikke noen inn, og jeg fikk inn
trykk av at de andre familiemedlemmene ikke var hjemme.
Eleanor gikk stadig inn og ut; i et øyeblikk satt hun på
sofaen og deltok i samtalen, i neste øyeblikk hentet hun
inn te og kaker til oss.
Samtalen dreide seg hovedsakelig om problemene til Narodnaja Volja som Marx var sterkt opptatt av. Han sa at kam
pen vår mot det tsaristiske eneveldet både for ham og for
europeere i alminnelighet fremsto som noe fabelaktig, som
en hending i en fantastisk roman.

Men ikke bare blant de revolusjonære hadde Marx oppnådd å
bli en europeisk berømthet. Også helt andre kretser in
teresserte seg for hans virksomhet. Hennes Majestet,
keiserinne Fredrik av Tyskland, enke etter Fredrik III av
Prøyssen, som i dag lever i London, var en av dem. Hun var
så oppsatt på å få vite litt om Marx, at hun ba den høye hoffembetsmannen Sir Mountstuart Elphinstone Grant Duff om å gjøre
seg kjent med ham. Sir Grant Duff var så elskverdig å la meg
få se igjennom notatene som fastholder inntrykkene hans av Marx.
GRANT DUFF: Han var en liten, temmelig mager mann. Det grå
håret og skjegget hans sto i en eiendommelig kontrast til
snurrbarten som ennå var svart. Ansiktet var heller rundt,
pannen var velformet og hvelvet.
Blikket var temmelig
strengt, men ansiktsuttrykket som helhet var heller behage^
lig. Det bekreftet slett ikke politiets mening om ham,
som - om jeg tør si det - en herre som bruker å spise små
barn rett fra vuggen.
Han snakket som en dannet, eller mer presist en lærd mann
med stor interesse for sammenlignende grammatikk. Dette
hadde forresten ført ham til å studere gammelslavisk og
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andre emner som har falt bort fra universitetenes studie
planer. Han snakket med mange eiendommelige vendinger og
krydret formuleringene sine med en tørr humor. Han ut
trykte seg meget sikkert, lett kynisk og uten det minste
tegn til entusiasme. Alt han sa, vakte interesse, og det
syntes meg å være meget viktige ideer når han snakket om
fortid og nåtid. Men det ble uklart og utilfredsstillende
når han vendte seg mot fremtiden.
Ikke uten grunn ventet han en stor og ikke altfor fjern
omveltning i Russland. Han trodde at denne omveltningen
ville begynne med reformer ovenfra som det gamle, dårlige
statsapparatet ikke ville kunne tåle, og som ville medføre
dets totale sammenbrudd.
Han hadde tilsynelatende ikke
noen klar ide om hva som ville komme i stedet, bortsett
fra at Russland ikke ville bli i stand til å utøve noen
innflytelse i Europa i lang tid. Deretter trodde han at
bevegelsen ville spre seg til Tyskland, der den ville ta
form av et opprør mot det bestående militære systemet.
Jeg sa: "Men anta at Europas herskere kan bli enige om en
begrensning av opprustningen.
Det ville lette byrdene på
folket betraktelig.
Hva ville da bli av den revolusjonen
som De venter skal bryte ut en dag?"
"Akk ja", var svaret hans, "det er ikke Europas herskere
i stand til. Alskens frykt og mistanke vil gjøre det
umulig. Ettersom vitenskapen gjør fremskritt, vil byrdene
på folket bli stadig verre.
For perfeksjoneringen av ødeleggelseskunsten holder tritt med vitenskapens framskritt,
og hvert år må det brukes større beløp på dyrt krigsutstyr
Dette er en ond sirkel som det ikke finnes noen utvei fra.
Ideene som arbeidet i hodet hans var altfor drømmeriske
til at de kunne være farlige, rent bortsett fra at den
faktiske situasjonen med de store rustningsutgiftene åpen
bart og utvilsomt er farlig. Men hvis Europas herskere
ikke har funnet midler til å få bukt med denne ulykken i
løpet av de neste ti årene, uten noen advarsel fra den
planlagte revolusjonen, vil jeg for min del fortviles over
menneskehetens fremtid, først og fremst i vår verdensdel.
Tatt i betraktning at Marx1 synspunkter var de motsatte
av mine, var inntrykket mitt av ham alt i alt slett ikke
ugunstig. Det vil ikke bli han som setter verden på hodet
tenkte jeg, enten han nå ønsker det eller ikke.
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De siste årene dr. Marx levde, var preget av mange triste
og vonde hendelser. Herr Friedrich Lessner har betrodd
oss et par antydninger om denne tiden.
LESSNER: I året 1883 døde hans eldste datter som hadde
alle egenskapene til sin mor - og det var bare gode egen
skaper. Dette traff vår venn Marx på en tid som var
ytterst vanskelig og skjebnesvanger for ham. Vel ett år
tidligere, den 2. desember 1881, hadde han mistet sin
tapre livsledsagerske. Disse slagene kom han aldri over.
Alt den gang led Marx av en stygg hoste. Når man hørte
ham hoste, trodde man at den brede, mektige kroppsbygningen hans skulle briste i stykker. Denne hosten slet desto
mer på ham fordi konstitusjonen hans allerede i årevis
var blitt undergravd av vedvarende overanstrengelser.
Allerede midt i sekstiårene forbød legen ham å røke. Marx
hadde vært en lidenskapelig røker, og han mente det var
et uvanlig offer da han oppga røkingen. Da jeg besøkte
ham for første gang etter dette forbudet, var han ikke så
lite stolt og tilfreds over å kunne fortelle meg at han
ikke hadde røkt på så og så mange dager, og at han heller
ikke kom til å gjøre det før legen ga ham tillatelse.

Hvordan Marx døde, ville ikke familien hans gi meg noen
nærmere opplysning om. Jeg finner ikke noen bedre avslut
ning på min samlig enn den skildringen som herr Friedrich
Engels har gitt av hendelsene og som han publiserte i den
sveitsiske avisen Der Sozialdemokrat den 3. mai 1883.
ENGELS: I januar 1883 kom Marx til London tydelig angrepet
av bronkitt.
Etter kort tid fikk han i tillegg en betenn
else i strupehodet som gjorde det nesten umulig for ham å
svelge. Han som kunne bære de største smerter med stoisk
sinnsro,
foretrakk heller å drikke en liter melk (som
han alltid hadde avskydd) enn å innta den tilsvarende
faste føden.
I februar fikk han en svulst på lungen. Me
disinene hadde ikke lenger noen virkning på dette legemet
som var blitt overfylt med medisin i 15 måneder. Han ble
tydelig mer avmagret, nesten fra dag til dag. Likevel
forløp sykdommen som helhet forholdsvis gunstig. Bron
kitten var nesten borte, og det ble lettere å svelge igjen
Legene hadde de beste håp. Mellom klokken to og tre var
den gunstigste tiden å besøke ham. Men der finner jeg
plutselig huset i tårer: Han er så svak, det går nok mot
slutten.
"Kom, han er halvt i søvne". Da vi kom inn,

40

var han helt i søvne, men for alltid. En mildere død enn
Karl Marx fant i lenestolen sin, kan en ikke ønske seg.

Med denne beretningen har undersøkelsen min kommet til sin
foreløpige slutt. Selv om den nok kan oppvise hull og
mangler, har jeg gjort hva jeg kunne for å fastholde spo
rene etter Karl Marx. Arbeidet til denne mannen kan jeg
tenke meg vil ha mange følger i fremtiden.
Derimot er det et spørsmål om det vil være mulig for meg
å gjøre samlingen min tilgjengelig for offentligheten.
Jeg tilstår åpent at jeg her befinner még i et dilemma.
Min overordnede, herr Rektor ved Keiser k'ilhelm-gymnaset
har rådet meg fra planen min å offentliggjøre resultatet
av undersøkelsen. Et slikt skritt ville ikke la seg for
ene med min stilling som prøyssisk embetsmann, sier han.
Hvordan han har fått nyss om planen min, vil jeg helst
ikke gjøre noen gjetninger om. Men at en ikke vil gi meg
tillatelse til offentliggjøring, tillater etter min be
skjedne mening en temmelig sikker slutning: Jeg må ha
rett i min overbevisning om at virksomheten til den avdøde
dr. Marx vil få store følger i lang tid fremover.
Derfor har jeg bestemt meg for å oppbevare dokumentene som
jeg har samlet, godt forseglet. Dette gjør jeg i håp om
at det også i vårt fedreland må komme en tid da det vil
råde den mest fullkomne frihet i tale og skrift. Om det
så skulle ta hundre år! Men om Marx ennå vil bli husket
om hundre år, det er et spørsmål jeg ikke tør svare på,
Hannover i februar 1884
Gustav Kesting
Oversatt av Eune Skarstein
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Knut Ågotnes:

«Vår tid er kommet!» - Politikk og teori
hos Karl Marx
INNLEDNING
Det uomtvistelige faktum at marxismen i jubileumsåret ikke
lenger er en attraktiv verdensanskuelse for unge intellek
tuelle, berettiger ikke de store analytiske anstrengelser
og slett ikke de dype depresjoner. For mange av oss syttitallsmarxister var likevel det politiske engasjementet med
orienteringspunkt i arbeiderklassen det primære, de teore
tiske sysler en oppfølging av dette. Med en slik motiva
sjon ble marxismens relevans og berettigelse betinget av
at den kunne danne grunnlag for teoretiske analyser som
kunne virke klargjørende og rettledende for en sosialistisk
politikk med utgangspunkt i arbeiderklassen.
Etterkrigsmarxismens fallitt på dette punktet er det egentlige temaet
for denne artikkelen. Men den handler om Marx. Hvorfor?
I Considerations on Western Marxism1 fører Perry Anderson
svakheter ved vår tids marxisme tilbake til en spalting
mellom arbeiderbevegelsen og marxismen som han tidfester
til ca. 1930. Marxismen fikk etter dette tidspunkt ikke
lenger sine problemstillinger fra bevegelsen selv, de ble
ikke formulert på bakgrunn av kampens erfaringer og behov.
I stedet la akademiske kontekster føringer på teoriutvik
lingen.
Andersons perspektiv, som må kunne kalles kunnskapssosiologisk, åpner for en del viktige trekk ved syttitallsmarxismen. Denne marxismen har i høyeste grad vært isolert fra
fora i arbeiderklassen, den har vært utviklet i de intellektu
elles egne miljøer, blant akademikere og andre mellomlagsgrupper.
Siden interessen for marxismen ble båret fram av
en politisk radikalisering innen nettopp disse gruppene,
kan man oppfatte denne marxismen som et uttrykk for deres
♦Engels i brev til Marx av 15.11.1857.
Plasshensyn umuliggjør den teoriframstilling og tekstkom
mentar som i og for seg hadde vært ønskelig. De av
leserne som kjenner Marx1 tekster, får trekke på sin hu
kommelse. For øvrig er framstillingen lagt an slik at den
skal kunne følges uten forkunnskaper.
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egne nklasse"-interesser, den kan karakteriseres som et
frigjøringsprosjekt som får sin motivasjon og konkretiser
ing fofmet av ,!mellomlagsn-erfåringene. Men i den grad
den uttrykkelige intensjonen var å la disse interessene
bli underordnet arbeiderklassens, blir denne modellen for
enkel.
Problemstillingen blir da heller om de mellomlagsintellektuelles isolasjon i forhold til arbeiderklassen,
ga fritt spillerom for disse gruppenes karakteristiske
tankeformer i teoretiseringen omkring arbeiderklassens fri
gjøring.
Fokuseringen på helhetsoppfatninger og allmenne
kategorier og på sannhets- og legitimeringsproblemer kan
forståes på denne bakgrunnen. Dette gjaldt selvsagt i
første rekke den allmenne teorien selv, begreper som den
historiske materialisme, krise, revolusjon, produksjonsmåtebegrepene, etc., måtte framstilles i sin rene, uforfalskede form, og deres sannhet måtte framfor alt bevises.
Men også de såkalte konkrete analysene måtte forankres
restløst i de allmenne kategoriene, for at en skulle kunne
forsikre seg selv og andre om deres sannhetsgehalt og
dermed også om deres politiske legitimitet.
Denne "deduktive,T tenkemåten forhindrer en nyansert forståelse av den
reelle situasjonen i arbeiderklassen og kampens samfunns
messige forutsetninger.
Vi må derfor kunne karakterisere
sytti tal Ismarxismen generelt som ideologi. Den gav ikke noen
ledetråder i det praktiske politiske arbeidet som kunne bidra
til å f lytte klassens posisjoner framover. I den grad det
fantes .gehør for revolusjonær teori i klassens organisasjoner,
stengte marxismen oftest for en riktig situasjonsforståelse.
Dens funksjon var å legitimere arbeiderklassens frigjøring
som et allment historisk prosjekt, og i samme slengen de
venstre-intellektuelles sentrale rolle i denne frigjørings
prosessen. Denne legitimerende funksjon var selvsagt helt
sentral for visse partier og smågrupper, hvis hele eksistens
berodde på at "begrunnelsesproblemene" var ,fløstM.
Når Perry Anderson anvender dette perspektivet kun på marx
ismen etter 1930, er dette en innsnevring som ikke følger
av den kunnskapssosiologiske konsepsjonen selv. Det er
riktig nok at marxistisk teoretisk virksomhet hadde en
reell forankring i arbeiderbevegelsen før 1930 eller der
omkring, men dette garanterer på ingen måte at denne virk
somheten hadde en klargjørende og frigjørende funksjon i
den aktuelle kampen.
De samfunnsmessige betingelser for
kampen var som regel slik at rivaliseringen om det polit
iske hegemoniet i arbeiderklassen i hovedsak måtte utspilles
på det allmenne ideologiske nivået. Når partisjåvinismen
da var sterk, fikk det teoretiske arbeidet spontant et legi-
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timasjonspreg. De eksemplene på en adekvat "sammensmelt
ning av teori og praksis" som finnes, f,eks. hos Lenin i
hans beste stunder, er unntakene. At marxismen vant inn
pass i arbeiderbevegelsen, med Engelsf velsignelse, nett
opp som verdensanskuelse, har rimelig nok vanskeliggjort
en problematisering av dens politiske rolle. Den entusi
astiske mottagelsen som Kapitalens første bind fikk av
lederne for det tyske sosialdemokratiet, var ikke motivert
av dens fortrinn som premissleverandør til analyser av den
tyske samfunnsformasjonen, men av dens antatte status som
avsluttet vitenskap. Dens vellykkede underminering av den
borgerlige sosialøkonomien legitimerte sosialdemokratiets
historiske misjon, og syntes å gi et teoretisk sikkert fun
dament for den allmenne partipropagandaen.2
Perry Andersons innsnevring av perspektivet medfører videre
at det kritiske potensialet som ligger i hans konsepsjon,
går tapt i forhold til Marx selv.3 Hvis man går ut fra at
produksjonsbetingelsene for Marx1 teoretiske arbeid var
adekvate, godtar man at en videreutvikling av marxismen må
skje i forlengelsen av de immanente teoridiskusjonene vi
kjenner så godt fra syttiåra.
I disse diskusjonene var
ulike teoretiske posisjoner representert, men de delte den
forutsetning at den riktige teksttolkning, eventuelt sammen
med en korrekt forståelse for pr.insippene i Marx1 politiske
aktivitet, skulle kunne garantere sannhetsgehalten i de ak
Gjennom dette skulle
tuelle samfunnsformasjonsanalyser.
også de vanskelighetene som "sammensmeltningen" bød på,
overvinnes.
Hovedtesen i denne artikkelen er at den plassering som
MarxT teoretiske arbeid hadde i forhold til arbeiderklassen
og til de faktiske konfigurasjoner som klassekampen opp
viste, slett ikke var "adekvat". Avstand karakteriserer
relasjonen, sosial, politisk og kunnskapsmessig avstand.
Som for syttitallsmarxistene åpnet dette for bestemte før
Ikke bare den intellek
inger på det teoretiske arbeidet.
tuelle tenkemåten generelt, men en bestemt problemkrets
som var utviklet av et stort intellektuelt miljø i 1840årene for å belyse Tysklands spesielle historiske posisjon,
overlever Marx1 programmatiske fokusering på den engelske
arbeiderklassen etter 1850.
I denne sammenhengen må vi
likevel ikke glemme det fundamentale faktum at det bevisste
forsøket på å la det teoretiske prosjektet bli underordnet
industriarbeidernes klasseinteresser, var en uomgjengelig
forutsetning for MarxT politiske økonomi. Uten denne
underordning, som jo betydde at Marx måtte si farvel, ikke
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bare til alle karrieremuligheter, men til en hvilken som
helst akademisk middelhavsfarers medborgerlige aktelse,
ville Kapitalen ikke ha sett dagens lys.
Men gjennomføvingen av dette prosjektet var på en avgjør
ende måte preget av de forutsetninger vi nevnte. De ut
formet ikke bare et bestemt abstraksjonsnivå, men nødven
diggjorde en innretning på allmenne historiske nødvendig
heter og uomgjengelige bevis for disse. Mens tradisjonen
har trukket fram grunnbegrepene i den historiske materia
lismen som Marxf viktigste og mest originale bidrag, så
Marx selv sammenfatningen av disse begrepene til et system
av historiske nødvendigheter, som kjernen i sin livsopp
gave :
"Hva meg angår, så tilkommer æren for å ha oppdaget
eksistensen av klassene i det moderne samfunn eller
kampen mellom dem, ikke meg.
Borgerlige historieskri
vere hadde lenge før meg framstilt den historiske ut
viklingen av denne kampen, og de borgerlige økonomene
dens økonomiske anatomi. Det nye jeg gjorde, var 1) å
påvise at eksistensen av klasser bare er knyttet til
bestemte historiske faser i utviklingen av produksjonen;
2) at klassekampen med nødvendighet fører til prole
tariatets diktatur; at dette diktaturet selv bare danner
overgangen til opphevelsen av alle klasser og til et
klasseløst samfunn."4
Dette skriver Marx i 1852. Ut fra en rent "intern" vitenskapsteoretisk synsvinkel kan det gis gode argumenter for at Marx
gjennom utarbeidelsen av sin politiske økonomi, som først
kommer i gang etter dette tidspunktet, etablerer en helt ny
konsepsjon, et nytt "paradigme". Men i lys av vårt perspektiv
framstår perioden 1852-64, da de avgjørende innsikter i den
står perioden 1852-64, da de avgjørende innsikter i den
politiske økonomien blir vunnet, som den perioden da Marx1
isolasjon i forhold til politisk arbeid er sterkest.
Even
tuelle samfunnsformasjonsanalyser av typen Louis Napoleons
18. Brumaire ville i denne perioden ikke hatt noen politisk
kontekst å fungere i. Når vendingen til den politiske øko
nomi faller sammen med nyoppdagingen av Hegels Logikk_, er
dette derfor neppe tilfeldig. Det er bare gjennom framstil
lingen av de virkelig fundamentale nødvendigheter i histo
rien at han kan knytte sitt politiske prosjekt til arbeider
klassens interesser. Derfor representerer den politiske øko
nomien en videreføring av det programmet som ligger i sita
tet over, rett nok på et nytt og "dypere" plan og med en
hittil ukjent begrepsmessig kompleksitet.
På tross av
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dette arbeidets "interne" vitenskapelighet, fungerer Marx
i denne perioden ikke som arbeiderklassens frigjører, men
som dens ideolog, en rolle han aldri makter å bryte ut av,
og som Engels som hans testamentfullbyrder gjør sitt beste
for å forevige.
Syttitallsmarxismens fallitt bunner ikke i at den feiltol
ket Marx, men i at den tolket Marx altfor korrekt. Tolk
ningen var korrekt nettopp fordi den skjedde ut fra sosiale
forutsetninger som tilsvarte dem Marx selv var underlagt.
Men av samme grunn forble disse forutsetningene usette,
med en manglende kritisk distanse både til den egne teo
retiske aktivitet og til Marx* som resultat. Det er ingen
grunn til å gå i detalj om disse parallellene, leseren kan
gjøre sine refleksjoner selv, om lysten til å følge med på
ferden fremdeles er til stede.

TEORI OG POLITIKK 1842 - 52
VITENSKAPELIGGJØRINGEN AV DEN TYSKE OPPOSISJONSPOLITIKKEN
For radikale og liberale kretser i Tyskland hadde den
prøyssiske staten helt siden den statsinitierte reformperioden under napoleonskrigene, vært det potensielle
kraftsentrum som skulle forme det moderne Tyskland.
Fore
stillingen om at prøysserstaten hadde en unik karakter
hevet over samfunnsmotsetningene på en helt annen måte enn
den engelske og franske staten, hadde fått sin teoretiske
begrunnelse i rettsfilosofien til Hegel, der staten, som
et "system av allmenninteresser", på samme tid garanterer
og harmoniserer privatinteressene i det borgerlige samfun
net.
I Hegels system har byråkratiet, "den universelle
stand", en sentral oppgave. Med basis i allmenninteressene
formulerer byråkratiet premissene for de avveininger mellom
privatinteressene som f.eks. finner sted i stenderforsamlingen.
Disse allmenninteressene ligger også til grunn
for den administrative praksis.
Tronskiftet i 1840 ble snart fulgt av skuffede forventnin
ger hos radikale og liberale av alle avskygninger. Den
reaksjonære politikken som Friedrich Wilhelm IV iverksatte,
førte ikke bare til en sterkere og mer uttalt opposisjon
mot det eksisterende regimet, men også til en mer eller
mindre dyptpløyende kritikk av selve den prøysssiske staten
som et "system av allmenninteresser".
En gruppe venstre-hegelianere som kalte seg "Die Freien",
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formulerte den mest radikale versjonen av denne kritikken.
Med utgangspunkt i noe ulike premisser, awiste de med
ubønnhørlig logikk at privatinteressene og dermed motset
ningene i det borgerlige samfunnet skulle kunne forsones
av noen stat.
Staten var selv et produkt av privatin
teressene og deres nødvendige innbyrdes.motsetninger,
og ville forsvinne med dem. Disse resonnementene, fram
ført på et "hegelsk" abstraksjonsnivå, munnet ut i en
programmatisk kommunisme. Denne representerte et brudd
med Hegels statsfilosofi, men var samtidig en posisjon
innenfor Hegels tilgrunnliggende problemramme: motsetnin
gen og forsoningen mellom privat- og særinteressene og
allmenninteressene.
Kommunismen flyttet løsningen av
problemet fra staten til samfunnet selv.
Også Marx, som
er den av venstrehegelianerne som i størst grad trekker
inn samfunnsmessige forhold og som gjennomfører det grun
digste immanente oppgjøret med Hegels statsfilosofi, ope
rerer innenfor denne problemstillingen. Når han som redak
tør i Rheinische Zeitung (1842-43) engasjerer seg i kon
flikten mellom fattigbønder og dagarbeidere på den ene
siden og skogseierne på den andre i utnyttelsen av dødt
trevirke5, og i vanskelighetene til de fattige vinbøndene
i Moseldistriktet6, så er det ikke de fattigste befolk
ningsgruppenes situasjon han er opptatt av, men av spørs
målet om disse gruppenes interesser blir, og kan bli, in
korporert i helheten gjennom det prøyssiske statssystemet.
Det er den problematiske samfunnsharmonien som er temaet.
Den ekstreme radikalismen til ,fDie Freien" hadde også mer
umiddelbare forutsetninger i Friedrich Wilhelms kulturog utdanningspolitikk. Den hegelinspirerte, vitenskapsorienterte opplysningstenkningens dominans i kultusministeriet ble brutt, og det ble åpnet for romantiske, antirasjonalistiske og teologiske krefter, de siste i den grad
at kritikken av den kristne staten ble et sentralt anligg
ende for venstrehegelianerne.
Det ble vanskelig for
hegelianere å bli ansatt som universitets- og gymnaslærere.
I en periode med overproduksjon av akademikere, blir det
dannet en stor gruppe uavhengige, opposisjonelle intellek
tuelle, som slår seg fram som privatlærere, journalister
og tidsskriftsprodusenter. De føler seg utstøtt av det
etablerte samfunn, men de finner.likevel ideologiske og
materielle forutsetninger for en politisert teoretisk til
værelse i en relativt stor offentlighet.
Radikale og
liberale fra ytterste venstre og langt inn i det nye bor
gerskapet fulgte ivrig med i kritikken av et politisk sys
tem som forlengst hadde overlevd seg selv.

Også teoretikere med andre politiske standpunkter enn "Die
Freien" henvendte seg til den samme offentlighet.
Ved
siden av liberalister av tradisjonelt angelsaksisk merke,
finnes det en noe diffus gruppe, som muligens kan rubri
seres som sosialliberalistisk. Navn som Lorenz von Stein,
Wilhelm Schulz, Robert von Mohl, Karl Mathy, Karl Biedermann, Gustav von Struve, og Carl von Rotteck og Karl Welcker, utgiverne av Das Statslexikon.
Encyclopddie der
sammtlichen Staatswissenschafterij kan nevnes.5 På tross
av denne gruppens klare politiske avvisning av kommunismen,
er den involvert i et teoretisk prosjekt av samme type som
venstrehegelianernes. En rekke personer går i 40-årene
rundt med den samme selvforståelse som Marx: ut fra en
politisk motivasjon er de engasjert i utviklingen av en
"Gesellschaftswissenschaft", en ny totaliserende vitenskap,
som skulle trekke med seg det beste i den eksisterende
statsvitenskap og i den klassiske politiske økonomi, og
som skulle ta vare på både den historiske og den systema
tiske dimensjon, alt innen en original konsepsjon.
Som vi
skal se, viste de konsepsjoner som ble utarbeidet, klare
likhetstrekk. Hva er bakgrunnen for denne vitenskapeliggjøringen av politikken?
Den kan selvsagt forståes som en videreføring av den hegelianske tenkemåten.
Selv om alle disse teoretikerne ikke
var hegelianere, hadde de alle vært kjørt gjennom den tyske
idealismens begrepskvern. De hadde således ingen problemer
med å tenke samfunnsutviklingen som en dialektisk, nødven
dig historisk prosess.
Men selve prosjektet må forståes i lys av den politiske
Det var blitt klart at det ikke fantes en
konteksten.
særtysk utviklingsvei. De samfunnskreftene som dominerte
i England og Frankrike, ville komme til å få innflytelse
på Tysklands framtid. Men hvordan og i hvilken grad? Siden,
som Lorenz von Stein sier n..samfunnets liv og kampen mellom
dets elementer ikke har nådd fram til noen selvstendig ut
vikling ennå.."^, kan vi ikke identifisere disse kreftene
i Tyskland selv. Det finnes således heller ikke artiku
lerte politiske bevegelser og organisasjoner som peker fram
mot det nye Tyskland, og som de intellektuelle kan under
Grunnlaget for en tysk progressiv po
ordne seg politisk.
litikk må derfor søkes utenlands - i England og Frankrike.
Men med hvilken form for nødvendighet ville Tyskland måtte
følge i Englands og Frankrikes spor? Dette var det av
gjørende spørsmålet.
Var de enorme klasseskillene, prole
tariatets nedverdigende livsvilkår og de bitre sosiale kon
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fliktene systemnødvendige trekk, eller kunne de tilbake
føres til nasjonale særegenheter? Alt i utgangspunktet
svarte kommunistene og de sosialliberale ulikt på dette
spørsmålet. Men enten løsningen var revolusjon eller re
form, hadde de det samme behov for en vitenskapelig ana
lyse som frila kapitalismens vesenstrekk og historiske
dynamikk, det eneste mulige grunnlag for en progressiv
politikk som skulle kunne hindre at Tyskland råket ut i
det samme uføret som England og Frankrike. Den sosial
liberale Lorenz von Stein uttrykker dette klart.
"Skal vi
la oss overvelde av den sværeste motsetning i vår tid,
slik vi ser den bryte seg vei i Frankrike, fordi vi ikke
kan stille opp mot den noen bestemt bevissthet om den
samfunnsmessige oppgaves vesen og utforming, kort sagt,
ingen vitenskap om samfunnet?"10 Den nye "Gesellschaftswissenschaft", med sin fokusering på en allmenn historisk
utviklingslogikk, blir nødvendiggjort som en erstatning
for reelle politiske krefter som de intellektuelle kunne
ha knyttet sitt engasjement til.
Hos Marx og Engels kommer rimelig nok denne relasjonen
mellom politikk og vitenskap klarest til uttrykk når de
forholder seg til Tyskland.
Etter et besøk hos kommunist
ene i Køln høsten 1844 skriver Engels til Marx:
"Våre folk er svært aktive, men mangelsen på en skikke
lig støtte er likevel svært følbar.
Så lenge prinsipp
ene ikke blir framstilt logisk og historisk i et par
skrifter, som den nødvendige videreføring av gårsdagens
betraktningsmåte og av den forløpne historie, så lenge
vil arbeidet foregå i halvsøvne og de fleste vil famle
omkring i blinde".11
Engels1 erfaringer i England fører likevel til en annen
vektlegging av "prinsippene".
I England finner han at det
alt er utkrystallisert krefter som peker i retning av det
framtidige samfunnet. Han identifiserer først Richard
Owens bevegelse med disse kreftene, senere chartistbevegelsen. Når Engels teoretiserer omkring disse erfaringene,
ser det slik ut:
"I England har individene som sådanne, uten bevisst å
representere allmenne prinsipper, fremmet den nasjonale
utvikling og brakt denne nær sin avslutning. Bare her
har massene virket som masse: de har villet realisere
sine egne enkeltinteresser.
Bare her er prinsippene
blitt forvandlet til interesser før de kunne få innflyt
else på historien".12
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Denne situasjonen påvirker Engels1 *oppfatning
* * * * * *
av* de
* *intel
*
lektuelles oppgaver.
Siden de politiske prinsippene alt
er inkorporert i den faktiske utviklingen, blir konkrete
analyser, avsløringer og agitasjon det viktigste.
Det er
mot denne bakgrunnen vi må forstå Engels1 publisistiske
virksomhet i årene omkring 1845, hans Lage der arbeiten den Klasse in England3 hans politiske situasjonsrapporter
og hans moraliserende kritikk av den borgerlige politiske
økonomi.13 Når Malthus1 befolkningsdoktrine blir
drøftet, så er det som en "...infam, nederdrektig doktrine,
denne avskyelige blasfemi mot naturen og menneskeheten...",
når fabrikksystemet skal behandles, er det "for utførlig
å framstille dette systemets avskyelige usedelighet..."14
I lys av denne fokuseringen på den faktiske elendigheten
til massene, framstår de tyske intellektuelles teoretisering som ensidig og isolert fra det virkelige liv, ja
som "komisk" og "pompøs":
"Og som det sømmer seg for ekte teoretikere, har de til
nå - hos franskmennene, englenderne kjenner de nesten
ikke i det hele - ved siden av de mest allmenne prinsippene3 bare funnet det sletteste og mest teoretiske,
skjematiseringen av det framtidige samfunn, og de sosi
ale systemene, verdig sitt bekjentskap. Den beste
siden, kritikken av det bestående samfunn3
som er
hovedoppgaven ved all beskjeftigelse med sosiale spørs
mål, har man rolig skjøvet til siden."15
Sterkest kommer hans avgrensing mot "den tyske teorien"
til uttrykk i et brev til Marx i november 184416, der han
slutter seg til anti-rasjonalisten Max Stirners kritikk av
de abstrakte begrepenes herredømme17, og slår til lys for
at all teori må funderes i det empiriske og materielle,
med utgangspunkt i det "kjødelige individ".
I perioden mellom 1845 (Den tyske ideologi) og 1852 (Louis
Napoleons 18. Brumaire) blir Marx dratt i samme lei, men
ikke i samme grad som Engels. Dette henger sammen med at
nettopp i den fasen da hans "empiristiske" orientering er
sterkest (Den tyske ideologi) y blir det klart for han at
den franske og eksiltyske "kommunistiske" håndverkerbevegelsen ikke er den progressive revolusjonære kraft han hadde
forestilt seg. De politiske erfaringene fra Tyskland i
1848-49 bekrefter dette og utdyper avstanden til håndverkerkommunismen.
Samtidig blir chartistbevegelsens svakheter
som revolusjonær kraft tydelige, og i 1852, da rettssaken
i Køln mot Kommunistforbundet markerer slutten på Marx1
direkte engasjement i tysk politikk, og definitive orien-
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tering mot den engelske arbeiderklassen, ligger chartistbevegelsen med brukket rygg. Med unntak av en kort periode
ved midten av 40-tallet, savner således Marx en bevegelse
med en egendynamikk som peker framover mot revolusjonen,
og som sikrer at konkrete analyser får en adekvat politisk
funksjon.
Det eneste mulige utgangspunkt for en kommunis
tisk politikk blir en teoretisk plattform som beviser denne
politikkens nødvendighet. Men ut fra hvilken samfunnsfor
ståelse skulle denne nødvendigheten framstilles? Vi må
tilbake til den tyske diskusjonen.
LORENZ VON STEIN OG HISTORIEN SOM KLASSEKAMP
Hvis noen enkeltperson kan sies å ha vært skoledannende
for hele det tyske progressive intellektuelle miljøet, må
det ha vært Lorenz von Stein.
Hans bok, Sosialismen og
kommunismen i dagens Frankrikegav en forbausende klar
og systematisk klassekampteori som forklaring på utviklin
gen i Frankrike under og etter den store revolusjonen. Det
var en analyse av en type som det intellektuelle miljøet
ivrig hadde ventet på: Von Stein skrev om Frankrike, men
behandlet egentlig Tysklands framtid, ved å trekke ut av
den franske utviklingen de historiske nødvendigheter som
også ville sette seg igjennom der.
Når denne boken ikke har fått noen skikkelig behandling
innenfor Marx-forskningen, kan grunnen være at en har tatt
for god fisk de samtidige kommentarene til Engels, Moses
Hess og til dels Marx, som er avvisende og bagatelliserende. Disse kommentarene var til dels politisk motivert,
til dels røper de en posisjon som er mer idealistisk enn
von Steins.
Von Stein hevdet ikke bare at de sosialistiske
og kommunistiske ideene uttrykte interessene til en frem
voksende klasse, proletariatet.
Siden kampen mellom klas
sene, proletariat og borgerskap, utkrystalliserte den av
gjørende motsetning i tiden, ga disse ideene også tilgang
til de aktuelle historiske drivkreftene. En ny "Gesellschaftswissenschaft" måtte derfor ta utgangspunkt i prob
lemstillingene til de franske sosialistene og kommunistene,
selv om disse var ensidig utviklet. For Moses Hess og
Engels representerte slike tanker en profanering av For
nuften.
De kommunistiske ideene var et filosofisk og
vitenskapelig "nødvendig" åndsprodukt, "den praktiske
etikk" ifølge Hess.19
Utgangspunktet til von Stein er Hegels begrep om person
ligheten.
I sin streben etter frihet og allsidig utvik-
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ling, har franskmennene satt egdlitet på dagsordenen.
Men også privateiendom er en nødvendig forutsetning for
individets selvrealisering.
Blir det ikke da en uforson
lig motsetning mellom likhetskravet og privateiendommen?
I et håndverkersamfunn kan hver enkelt, ved å transformere
arbeid til eiendom, bli lik sin eiendomsbesittende med
borger. Det er først den industrielle produksjon som ba
serer seg på et skarpt skille mellom kapital og arbeids
kraft, som utelukker dette.
Det er denne produksjonen som
først danner de moderne klassene og gjør den antagonistiske
kampen ("entschiedene Gegensatz") mellom kapital og arbeid
til drivkraften i den moderne samfunnsutviklingen.
"...borgerskapet framstår i vår samtid ikke lenger som
massen av eiendomsbesittere generelt, men som de store
kapitalister og fabrikkherrer... Folket(peuple) derimot
er nå ikke lenger en betegnelse på alle ikke-eiere, men
nettopp på fabrikkarbeiderne blant dem."20
Siden disse klassene representerer de avgjørende interes
sene i samfunnet, framstår:
"...tilstanden på fabrikkstedene som en normaltilstand
for det viktigste spørsmål i den franske samfunnsmessige
utviklingen." 1
Disse sammenhengene tegner opp feltet for den nye "Gesellschaftswissenschaft".
Den må ta utgangspunkt i sosialøko
nomien, men dekke et større felt:
"De samme lover som fordeler industriens produkter på
enkeltpersoner, gir også samfunnsforholdene sin utforming
(Gestaltung). Et teoretisk system som begrenser seg
til industrien har altså ikke grepet om hele det feltet
som den virker innenfor. Det må favne videre, om alle
de relasjoner som eiendommen setter sitt preg på. På
den måten vil den dyperegående teori om industrien
måtte finne de lover som omfatter hele samfunnet, og
kunnskapen om dette er følgelig ikke bare en produksjonsvitenskap, men en samfunnsvitenskap, nemlig sosia
lismen."22
Vi har sett at vitenskapens forutsetninger er klassebetingede ideer. På samme måte er politikken et overbygningsfenomen, et uttrykk for klassekampen. Von Stein
skriver om julirevolusjonen:
"Kraften som den industrielle eiendommen kjempet med,
og den rikdommens makt, så vel som den intelligens,
som den hadde på sin side, ga den statsmakten i hende
nettopp i det øyeblikk da det gjaldt å danne en ny
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statsforfatning.
Derfor måtte denne statsforfatningen
i det alt vesentlige springe ut av industriens natur og
de krav dens herrer stilte. Og nettopp dette var det
faktisk som bestemte resultatet. Når det blir en livs
betingelse for industrien at eiendommen på samme tid er
sikret frihet og trygghet, så vil den gå inn for å under
legge seg kongedømmet1fullstendig, slik at ingen annen
vilje enn dens egen skal gjelde i staten. Men likevel
vil den måtte beholde kongedømmet, fordi det gir rom
for den fredeligste og sikreste realisering av den
faste, lovgivende vilje. Dette var målet for kampen,
og dette var resultatet av seieren."23
Marx hadde trolig lest von Steins bok før han kom til Paris
i oktober 1843. Bakgrunnen for hans avvisning av von
Steins politiske budskap er klar: det er nettopp på denne
tiden Marx slutter seg til "kommunistene" og deres identi
fikasjon av staten og privateiendommen som selve anstøtsteinene for enhver samfunnsharmoni. Vanskeligere kan det
synes å forklare at Marx ikke - bevisst - lar seg inspirere
av selve samfunnsanalysen til von Stein. Hos von Stein
fant han en ganske stringent analyse av den moderne klassedynamikken, med begrepet om proletariatet, definert som en
tendensielt enhetlig agerende industriarbeiderklasse, som
det mest originale elementet. Denne analysen var på den
ene siden atskillig mer "materialistisk" enn de overveiende
moral- og rett&filosofisk funderte arbeidene til de franske
sosialistene og kommunistene. På den andre siden ga den
klassekampen en mye klarere plassering som historiens motor
enn det vi finner hos de franske historikerne, Thierry,
Guizot o.a. Marx setter seg inn i begge disse gruppenes
skrifter etter sin ankomst til Paris, og Marxforskningen
har tradisjonelt konsentrert seg om dem, i tillegg til den
feuerbachske antropologismen.
Vårt materiale underbygger den følgende hypotesen. Når
Marx ikke bygger videre på von Steins konsepsjon, var grun
nen at han på dette tidspunktet ikke var på jakt etter en
klassekampteori. Når han i stedet i de nærmeste par årene
la til grunn Feuerbachs og Moses Hess1 antropologiske huma
nisme, var grunnen at denne hadde en sterkere politisk til
trekningskraft .
Den tradisjonelle teologiske forståelsen av Marx* utvikling
bryter sammen dersom denne hypotesen holder stikk. Marx’
utvikling er da ingen rettlinjet modningsprosess, der han
skritt for skritt avslører de borgerlige og småborgerlige
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konseps joner som gjør seg gjeldende i samtiden, og utvik
ler sin egen "vitenskapelige" plattform.
Det vil være
riktigere å si at han ut fra politiske motiver "velger"
mellom posisjoner som han finner i miljøet. Den teoretiske
tilnærming som fortoner seg som den politisk "riktige",
blir så utviklet - med kraft og konsekvens.
MOSES HESS OG MENNESKETS SELVFREMMEDGJØRING
Marx1 teoretiske gjeld til Feuerbachs antropologisme er
vel kjent, det samme er den fremmedgjøringstenkningen som
ligger i denne konsepsjonen. Noe mindre vekt har Marxlitteraturen lagt på det faktum at Moses Hess langt på vei
foregrep Marx* utarbeidelse av de polit-økonomiske og poli
tiske implikasjonene av denne tenkemåten. Det kan til og
med hevdes at Marx legger til grunn en analysemåte han har
lært av Hess.24
For Hess er det ikke klassekonfliktene som er de fundamen
tale motsetningene. Han går "dypere".
Det egentlige
grunnlaget for elendigheten er den praktiske egoismen som
isolerer menneskene fra hverandre i individuelle aktivi
tets sfærer, som bare kan knyttes sammen gjennom transak
sjoner på et marked. En rekke av de fremmedgjøringsmekanismer som vi ellers kjenner fra Feuerbach og Marx, er
ifølge Hess virksomme her. Mennesket blir spaltet av fra
fellesskapet, og siden det er et fellesskapsvesen, blir det
dermed spaltet av fra seg selv. Det må selge sine produk
ter på et marked, men siden skapende arbeid er å gi bestemt
form til ens eget vesen, innebærer også dette selvfremmedSiden pengene er det allmenne byttemiddelet på
gjøring.
markedet, får våre fremmedgjorte vesenselementer pengeform,
og siden pengene behersker markedet, får de fetisjkarakter.
I pengene framstår vårt fellesskapsvesen forvrengt, selvstendiggjort og som herskende makt over oss. Pengene er:
"... menneskets avhendede evner^ dets bortsjakrede livsvirksomhet.
Pengene er menneskeverdet uttrykt i tall,
de er stemplet på vårt slaveri3 vår trelldoms uutslette
lige brennemerke - mennesker som kan kjøpe og selge seg,
er nettopp slaver.
Pengene er det uttappede blodet til
de elendige, som fører deres umistelige eiendom, deres
innerste krefter, deres livsvirksomhet selv, til mar
kedet, for å bytte det mot deres avkappede hoder, en
såkalt kapital„ for så å fortære deres eget fett på
kannihalsk vis.
- Og vi er alle disse elendige! ... Og
la det være klart, ikke bare vi proletarery også vi
kapitalister er disse elendige, som suger vårt eget blod,
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som fortærer qq$ selv.
Ingen av oss kan leve vårt liv
i fri aktivitet, vi kan ikke skape eller virke for
hverandre. 25
På tross av MarxT naturlige aversjon mot slike moralistiske
utgytelser, er den teoretiske konsepsjtfnen hans før 1845
den samme som Hess*. Målsettingen med kritikken av den
politiske økonomien, f.eks. i Økonomisk- filosofiske manu
skripter> er å vise at kategoriene i den klassiske økono
mien ikke er naturgitte, men har sitt opphav i fremmedgjøringsmekanismer:

"I pengene ... kommer det fullstendige herredømmet til
den fremmedgjorte gjenstand over mennesket til uttrykk.
Det som før var personens herredømme over personen, er
nå det allmenne herredømmet til gjenstanden over personen> produktets herredømme over personen.”26
Hva er de sosiale forutsetninger for fremmedgjøringstenk
ningen? Det er blitt argumentert for at denne representerer
et underliggende tema hos den tyske idealismen, så langt
tilbake som til Hølderlin og Schiller.27 Temaet spiller
på kontrasten mellom det klassiske dannelsesidealet - den
allsidig dannede person, myndiggjort gjennom innsikt i den
totaliteten han er en del av - og den spesialisering, ar
beidsdeling, lagdeling og institusjonalisering som 'finner
sted i det moderne samfunnet. Det må være rimelig å anta
at venstrehegelianernes generasjon opplevde denne konflik
ten som særlig prekær, både ut fra de aktuelle samfunns
prosessene i Tyskland og sin egen sosiale ”fremmedgjøring”.
Men når disse ideene spilte en stor rolle i sosialistiske
og kommunistiske opposisjonskretser på 40-tallet, var
grunnen at de fant en klangbunn i erfaringene til en stor
sosial gruppering, nemlig håndverkerne og spesielt hånd
verkersvennene.
De opplevde for det første hvordan markedet
brøt ned laugsvesenet og dets tradisjonelt etablerte priser.
Fengene syntes å ha overtatt kommandoen, med en sosial
nedvurdering av så vel arbeidet som arbeideren som følge.
Vi finner dette temaet utbrodert hos håndverkerstandens
egne teoretikere, slike som Proudhon og Weitling, hos den
siste i termer som ligner Hess1.28 For det andre fant det
sted en storstilt proletarisering av håndverkersvenner i
denne perioden, særlig i Frankrike. Forlagssystemet, sammen
med en standardisering av produktene, skapte billige masseprodukter innen bekledning, skotøy, møbler og tekstil.
"For all the old-line handicraftsmen, still thinking in
terms of quality of workmanship and enjoying the dignity
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of independence, the mass-production climate created by
confection (readymade production) must have had devastat
ing psychological effects.”29
Når Marx hevdet at de to viktigste aspektene ved den
moderne fremmedgjøring er at arbeideren mister kontrollen
med sine egne arbeidsprodukter3 som han har lagt sitt eget
vesen inn i, og at han ikke lenger kan bestemme over selve
arbeidets utførelse^ og at han dermed er blitt fremmed
for sin egen livsaktivitet, den som gir hans potensielle
vesen en bestemt form, så måtte dette passe som hånd i
hanske til håndverkersvennenes erfaringer. Disse svennene
samlet seg da også i stort antall (100 000 - 200 000) i
Cabets kommunistiske bevegelse. Weitling rekrutterte fra
de samme grupper i Tyskland, om enn i mindre omfang.
Marx er unntaket fra Engels1 påstand om at "...tyskerne
blir kommunister^å filosofisk vis, gjennom slutninger fra
grunnsetninger."
Marx tar ikke dette skrittet, selv om
det "logisk" følger av hans kritikk av Hegels rettsfilosofi,
før han kommer til Paris og møter de kommunistiske hånd
verkerne, for ^^"menneskenes brorskap ikke er noen frase,
men sannhet".
Marx har funnet den "praktiske kraft" som
han, med sin "realistiske" holdning, alltid søker etter og
orienterer seg ut fra politisk.
Så lenge Marx holder fast
ved at håndverkerproletariatet er den progressive kraft
som skal utrydde fremmedgjøringen og skape det nye sam
funnet, holder han også fast ved den antropologiske huma
nismen, som er det adekvate teoretiske uttrykket for dette
proletariatets samfunnsposisjon.
Denne sammenhengen kommer tydeligere fram om i ser på den
samfunnsforståelsen og de politiske implikasjoner som Hess,
og Marx etter han, fant i fremmedgjøringskonsepsjonen.
Feuerbach selv delte i hovedsak Hegels - og opplysningstenkningens generelle - syn på historien som en oDpadBtigende prosess. Fremmedgjøringen var således på retur.
For Hess og Marx tiltar fremmedgjøringen med aksellererende
hastighet.
Begrunnelsen for dette blir ikke gitt gjennom
en analyse som tar utgangspunkt i økonomiske og sosiale
strukturer, men i bestemmelsen av en spalting i det mennes
kelige vesen som i prinsippet blir skapt av privateiendom
men som sådan, og som i det aktuelle samfunnet er i ferd
med å bli utdypet på katastrofalt vis. Marx blir her offer
for den tendensielt ahistoriske tenkemåten som antropologismens fundering i en tese om en gitt menneskenatur inne
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bærer. Når Marx bryter med denne konsepsjonen til fordel
for produktivkrefter/produksjonsforhold-paradigmet, vender
han "tilbake" til den "normale" historieforståelsen, slik
vi finner den hos f.eks. Hegel og von Stein.
Men denne antropologiske katastrofismen gjør det mulig for
Marx å bevise både revolusjonens nødvendighet og dens aktu
alitet. Det er her snakk om et "bevis" i tillegg til "be
viset" for at den samfunnsutviklingen vi finner i England
og Frankrike også vil ramme Tyskland - om ingenting radi
kalt skjer. Marx "beviser" at revolusjonen ikke forut
setter industrialisering, nettopp fordi det nye samfunnet
skal grunnlegges gjennom en revolte mot den umenneskeliggjøringen som i prinsippet rammer håndverkerproletaren
like sterkt som industriarbeideren.
Det er ikke her snakk om noen egentlig klassebevissthetsproblematikk. Det er ikke noen bevissthet om klasseinte
ressene til håndverkerproletariatet som setter det i be
vegelse. Den sanne revolusjonære bevissthet er bevissthet
om hva det vil si å være menneske.
Som den mest lidende
"klassen" er håndverkerne i beredskap for å handle på vegne
Siden det er
av menneskeheten, som universell klasse.
bevisstgjøringen om den radikale fremmedgjorthet som skal
utløse det revolusjonære potensialet,
får Marxf teoretiske
arbeid i denne fasen umiddelbart en agitatorisk funksjon.
"Beviset" skal direkte utløse handling.
Denne form for
naivitet forlater Marx for godt i 1845.
MELLOM "STRAUBINGERS" OG INDUSTRIARBEIDERKLASSEN
Hovedgrunnene til Marx1 "brudd" med håndverkerkommunismen,
er Engels1 identifisering av en ny revolusjonær kraft, in
dustriarbeiderklassen, og negative politiske erfaringer
med håndverkerbevegelsen.
Engels1 analyser av klassefor
holdene i England gav Marx et materiale som drastisk ut
videt den politiske horisonten som han hadde dannet seg
ut fra sine tyske og franske erfaringer.
Die Lage der arbeitenden Klasse in England var ikke teoretisk nyskapende.
Situasjonen til den engelske arbeiderklassen blir i prin
sippet subsumert under fremmedgjøringskategoriene. Men
dette perspektivet blir her i stor grad eit påheng til
selve analysen, det styrer ikke opparbeidelsen av materi
alet på noen avgjørende måte. Engels lager distinksjoner
og framhever trekk ved utviklingen i England som impli
sitt bryter med fremmedgjøringsparadigmet. Den sentrale
faktoren i dannelsen av det revolusjonære potensialet var
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i Økonomisk-filosofiske manuskripter (0FM), utviklingen av
markedet og — med en senere terminologi — kapitalens formale
underordning av arbeidet. Hos Engels kommer det inn et
avgjørende historisk vendepunkt med arbeidets underord
ning under fabrikkvesenet, under den maskinelle produksjon.
Dette representerer ikke bare en sterkere grad av fremmed
gjøring, slik det hadde gjort for Marx i ØFM.
"Når vi alt
har sett hvilken omveltning i de samfunnsmessige forhold
ene til underklassen en eneste klosset maskin som Jenny
skapte, kan en ikke lenger undre seg over hva et full
stendig integrert, finstemt maskineri fører til".32 I
kontrast til industrikapitalismen framstiller Engels forlagssystemet nærmest som et idyllisk produksjonssystem.
Proletariatets klassekamp blir på utvetydig vis knyttet
til industrialiseringen:
"...fabrikkarbeiderne, disse
eldste barna til den industrielle revolusjonen, har fra
begynnelsen vært kjernen i arbeiderbevegelsen og (...) de
andre har sluttet seg til denne i samme grad som hånd
verket deres ble grepet av industriens omslag".33 Nå
"...når mestrene selv blir trengt til side av fabrikan
tene,... blir proletariatet først en virkelig, fast
klasse av folket, mens det tidligere ofte bare var en
gjennomgang til borgerskapet. Den som nå blir født som
arbeider, har ingen annen utsikt enn å bli værende
proletar på livstid. Først nå er altså proletariatet
i stand til å utvikle en selvstendig bevegelse.1,34
I dette ligger det ikke bare en framheving av den engelske
arbeiderklassens ledende revolusjonære rolle, men også en
bestemmelse av håndverkerproletariatets tvetydige klasseposisjon, som kunne tjene som utgangspunkt for en kritikk
av de "reaksjonære" utopiske tendensene innenfor håndverkerproletariatet, "straubinger"-tendensene.
Etter "brud
det” med håndverkerkommunismen identifiserer Engels prole
tariatet med industriarbeiderklassen, ikke engang manufakturarbeideren tilhører proletariatet.35
Når Marx tilla det engelske materialet så stor betydning,
skjedde dette på bakgrunn av negative erfaringer med hånd
verkerkommunismen, både på det personlige, det politiske
og det organisasjonsmessige plan.
"Straubingernes"36 framtidssamfunn skulle bygges opp om
kring menneskets sanne vesen, den frie, skapende bruksverdiprodusenten.
Den praktiske politikken begrenset seg
i hovedsak til å drive propaganda for denne utopien. De

58

ulike sosialistiske (Proudhon, de sanne sosialister) og
kommunistiske (Cabet, Weitling) retningene hadde en noe
forskjellig oppfatning av dette framtidssamfunnet. Men
de awiste alle en partipolitikk basert på klare klasse
interesser 37 og oppbyggingen av en slagkraftig organisa
sjon med et revolusjonært formål. Voldelig revolusjon tok
de avstand fra. Høsten 1844 rensket Cabet ut voldstilhengerne fra sin organisasjon, som ble en ren pasifistisk
bevegelse.38 Proudhons brev til Marx av 17. mai 184639,
der han uttrykker sin skepsis til Marx1 organisasjonsar
beid, plasserer ham klart innenfor ffstraubingerM-leiren.
"Straubingerne" ville realisere sine utopier her og nå:
man ville styre utenom industrialiseringen, organisering
av håndverksproduksjonen var løsenet.
Den "straubinger"-organisasjonen som Marx og Engels
direkte er involvert i, er "De rettferdiges forbund", som
organiserer eksiltyske håndverkere i Paris og i London.
Mens Engels oppholder seg i Paris høsten 1846 ligger han
stadig i krig med kommunistledere, bl.a. Ewerbeck
Cabets
medarbeider, som innvier håndverkere i "den sanne menneskehets hemmeligheter".40 Engels forsøker å overbevise
dem om den voldelige revolusjonens nødvendighet.41 Marx
hadde brutt samarbeidet med Weitling på vårparten.42
Men det finnes andre holdninger blant håndverkerne.
Folk
som Karl Schapper og Joseph Moll ønsker å skape en slag
kraftig klasseorganisasjon, som skal være ledende i den
revolusjonære kampen. De er heller ikke prinsipielle mot
standere av industrialiseringen. Dé)t er denne tendensen
som ligger til grunn for dannelsen av Kommunistenes For
bund (1847), som Marx og Engels blir dominerende ledere
innenfor og som vedtar Det kommunistiske manifest som sin
plattform. Men så sent som i januar 1848 er det "straubinger"-tendensene som dominerer også innenfor KFfs av
deling i Paris. Forholdet mellom den politikken som fulgte
av Manifestet og forbundets klassegrunnlag måtte nødvendig
vis bli problematisk. Engels: "Weitlingeriet og proudhonisteriet er virkelig et fullstendig uttrykk for disse
eslers livsforhold".4 3
PRODUKTIVKREFTER OG PRODUKSJONSFORHOLD
Marx* bitende og suffisante oppgjør med håndverkerkommunismen og dens filosofiske overbygninger, virker noe anstrengt
om vi ser det i lys av dets implisitte selvkritiske karak
ter. Men det viser i alle fall at viljen til en radikal
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nyorientering var til stede. Nå var viljen sterkere enn
evnen. Når fremmedgjøringstenkningen og antropologismen
generelt klinger med som et, rett nok svakt aksentuert,
men "paradigmatisk" nødvendig grunntema i den videre
teoriutviklingen, f.eks. i Kapitalen^ er grunnen at Marxf
grunnleggende politiske engasjement fremdeles blir inngått
på vegne av menneskeheten.
Industriarbeiderklassen av
løser håndverkerproletariatét som den "universelle klasse”.
Marx1 distanse til den engelske arbeiderklassen umuliggjør
en identifikasjon med de interesser og behov som den fak
tiske arbeiderbefolkningen artikulerer. Marx forblir
fremmed overfor ”arbeiderkulturen”, ja selv overfor arbeiderns fagforeningserfåringer.
De "verdier” som kommunismen
skal ivareta, kan derfor bare identifiseres med utgangs
punkt i et abstrakt menneskebegrep.
Dette begrepet for
andrer seg lite hos Marx, selv om han etter 1845, fra
skriver mennesket vesensegenskaper.
"Bruddet" får likevel radikale konsekvenser for den teore
tiske analysen.
Mens antropologismen genererte en beskriv
else av en sosial tilstand, skapt av privateiendommens forkvakling av menneskenaturen, kommer nå de spesifikke, his
torisk frembrakte, sosiale former som arbeidet er under
lagt, i fokus. Det er disse formene som først skaper
industriarbeiderklassen, og det er deres nåtidige og fram
tidige dynamikk ("det revolusjonære element i konkurransen
og storindustrien" 43), som med nødvendighet genererer en
revolusjonær politisk prosess.
Så om meningen med revolu
sjonen i siste instans blir å fjerne fremmedgjøringen, så
er ikke lenger kreftene som skaper et revolusjonært poten
siale, identifiserbare ut fra fremmedgjøringsperspektivet.
Marx1 nye metodeorientering har i første rekke sin bakgrunn
i dette. Den tyske ideologien insisterer på en nærmest
empirisk opparbeidelse av konkrete historiske prosesser.
Dette innebærer at kompleksiteten og omfanget til det
teoretiske arbeidet tiltar radikalt. Men det politiske
perspektivet tilrettelegger likevel stoffet på en bestemt
måte.
En hovedoppgave for den politiske økonomien blir
således å gripe - i sin indre sammenheng - alle de økono
miske mekanismene som former de eksistens- og arbeids
vilkår som konstituerer arbeiderklassen som revolusjonært
subjekt.
Generelt blir både det teoretiske analysearbeidet og det po
litiske organisasjonsarbeidet tilrettelagt i lys av en
framtidig situasjon: den revolusjonære krisen. På tross av
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den programmatiske empirismen i Den tyske ideologienblir
derfor analysene ikke "konkrete". De blir rett nok nyan
serte og komplekse, men det er tale om en abstrakt kompeksitetj
der samspillet av de strukturer som dynamisk bidrar
til å utforme den fremtidige revolusjonære situasjonen,
blir framstilt. Analysearbeidet får en teleologisk pregning: det historiske målet definerer hvilke trekk ved nå
tiden som har krav på interesse. Disse teleologiske ana
lysene har to "bruksaspekter". På den ene siden er de
tiltenkt en handlingsorienterende funksjon, ikke her og
nå, i kampen for umiddelbare klassekrav, men i det endelige
revolusjonære oppgjøret; på den andre/siden har de en ideoideologisk funksjon; de skal legitimere arbeiderklassens
generelle historiske misjon.
Begrepsparet produktivkrefter/produksjonsforhold er ypper
lig egnet til å ta vare på en slik teleologisk problema
tikk. Det gir en ramme for en klassekampdynamikk med
garantert seier for en bestemt klasse.
Selve ideen om produktivkrefter forstått både som nøkkelleddet
i den økonomiske utviklingen i snever forstand og som en
vesentlig samfunnsformende faktor, har sitt utspring i den
tyske sosialøkonomien.
I Das nationale System der Politisehen Oeconomiegår Friedrich List til frontalangrep på
Adam Smiths politiske økonomi.
Smith legger nok vekt på
de "produktive krefter", men når han undersøker forutset
ningene for arbeidets produktivitet
"...kommer han ikke lenger enn til arbeidsdelingen, og
denne forklarer han kun ved hjelp av byttet, økningen
i de materielle kapitalene og markedets utbredelse.
Straks synker hans lære stadig dypere i materialisme,
partikularisme og individualisme.
Hadde han fulgt opp
ideen om "produktivkraft", i stedet for å la seg domi
nere av ideen nverdi9
bytteverdi”så ville han ha
måttet nådd den innsikt, at ved siden av en Verditeori
må det stå en selvstendig teori om produktivkrefter.
List er det nye tyske borgerskapets utilslørte talsmann.
Men den tyske tilbakeliggenheten i forhold til et verdens
marked som blir behersket av England, gjør flid, sparsomhet
og arbeidsdeling til utilstrekkelige kilder til nasjonal
rikdom.
Smith har ifølge List oversett de dypereliggende
årsakene til arbeidets produktivitet og dermed til Englands
økonomiske overlegenhet.
Det er fordi disse årsakene alt
er til stede i England at de abstrakte markedsmekanismene
får sin betydning.
For at Tyskland skal overvinne sin
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tilbakeliggenhet trengs det ikke bare vernetoll i en over
gangsfase, men også en
.vitenskap som lærer oss hvordan
produktivkreftene blir vekket og pleiet og hvordan de blir
undertrykt og tilintetgjort.”46 Disse produktivkreftene
er i tillegg til rene naturressurser, vann-, vind-, og
maskinkraft, transportkraft, handel, skipsfart og kolonier,
politiske institusjoner, undervisning og vitenskap, etc.,
etc.
Siden det er en samfunnsoppgave å utvikle disse kreftene,
blir Smiths individuelle entreprenør hos List byttet ut
med statsmannen som krumtappen i det økonomiske liv. Hans
budskap er primært politisk; en forutsetning for et rikt
Tyskland er en politisk ledelse som går i bresjen for po
litisk modernisering, utbygging av infrastruktur, osv.
Dette gir den politiske økonomien en "totaliserende” inn
retning, for øvrig i tråd med intensjonene til den sam
tidige tyske "Gesellschaftswissenschaft". Men perspektivets forankring i et handlingsimperativ gir teorien et
"idealistisk" preg: økonomisk utvikling kan forseres gjen
nom politisk vilje, uten å måtte vente på de økonomiske
lovers "usynlige hånd".
Grensene mellom den politiske økonomien og historieviten
skapen blir flytende hos List. Men det er først hos Wil
helm Schulz vi finner en systematisk historieteori med
produktivkrefter som kjernebegrep, bygget etter en hegliansk, omsnudd, "materialistisk", modell.
Schulz presiserer
det utflytende produktivkraftbegrepet til List, og lar det
i hovedsak dekke produksjonsinstrumenter og temmede natur
krefter.
Produktivkraftsutviklingen er et resultat av "...de ufor
anderlige lovene til produks j onsbevegelsen.1,4 7 Den former
4 hovedstadier,
der "hvert lavere blir grunnlaget for et
høyere": sanker/jeger-stadiet (tilsvarer håndarbeid uten
redskaper),
jordbruk-stadiet (tilsvarer håndverk; håndmølle, trekkdyr blir nevnt her), manufaktur-stadiet (selve
den sosiale arbeidsdelingen er en produktivkraft) og maskinvesenet.48
De fysiske produksjonsinstrumentene blir fokuseringspunkt
for vitenskapen:
"...vi slutter fra den materielle produksjonens verktøy
og maskiner til den materielle kulturs generelle til
stand, fordi disse arbeidsinstrumentene, idet de er
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produkter av (den materielle) kultur, bærer vitnemål
om denne."49
Schulz nærmer seg et begrep om produksjonsmåte (Productionsweisse), som det følgende sitatet viser. - Klasse
delingen og klassekampen blir, som hos von Stein, knyttet
til den maskinelle produksjonen.
Også Schulz er sosialliberalist. Mens produksjonen er underlagt uforanderlige
lover, kan fordelingen styres politisk.
"Innføringen og forbedringen av maskiner gir hele sam
funnet en gevinst, og det er bare statens simpleste
plikt å formidle overgangen fra en produksjonsmåte til
en annen, og sørge for at den ikke skaper ødeleggende
ulemper for bestemte klasser."59
Schulz opererer likevel med en basis-overbygnings-konsepsjon: "...statslivet, eller den totale politiske produk
sjon, må følge de allmenne produksjonslover."51 Lovgiv
ningen må f.eks. i grove trekk følge "karakteren til og
omfanget av produksjonen".52
Schulz har kun forakt til overs for samtidens kommunisme.53
De sosiale motsetningene skal på kort sikt mildnes gjennom
fordelingspolitikk, på lang sikt oppheves gjennom en auto
matisering som gjør proletariatet overflødig som økonomisk
kategori.
Von Stein, List og Schulz er alle talsmenn for
det nye tyske borgerskapet, Tysklands modernisering og in
dustrialisering er overordnede mål for dem. Von Stein og
Schulz leverer den sterkeste "vitenskapelige" legitimering
av dette politiske perspektivet, med sin "påvisning" av
privateiendommens og industrialiseringens historiske nød
vendighet .
Marx1 brudd med håndverkerkommunismen innebærer at arbeider
klassens rolle som hovedperson i det historiske drama blir
skjøvet inn i framtiden.
Kommunismens epoke kan først
inntreffe når borgerskapet har fullført sin oppgave. Denne
tidsforskyvningen gjør det mulig for Marx å "overta" et
historieskjerna som er utviklet i et annet klasseperspektiv
enn hans eget, cg han kan tilkjenne privateiendommen, men
framfor alt produktivkraftsdynamikken, den progressive his
toriske funksjon som f.eks. Schulz tilla dem. Marx’ origi
nale bidrag blir, i tillegg til utviklingen av presise begreper for produksjonsforholdene som strukturelle relasjo
ner, å påvise nødvendige, "dialektiske", motsetningsforhold
mellom produktivkrefter og produksjonsforhold, motsetninger
som ville måtte fortette seg til en revolusjonær krise.
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Gjennom denne vrien kan en ny klasses historiske misjon
legitimeres, og dens samfunnsskapende øyeblikk kan plasseres
eksakt i et historisk, "nødvendig”, utviklingsskjema,
MarxT teoretiske og politiske nyorientering kuliminerer i
Det kommunistiske manifest. Manifestet er den best av
rundede syntese av teoretisk analyse og politisk program
som Marx og Engels noen gang produserte, og de korrigerte
den aldri på vesentlige punkter.
Det sentrale temaet er
hvordan dialektikken mellom produktivkrefter og produk
sjonsforhold resulterer i kriser og revolusjon. Det teleologiske perspektivet er overordnet: den økonomiske utvik
lingen fører til stadig dypere kriser, generelt "modner"
den økonomiske dynamikken samfunnet for revolusjon.
"I årtier har industriens og handelens historie bare
vært historien om de moderne produktivkrefters opprør
mot de moderne produksjonsforhold, mot de eiendomsfor
hold som er en livsbetingelse for bursjoasiet og dets
herredømme. Vi behøver bare å nevne handelskrisene som
ved sin periodiske tilbakevending stadig mer truer med
å sette hele det borgerlige samfunns eksistens i fare...”
"Vår tidsalder, bursjoasiets tidsalder, utmerker seg
imidlertid ved at den har forenklet klassemotsetningene.
Hele samfunnet deler seg mer og mer i to store fiendt
lige leirer, to klasser som står mot hverandre: bursjoasi og proletariat.” ..."Proletariatets interesser, dets
levevilkår blir mer og mer ensartet3 idet maskineriet
mer og mer utvisker arbeidets differensiering og nesten
over alt trykker lønnen ned på et like lavt nivå. Den
voksende konkurransen innenfor bursjoasiet og handelskrisene som er en følge av denne, gjør arbeidslønnen
stadig mer ustabil. Den hurtige og ustanselige forbed
ringen av maskineriet gjør arbeidernes livsstilling mer
og mer usikker.
Sammenstøtene mellom den enkelte ar
beider og den enkelte borger får mer og mer karakteren
av et sammenstøt mellom to klasser.” Selv om arbeider
klassens organisasjoner stadig blir sprengt, oppstår de
på nytt, ”sterkere3 fastere, mektigere". Klassekampen
blir skjerpet gjennom krisene, borgerskapets ”undergang
og proletariatets seier er like uunngåelige".^
MARX OG DEN TYSKE ARBEIDERBEVEGELSEN, 1848-50
Manifestet var KFs politiske plattform og Tyskland dets
operasjonsfelt.
Selv om deres politikk var utformet med
en framtidig situasjon for øye, kunne kommunistene under
engelske forhold [forestille seg en reell kobling mellom
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de dagsaktuelle klasseinteressene og den revolusjonære
målsettingen, kommunistene "...kjemper for å realisere
arbeiderklassens umiddelbart foreliggende mål og interes
ser, men de representerer i den nåværende bevegelse sam
tidig bevegelsens framtid”.55 I Tyskland, der borger
skapets revolusjon stod på dagsordenen, krevde proletari
atets revolusjonære målsetting at det lot sine interesser
underordne borgerskapets.
Marx slo da også fast at KF skal
ta utgangspunkt i ”helhetsbevegelsens interesser”.
Han
tolket dette slik at verken de kortsiktige eller de lang
siktige interessene til arbeiderne kunne artikuleres med
noen styrke av betydning.
I sin virksomhet som redaktør
for Neue Rheinisehe Zeitung (NRZ) fra april 1848, la Marx
i hovedsak perspektivene fra Manifestet til grunn, men
Manifestet selv fikk ikke lov å spille noen politisk (pro
pagandistisk) rolle. KF utarbeidet i mars 1848 et arbeids
program for Tyskland ("Forderungen"), som inneholdt 17, i
hovedsak radikale, demokratiske krav. Men selv dette
brøt for sterkt med "helhetsbevegelsens interesser”.55
Implikasjonen av dette var at KF som organisasjon ikke
hadde noen plass i den tyske revolusjonære prosessen, noe
Marx stilltiende innså. Han benyttet sin ”generalfullmakt”
som leder for forbundet til å avvikle dets politiske ar
beid. KFs plass fylles av "Partei Neue Rheinische Zeitung”, en "tendens” som blir definert gjennom Marx1 artik
ler i, og redaksjonelle linje for NRZ, et "Organ for demo
krati".- Med utgangspunkt i "helhetsbevegelsens interes
ser", blir hovedtemaet i NRZ klassedynamikken i den tyske
borgerlige revolusjonen, som Marx modellerer etter den
franske.
Fra et radikalt, demokratisk og republikansk
ståsted forsøker han å la avisen virke som en pådriver på
den politiske prosessen, med sikte på en selvstendiggjøring
av borgerskapet og et gjennomslag for dets "rene" klasse
interesser.
I Koln eksisterer det i 1848 en arbeiderforening med 6 7 000 medlemmer, i hovedsak håndverkere, med KF-medlemmet
Andreas Gottschalk som leder. Mellom Gottschalk, en Weitling-inspirert lege som arbeidet i arbeiderkvarterene i
Koln, og som ønsket en selvstendig arbeiderpolitikk basert
på umiddelbare klassekrav, og Marx, som ønsket å se arbei
derforeningen i rollen som støttespiller for borgerskapet,
kom det til et dramatisk brudd i mai 1848. Gottschalk ble
straks etter fengslet for sin politiske virksomhet, og Marx
fikk kontroll over foreningen, en tid som formann.
Etter
at Gottschalk ble satt fri, startet han sin egen avis, der
han bittert angrep MarxT linje:
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”Hva er hensikten med en slik (borgerlig) revolusjon?
Hvorfor skulle vi, proletariatets menn, spille vårt
blod for denne? Må vi virkelig frivillig dukke ned i
det råtnende kapitalistiske herredømmets skjærsild for
å unngå et middelaldersk helvete, slik du, herr predi
kant, proklamerer, for at vi derfra skal kunne nå din
kommunistiske tros flyktige himmel?”57
Marx? innflytelse blant proletariatet i Koln ble svekket
i takt med at borgerskapets politiske impotens, og dermed
også det fåfengte i Marx’ klassesamarbeidspolitikk, ble
tydelig for enhver. For Marx selv blir det klart at hans
teoretiske forståelse av klassedynamikken i den borgerlige
revolusjonen har vært mangelfull.
I en viktig artikkel
serie i desember 1848 (’’Borgerskapet og kontrarevolusjo
nen”) kommer et mer nyansert syn på revolusjonsprosessen
til uttrykk, et syn som peker fram mot 18. Brumaire. Men i for
hold til proletariatet får disse innsiktene ingen annen
betydning enn at propagandaen for de langsiktige klasse
interessene blir trappet opp, f.eks. blir Lønnsarbeid og
kapital trykket i NRZ.
Marx’ og Engels1 politiske aktivitet i Tyskland må karak
teriseres som mislykket. Den falt mellom to stoler: den
forvirret og passiviserte arbeiderne, og den maktet ikke
å bidra til en borgerlig ’’seier”. Det ligger også en viss
selvkritikk i ’’sirkulæret” fra mars 1850, ® der de slår
fast at arbeiderpolitikkens alfa og omega er den selvsten
dige klasseorganiseringen. KF skal bygges opp igjen, med
organisering av proletariatet og propagandering av de lang
siktige klasseinteressene som de primære mål.
Men noen svekkelse av det teleologiske perspektivet innebar
ikke dette. Tvert imot, erfaringene fra Tyskland hadde be
kreftet analysen i Manifestety dog var Tysklands tilbakeliggenhet og kompleksiteten i revolusjonsbevegelsen større
enn beregnet. En proletarisk revolusjon må derfor skytes
10 - 20 - 50 år inn i framtiden. Disse vyene skaper nye kon
flikter i forbundet. Marx ser ”straubinger”-tendenser bak
de revolusjonære aktivistenes utålmodighet:
”Den tyske nasjonale tenkemåte blir satt i stedet for
Manifestets unierselle, og de tyske håndverkernes nasjo
nalfølelse blir smigret...
I stedet for de virkelige
forhold, blir viljen framhevet som det viktigste i revo
lusjonen.”59
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KF blir sprengt og går i oppløsning, for øvrig med poli
tiets hjelp.
Ville en annen arbeiderpolitikk vært mulig i 1848? I "Verbruderungs"-hevegelsen finner vi et eksempel på en slik
politikk, et eksempel som sannsynliggjør en påstand om at
den teleologiske revolusjonsdynamikken som Marx opererte
med, skygget for de muligheter for koplinger mellom de
gitte klasseinteresser og et langsiktig organisasjonsarbeid
med revolusjonære perspektiver, som faktisk forelå.
"Verbruderungs"-bevegelsen hadde, med sine 18 000 medlemmer og
sin omfattende virksomhet, en langt større innflytelse i
Tyskland enn KF og NRZ, og var en viktig forløper for den
fagorganisering som skjøt fart i 1860-årene.
Den ledende
personen i bevegelsen var Stephan Born, en Marx-elev som i
utgangspunktet stod på Manifestets grunn, men som ble
fanget opp av den spontane håndverkerbevegelsen, og ble
koordinator for ulike selvhjelpsaktiviteter: sykekasser,
reisekasser, produksjonsfellesskap, omsetningskooperasjon.
Born gikk ikke imot industrialisering, og han awiste kra
vene om laugsmonopol.
Han krevde at staten garanterte
retten til arbeid, og en statlig politikk som lindret industrialiseringens negative effekter.
Oppslutningen om
"Verbruderung" viser at det var mulig å trekke deler av
håndverkerproletariatet over på en politisk linje som
hadde avskaffelse av deres håndverkerstatus som logisk
konsekvens. Men forutsetningene for dette var at en tok
vare på de dagsaktuelle kravene, krav som måtte bli preget
av håndVerkererfåringene. Her ser vi enda en grunn til at
Marx ikke kunne artikulere noen selvstendig arbeiderpoli
tikk i 1848. De klasseinteressene som Marx kunne ha tenkt
seg å bygge en slik politikk på, eksisterte knapt i det
ikke-industrialiserte Tyskland.
"Verbruderung" måtte for
tone seg som en "straubinger"-tendens.60

TEORI UTEN POLITIKK; 1852-64
I 1852 er "venstresidens" diskusjon om ulike modeller for
det framtidige tyske samfunnet definitivt over.
Reaksjonen
rår. Den politiske troverdigheten til venstresidens poli
tiske prosjekter, både de sosialistiske og de sosial-liberalistiske, er borte.
Dermed mister også det teoretiske
forsøket på å utvikle en "Gesellschaftswissenschaft" sine
forutsetninger. Ved universitetene setter nå oppbyggingen
av enkeltvitenskapene inn. De politisk radikale intellek
tuelle forsvinner til nye sysler, eller de akkommoderer
seg. Den arbeidsløse akademikeren von Stein skriver i 1852
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at han selv har bidratt til den "svært betenkelige" ten
densen til å ta utgangspunkt i utbyttingen av det "kapitalløse arbeidet", og slutte at
"...også hele samfunnets bevegelse utelukkende er under
lagt de lover, som bestemmer over det økonomiske liv,
slik at hele "Gesellschaftswissenschaft" i grunnen ble
redusert til en ren refleks av de økonomiske lover og
prosesser."61
Von Stein får sans for romantiKkens verdier: "Heimatgefuhl", "Liebe und Stolz", "das Gemut und seine Macht". Et
par år senere blir han professor i Wien.
Bjørn Gunnar Olsen, 1983:
"(Blindernfolk) har skrevet haugevis av bøker om Revo
lusjonen. Men nå, når revolusjonen kunne behøves, når
de enkle paroler er nødvendige for å stanse galskapen i
våpenkappløpet, når arbeidsmarkedet går til helvete, nå
løper de fra det hele og er begynt å analysere sjelen

Marx og Engels stod temmelig ensomme igjen på valen. De
holdt fast på sitt politiske prosjekt, og trakk derfor også
med seg den "Gesellschaftswissenschaft", som hadde mistet
sin offentlighet og sin forankring i et nokså bredt intel
lektuelt strømdrag. Men både teoretisk og politisk var
operasjonsfeltet nå England.
I desember 1857 skriver Marx til Engels at han arbeider
som gal for å sammenfatte sine økonomiske studier før synd
floden kommer. Revolusjonen er nær. Engels stemmer i:
"1848 sagten wir: jetzt kommt unsere Zeit, and sie kam
in a certain sense, diesmal aber kommt sie vollståndig,
jetzt geht es um den Kopf".63
I denne situasjonen legger Marx ned et omfattende analyse
arbeid. Det foregår på to nivåer.
På det ene finner vi
"Grundrisse"3 en utforskning av kapitalen "im allgemeinen",
på det andre en mengde avisartikler om den aktuelle øko
nomiske utviklingen. De økonomiske sidene ved krisen blir
undersøkt i detalj, børs, kreditt, handel og produksjon
blir behandlet.
Marx diskuterer ikke den engelske arbeiderklassens konkrete
økonomiske, organisasjonsmessige og ideologiske situasjon,
som en del av dette krise- og revolusjonstemaet. Grunnen
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kan bare være at han mener at de analysene han leverer,
faktisk behandler de forhold som genererer arbeiderklas
sens politiske agering.
Ideen om økonomiens determinasjon av politikken kjenner
vi igjen fra Manifestet.
Opplevelsen av arbeiderklassens
manglende revolusjonære glød i 1858, førte ikke til noen
teoretisk interessant problematisering av denne ideen.
Det blir med Engels’ forlegne ad hoc-hypoteser (,Ten borger
lig arbeiderklasse,...England utbytter hele verden”).
Nå er det bred enighet om at Marx’ politiske økonomi fra
50 og 60-åra på flere plan representerer et brudd med den
teoretiske konsepsjonen fra Manifestet.
Grundrisse kan
leses som en tekst der verdiformsanalysene gradvis frigjør
seg fra produktivkraft/produksjonsforholdsparadigmets
strukturerende innflytelse og etablerer sin egen "logikk”.
Denne logikkens motsetningsfylte kompleksitet får konse
kvenser for den enkle teleologiske utviklingsdynamikken
som Manifestet skildret. Det er for det første antydninger
om en mindre reduksjonistisk forståelse av arbeiderklassens
politiske agering.6^ For det andre blir det påvist tenden
ser som svekker Manifestets insistering på at: "Proletari
atets interesser, dets levevilkår blir mer og mer ensartet
idet maskineriet mer og mer utvisker arbeidets differensi
ering og nesten over alt trykker lønnen ned på et like
lavt nivå." Gjennom denne forenklings- og homogeniseringsprosessen kunne den økonomiske utviklingen selv skape en
enhet åv "like” arbeidere, som ut fra felles eksistens- og
arbeidsvilkår ville sette seg de samme målsettinger, og
som ville ha det samme incitament (NB: krisen) og de samme
muligheter for politisk handling.
Klassen kunne på dette
grunnlaget behandles som en enhetlig agerende blokk.
På tross av de nyanseringer Kapitalen bidrar med her, gir
en tekstimmanent tolkning grunnlag for å hevde at den tele
ologiske tenkemåten fremdeles dominerer. En slik tolkning
kan f.eks. ta utgangspunkt i skildringen av arbeidets
reelle subsumsjon under kapitalen.
En av maskineriets
effekter er fremdeles å utviske arbeidets differensiering,
å sette arbeiderne som "like", som slaver under maskintvangen.
En slik tolkning vil generelt innebære at den
framtidige kapitalismen mer og mer kommer til å ligne sitt
"begrep", og at ikke bare rester av tidligere produksjonsmåter, men også "motvirkende" tendenser som blir generert
av kapitalforholdet selv, vil få en stadig mer underordnet
rolle; f.eks. vil tendensen til "teknisk" differensiering
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av arbeidsstokken bli sekundær i forhold til dekvalifiseringsprosessen.
Det er verdt å merke seg at både i Manifestet og i Kapitalen
er den teleologiske konsepsjonen overordnet den klassereduksjonistiske. Marx er, i alle fall siden 18. Brumaire3
klar over at den faktiske ageringen til arbeiderklassen
ikke kan forklares med "remTe" polit-økonomiske begreper.
Men Marx er lite interessert i å studere arbeiderklassens
agering her og nå. Hans politiske nyorientering i 1845
hadde T!plassertn de teoretiske analysenes rolle som lede
tråd for handling, i en framtidig politisk situasjon. Det
er da, når kapitalens tilnærmet totale subsumpsjon av ar
beidernes eksistens har skjedd - på likt - at de økonomiske
kategoriene kan forklare agering. Kapitalens "real-reduksjon" legitimerer en teoretisk reduksjon.
Dette gir oss et nytt inntak til den mer generelle disku
sjonen om forholdet mellom nsamfunnsformasjon” (det gitte
samfunnet) og "produksjonsmåte" (en teoretisk konstruksjon
av det kapitalistiske samfunnets generelle virkemåte). Når
dette problemet har stått så sentralt i den immanente marxismediskusjonen, er ikke grunnen utelukkende det generelle
vitenskapsteoretiske problemet som ligger her.
Grunnen er
primært historisk og politisk, "gapet" mellom Das Kapital
og de faktiske samfunnsprosessene har økt siden Marx* tid.
Marx tenkte seg at han ved hjelp av enkle teoretiske grep
skulle kunne bygge bro over kløften.
"For å framstille den politiske økonomiens lover i ren
form, blir det abstrahert fra friksjonen, på samme måte
som det i den rene mekanikk blir abstrahert fra de spe
sielle friksjoner, som det i hvert enkelt anvendelsestilfelle gjelder å overvinne".65
Men viktigere i vår sammenheng er det at den teleologiske
tenkemåten garanterer at gapet blir mindre..
Den fak
tiske kapitalismen må mer og mer ligne sitt "begrep". Og
gapet kan ikke bli større.
De faktiske forhold som til
svarer de abstrakte begrepene, kan ikke fjerne seg fra
disse begrepene i framtiden, f.eks. kan lønningenes sving
ninger omkring (et historisk definert) eksistensminimum
ikke "oppheves". Det teleologiske perspektivet måtte i
seg selv gjøre det vanskelig for Marx å få øye på og umulig
å forstå rekkevidden av tendenser i den økonomiske utvik
lingen i England etter 1850, tendenser som skapte et mer
differensiert bilde både av den kapitalistiske produksjons
prosessen generelt, av tilstandene innen arbeiderklassen
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og av relasjonene mellom økonomi og politikk.
Den manglende interesse som Marx viser for de aktuelle
"friksjoner", har - som vi har sett - i bunn og grunn en
politisk motivasjon.
Selv om Marx’ personlige distanse
til den engelske fagforeningsvirkeligheten var stor, hadde
det ikke vært vanskelig å skaffe seg kjennskap til: ideo
logiske posisjoner, ulike organisasjonsmodeller, faglige
aksjoner, solidaritet og splittelse mellom arbeidergrupper,
og framveksten av nye arbeidersjikt, f.eks. nye fagarbeidergrupper. Fagbevegelsen hadde sin presse, og det ser
ikke ut til å ha vært vanskelig for Weéb-ene å grave fram
et rikt materiale i 90-åra.66 Marx’ unnlatelsessynder her
gjør at han også blir et lettere offer for ideologisk preg
ede borgerlige framstillinger av kapitalismens nivellerende
effekter.
Han undersøker således ikke nærmere om det er
hold i Andrew Ures beskrivelse av dekvalifiseringsprosessen i tekstilindustrien, eller hans påstand om at ufaglærte
maskinpassere fullstendig mangler forutsetninger for å
øve innflytelse på arbeidsprosessen.
("Arbeidernes ulydige
hender vil måtte lære å føye seg".) Begge deler var feil
aktige. William Lazonick67 har vist at faglærte mannlige
spinnere beholdt sin plass i produksjonsprosessen, og også
sitt lønnsnivå. Differensieringen innen arbeidsstokken ble
ikke utvisket. Lazonick kommer også inn på de muligheter
det organiserte arbeiderkollektivet har til å kjempe om
kontrollen over arbeidsprosessen i den mekaniserte indust
rien.
Nå hadde mye av den faglige aktiviteten på 1850- og 60tallet vært innrettet mot andre oppgaver enn lønnskampen,
som for Marx utgjorde den moderne fagforeningsvirksomheten.
Arbeidstidsreduksjoner, overtid, akkordsystemet, og framfor
alt forsvar for fagarbeidet i ulike former, ble fokusert.
Fagarbeidet er for Marx i prinsippet knyttet til perioden
før det utviklede maskinsystemet, som i seg selv ødelegger
det. Forsvaret av fagarbeidet måtte for Marx fortone seg
som en versjon av den historisk sett reaksjonære kampen
for håndverket.
Nå gis det også en annen rimelig tolkning av Kapitalens
forhold til Manifestet.
Det kan hevdes at selve logikken
i Marx’ begrepsutvikling tvinger fram et så motsetnings
fylt bilde av den kapitalistiske utviklingen at det teleologiske perspektivet sprenges innenfra: Det gis ingen
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sikker hovedtendens, verken når det gjelder økonomisk
sammenbrudd eller klassemessig homogenisering.
Mot denne
tolkningen kan det trekkes fram tekststeder der Marx setter
den politiske økonomien inn i en større historisk og poli
tisk sammenheng. En opplagt tekst i så måte er det berømte
forordet til Kritikk av den politiske økonomi lies 1859,
der produktivkraf t/"produksjonsforholdsparadigmet blir lan
sert som ramme for den politiske økonomien.
Talen til
Internasjonalens generalråd om de faktiske effektene av
innføring av maskineriet, en tale der samfunnsformasjonsbeskrivelsen ligger nær opp til produksjonsmåtebeskrivelsen
i Kapitalenviser den korte avstand mellom disse nivåene.
Inauguraladressen fra 1864 griper tilbake til en terminologi
vi kjenner fra Manifestet:
"...hver ny utvikling av arbeidets produktivkrefter må
strebe mot å fordype de sosiale kontraster og tilspisse
den sosiale motsetning...11 "...den raskere tilbakekomst,
det utvidede omfang og den dødelige virkning av den sam
funnsmessige pest, som man kaller industrielt og kommer
siell krise.
Konklusjonen skulle her bli at Marx, selv om den politiske
økonomien har en viss indre selvstendighet, likevel plas
serer denne innen rammen av sin ,fgamleM historie- og revolusjonsteori.
Det kan likevel hevdes at disse tekststedene ikke kan
brukes som veivisere ved en tolkning av Kapitalen3 men at
de er uttrykk for MarxT forlegenhet med hensyn til å eksplisere de politiske implikasjonene av hans polit-økoncmiske nyoppdagelser. Tekststedene er således "uekte".
I vår sammenheng er det mindre vesentlig hvilken tolkning
som er den rette. Hvis det er riktig at det teleologiske
perspektivet setter seg igjennom også i Kapitalen og munner
ut i en kopling mellom økonomiske kriser og sammenbruddstendens på den ene siden og en homogenisering og revolusjo
nær "modning" av proletariatet på den andre, så opererer
Marx med en uakseptabel historie- og revolusjonsteori. Hvis
han bryter med denne tenkemåten i Kapitalenstår han til
bake med en ufullstendig historieteori og en manglende
revolusjonsteori.
Økonomi og politikk faller fra hverandre.
(Dette trenger ikke bety noen forringelse av Kapitalens kva
liteter som politisk økonomi i mer snever forstand.
Hovedkonklusjonen må i begge tilfeller bli den samme: De
ledetråder og begreper som Marx gir oss et totalt utilstrek
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kelige som grunnlag for en klasseanalyse som kan forklare
arbeiderklassens faktiske, historiske agering. På samme
måte som en sosialistisk politikk må ta utgangspunkt i de
ulikhetene og motsetningene som finnes i klassen og bevisst
søke å formidle mellom ulike interesser, må en klasseana
lyse ta høyde for klassen(e)s differensieringer.
En akse
å spinne en slik analyse omkring, kan være arbeidernes or
ganisering i arbeidsprosessen og deres faglige aktivitet
i forhold til denne.70
Marx har en hang til å ønsketenke framtiden tilbake i nå
tiden. Han tror stadig vekk at kapitalismens modning av
det revolusjonære potensialet er kommet' svært langt. Hver
gang blir han skuffet, i 1848, i “58, i -71. De feilaktige
prognoser fører ikke til større teoretiske modifikasjoner.
Men tidsperspektivet må justeres. Teorien vil løpe sammen
med virkeligheten ved neste korsvei. Vår tid vil komme.
Men opplevelsen av den engelske arbeiderklassens passivitet
under Pariskommunen,
førte ikke bare til bitre kommentarer
fra Engels, men trolig også til at Marx for første gang tok
i bruk det virkelig lange revolusjonære tidsperspektiv.
Internasjonalen ble skysset av gårde til New York, og det
teoretiske arbeidet med Kapitalens 2. og 3. bind ble for
sømt .
Vår tid kommer ikke i vår tid.

NOTER
1) New Left Books, London 1976.
2) På Verband Deutscher Arbeitervereines kongress i Nurnberg i 1868, året etter at Kapitalens første bind utkommer, begynner Robert Schweichel sin tale med å påpeke
at selv om arbeiderklassen kunne imøtegå borgerskapets
argumenter ved å vise til de klassebestemte fordommene
bak dem, kunne den samme metoden også brukes mot ar
beiderne:
"Blir ikke deres dømmekraft også formørket av deres
egeninteresse og kampens sterke følelser?
Sant og visst,
mine herrer, men det finnes et kriterium, en målestokk
som står fast, hevet over de hemningsløse pasjoner, og
dette er vitenskapen. Målt med denne skyldes ikke In
ternasjonalens krav en sviktende dømmekraft.
Både den
historiske erfaring og sosialøkonomien, som Karl Marx
har løftet høyt over den økonomiske vitenskapen til
kapitalistpartiet, står på vår side”.
Wilhelm Liebknecht kunne følge opp dette ved å vise til
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3)

4)
5}
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)

13)
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det uimotsigelige økonomiske bevis for den sosialist
iske bevegelsens seier som Kapitalen hadde etablert.
Roger Morgan, The German Social Democrats and the First
International^ Cambridge 1965, s. 133, jfr. s. 234.
Anderson diskuterer riktig nok forholdet mellom Marxf
teori og arbeiderklassens praksis. Dette forholdet
var alltid ujevnt og formidlet, sier han, noe som
satte begrensninger for «det teoretiske arbeidet.
Den
politiske analysen kunne f.eks. ikke utvikles skikke
lig. Hovedgrunnen til Marxf distanserte forhold til
klassens erfaringer, er ifølge Anderson den historisk
sett uutviklede kapitalismen og dermed den umodne ar
beiderbevegelsen. Mot dette blir det i denne artik
kelen hevdet (1) at Marxf relasjoner til klassekampen
ikke bare påførte det teoretiske arbeidet begrensinger,
"lakuner" osv., men at den skapte uheldige føringer
også på den utviklede teorien, (2) at disse relasjonene
ikke skyldtes at Marx var forut for sin tid, men at de
stadig blir reprodusert, slik at forholdet mellom
teori og praksis forblir et "uløselig" problem. Man
kan likevel leve mer eller mindre intelligent med
dette problemet*
Brev til Joseph Weydemeyer, Marx-Engels Werke3 MEW 28,
Berlin 1969-78, s. 507 (Marx1 kursiveringer).
MEW 1, s. 109.
Ibid., s. 172.
John Edward Toews, Hegelianism; Cambridge 1980, s. 252-54.
En oversikt finnes i:
G.A. Kertesz, "The view from
the middle class: the German moderate liberals and
socialism", Intellectuals and Revolution; Socialism
and the Experience of 1848; ed. by Eugene Kamenka and
F.B. Smith, London 1979.
Lorenz von Stein, Der Socialismus und Communismus des
heutigens Frankreichs3 Leipzig 1842, s. iv.
Ibid., s. v. (min kursivering).
MEW 27, s. 5.
MEW 1, s. 555. Den siste„ passusen viser likevel at
Engels sleper med seg hegeliansk tankegods: Ideene kan
slå ned i og påvirke historien uten å være "materiali
sert" i massenes interesser. Det var en vanlig oppfatning
blant tyske intellektuelle på denne tiden at tyskerne
var et filosofisk folk, som kunne settes i bevegelse
av ideen om det gode samfunn.
Gareth Stedman Jones understreker i "The Originality
of Engels", New Left Review Nr 125, forskjellene
mellom Engels og Marx i denne perioden.
Det er likevel
neppe riktig at Engels var så teoretisk nyskapende som
Stedman Jones hevder.

14)
15)
16)
17)
18)

19)

20)
21)
22)
23)

24)

25)

26)
27)
28)
29)

30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

MEW 1, s. 518, 524.
MEW 2, s. 605.
(Engels1 kursivering).
MEW 27, s. 12.
Max Stimer, Der Einzige und sein Eigenthum^ Leipzig
1845.
Et unntak er Auguste Cornu, Karl Marx und Friedrich
Engels, 1, Berlin 1954, men hans framstilling er i
hovedsak refererende.
"Socialismus und Communismus,,, Einundzwanzig Bogen aus
der Schweitz, Herwegh (red.), Zurich und Winterthur
1843, s. 84.
Von Stein, op.cit.., s.84.
Ibid, s. 86.
Ibid, s. 130.
Ibid, s. 97. VonSteins
politiske "løsningsforslag”
har ikke den samme originalitet som hans samfunnsana
lyser.
Han går inn for sterke statlige inngrep med
sikte på skattlegging og refordeling av verdier ("so
sialisme") , m.a.o. en sosialliberalistisk politikk.
Høsten 1843, mens Marx arbeider med sine første "kom
munistiske" artikler (til Deutsch-Franzdsische Jahrbucher) får han tilsendt et manus fra Hess, "Uber das
Geldwesen". Artikkelen blir først trykket i Rheinische
Jahrbucher zur gesellschaftlichen Reform, 1845. Marx
anerkjenner for øvrig selv Hess1 betydning. (MEW, Ergånzungsband 1, s. 468).
"Uber das Geldwesen", Moses Hess, Philosophische und
Sozialistische Schriften, Cornu/Monke (utg.), Berlin
1961, s. 335. (Hess1 kursiveringer).
MEW Erg. b. 1, s. 455 (MarxT kursiveringer).
Raymond Plant, Hegel, London 1973.
Wilhelm Weitling, Garantien der Harmonie und Freiheit,
Berlin 1955 (1842), s. 47 ff.
Christopher Johnson: "Communism and the Working Class
before Marx: The Icarian Experience", American Histo
rical Review 76 (1971), s. 660. Johnson gir en grundig
framstilling av det sosiale grunnlaget for Cabets
"ikariske" kommunisme.
MEW 1, s. 481.
MEW Erg. b., 1, s. 554.
MEW 2, s. 242.
Ibid., s. 253.
Ibid., s. 251.
MEW 4, s. 367 (1847)
"Straubinger" var betegnelsen på de vandrende hånd
verkersvennene i Tyskland.
Marx og Engels bruker den
som en etikett på en ideologisk posisjon som er influ
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ert av laugsforestillinger.
37) Som Engels sier om nde sanne sosialister1*: "Det handler
ikke om praktiske interesser og resultater for dem,
men om evige sannheter. De interesser som de strever
med å representere, er "interessene" til mennesket...**
MEW 4, s. 41.
38) Johnson, op.cit. s. 682.
39) Sitert in extenso i SteWart Edwards (ed.), Selected
Writings of Pierre-Joseph Proudhon, London 1970, s.
150-154.
("We must not suggest revolutionary action
as the means of social reform because their supposed
means would simply be an appeal to force and to arbi
trariness.
In brief, it would be a contradiction.**)
40) MEW 27, s. 59.
41) Ibid., s. 60.
42) Nærmere bestemt i et møte i Brussel 31. mars.
Se Pawel
Annenkow, nMeine Beziehungen zu Marx . Eine Sarmelung
con Erinnerungen und Åufsatzen\ Moskva 1934, s. 204 ff.
Weitling var på dette tidspunktet tilhenger av en vol
delig masseoppstand som skulle innføre tusenårsriket
med ett slag. Det er bl.a. organisasjonsarbeidet og
samfunnsanalysen Marx etterlyser her.
43) MEW 3, s. 507.
44) Stuttgart und Tubingen 1841, ref. er til Wantings ut
gave, Jena 1928.
45) Ibid., s. 225. (Lists kursivering)
46) Ibid., s. 226.
"
**
47) Die Bewegung der Production.
Eine geschichtlich-statistische Abhandlung zum Grundlegung einer neuen
Wissenschaft des Staats und der GeselZschaft, Zurich
und Winterthur, 1843, s. 74.
Goran Therborn som i
Science, Class and Society, London 1976, er opptatt av
"the social and theoretical formation
of social
science**, er oppmerksom på Schulz, men nøyer seg med
å vise til Marx* egne referanser til "Bewegung..."
(MEW, Erg.b. 1, s. 478, 480, 492, 497, Das Kapital 1,
(MEW 23), s. 392). Dermed kan han heller ikke bedømme
Marx* originalitet m.h.t. utviklingen av "produktivkraftparadigmet". Marx er for øvrig direkte influert
av Schulz i Den tyske ideologien.
Dette forklarer bl.a
den relativt svake betoningen av klassekampen og den
uklare bruken av begrepet produksjonsforhold.
48) Schulz, op.cit. s. 37, 39, 75.
49) Ibid., s. 79.
50) Ibid., s. 64.
51) Ibid., s.
9.
52) Ibid., s. 51.
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53) Se hans "Communismus", Das Staats-Lexikon, 3. Band,
Altona, 1846.
54) MEW 4, s. 467, 470, 474, 481 (mine kursiveringer)
55) Ibid., s. 492.
56) Engels rapporterer fra Barmen 25/4: nHvis bare ett
eneste eksemplar av våre 17 punkter, ble spredd her,
var alt tapt for oss". MEW 27, s. 126.
57) Nicolaievsky, B. and Maenchen-Helfen, 0., Karl Marx.
Man and Fighter, London 1936, s. 187. Jfr. Noyes,
P.R., Organization and Revolution, Working-Class
Associations in the German Revolutions of 1848-49,
Princeton 1966, s. 287.
58) MEW 7, s. 244 ff.
59) MEW 8, s. 599.
60) Se Engels vurdering av "Verbriiderung", MEW 8, s. 588.
61) Heinz Nitzschke, Die Geschichtsphilosophie Lorenz von
Steins, Munchen und Berling 1932, s. 133.
62) Aktuelt Perspektiv, bøsten 1983.
63) MEW 29, s. 212.
64) En drøfting av spenningene i Kapitalen I på dette punk
tet, finnes i Gregor McLennan, Marxism and the Metho
dologies of History, London 1981, s. 159 ff.
65) Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses,
Frankfurt a.M., 1974, s. 40.
66) Sidney and Beatrice Webb, The History of Trade Unio
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EN TEORI OM OG I HISTORIA
En teori som den marxistiske kan stå i ulike forhold til
den historiske situasjonen som den alltid er en del av.
Dens funksjon kan være aktiv på i alle fall to måter: den
kan være et analyseredskap som kan gi en dypere forståelse
av den konkrete situasjonen man befinner seg i.
I så fall
fungerer den som teori.
Men den kan også fungere i for
hold til større grupper av mennesker som et slags fyrtårn
som gir den politiske kampen et perspektiv, som et budskap
som gir mening til de historiske begivenhetene.
I så fall
har marxismen primært en politisk-mobiliserende funksjon
og befinner seg på et ideologisk plan. For å kunne fungere
effektivt på denne måten, er det klart at marxismen må for
enkles, visse sider ved den må fremheves, andre trenges i
bakgrunnen - alt avhengig av kravene som den politiske
mobiliseringen stiller.
I en slik situasjon vil marxismen
alltid være truet av forflatning og vulgarisering - noe
som også faktisk har skjedd.
Dette var marxismens aktive funksjoner. Men vi kan også
se på marxismen som det passive element, som er blitt for
met og modifisert av den historiske utviklinga. Marxismen
som teori ble til midt i det 19. århundre som et svar på
bestemte teoretiske og politiske problemer.
Gjennom den
historiske utvikling siden den gang har andre typer prob
lemer dukket opp og forsøkene på å besvare disse har modi
fisert teoriens karakter og også skapt marxismens kriser.
Forkortelser som benyttes i denne artikkelen: KI = Marx:
Das Kapital Bd I, Berlin 1968, MEW = Marx-Engels-Werke3
Berlin 1956 ff.
GK = G. Lukacs: Gesohiohte und KlassenbewusstseinBerlin 1923.
GW = Rosa Luxemburg: Gesarrmelte
Werke, Berlin 1970 ff.
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Marxismen deler i dette skjebne med enhver annen teori.
En vesentlig forskjell er imidlertid at marxismen (i alle
fall de beste varianter av den) har hatt et bevisst for
hold til de endringsprosessene som teorien er underlagt:
den tenker enheten mellom teori og praksis, den integrerer
teoriens egen utenom-teoretiske basis inn i teorien.
Sam
tidig oppfatter den teorien sjøl som et moment ved virke
lighetens utvikling. De beste representanter for marxis
men har hatt et bevisst forhold til denne motsetningsfylte
enheten. Derfor har det for disse vært umulig å oppfatte
marxismen som et ubevegelig dogme som er høyt hevet over
historia: De svakere varianter av marxismen har gjort
dette, og grunnene til at dette er skjedd må for sin del
analyseres historisk-materialistisk ut fra forholdet
mellom den dogmatiske marxisme og den konkrete situasjon
som den har fungert i.
Generelt kan vi si: analysen av marxismens utvikling, må
vesentlig bli en analyse av måten marxismen er integrert
i de historiske situasjoner på - dette blir derfor temaet
for denne artikkelen, sjøl om det her langt ifra er plass
for noen fullstendig behandling. Egentlig står vi overfor
et paradoks: den historiske utviklinga skal forståes ved
hjelp av marxismens teori - på den annen side skal teorioens egen utvikling forståes i lys av historia. Dette
paradokset er det så vidt jeg kan se, ikke mulig å avskaffe.
Den gode teori kjennetegnes tvert imot av at den er seg
bevisst dette paradokset - det er nemlig den eneste måten
å være seg bevisst sin egen teoris opprinnelse og grunnlag.
Marxismen representerer et klart standpunkt. Men den er
ikke bare et standpunkt, den er også en teori om forholdet
mellom dette standounkt og resten av verden. Den er en
teori om den motsetningsfylte enheten mellom teori og prak
sis. Eller sagt på en politisk måte: en teori om den mot
setningsfylte enheten mellom den teoretiske kampen mot
undertrykkelse generelt og de arbeidende klassenes konkrete
kamp mot undertrykkelsen.
Holder vi fast på denne tenkemåten, er det mulig å unngå
to fallgruver som alltid har truet marxismen. På den ene
siden overdrivelsen av den bevisste, teoretiske viljes be
tydning i den politiske utviklinga. Dette er den subjektivistiske, voluntaristiske og idealistiske fallgruva.
På
den annen side den oppfatning at den bevisste politiske
vilje og i særdeleshet den marxistiske teori, ikke har noen
som helst innvirkning på den historiske utvikling. Dette
er den vulgærmaterialistiske og fatalistiske feilen som
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reduserer marxismen til en kvasi-objektiv observatørrolle
hvorfra produktivkreftenes gang gjennom historia regist
reres.1 Begge disse feil har hatt sine høykonjunkturer
i marxismens historie.
Generelt kan vi si at i perioder
med revolusjonære oppsving og store forhåpninger i arbei
derbevegelsen har den subjektivistiske marxisme-varianten
stått sterkt (ett godt eksempel er åra umiddelbart etter
oktoberrevolusjonen). I perioder som derimot har vært
preget av en relativ stabil utvikling uten utsikter til
raske forbedringer av arbeiderbevegelsens maktposisjoner,
har tendensen gått klart i retning av en tilstivnet objektivistisk marxisme (det klassiske eksempel er her arbeider
bevegelsen i keiserrikets Tyskland 1871-1914). For min
del holder jeg den objektivistiske feilen for å være den
skadeligste. For det første fordi den i realiteten benek
ter enheten mellom revolusjonært politisk engasjement og
vitenskapelig analyse i marxismen (en enhet som rett nok
ikke er mocsetningsfri). Ved at den reduserer marxismen
til en objektiv beskrivelse av historia, bygger den også
opp under den positivistiske illusjonen om en nøytral sam
funnsvitenskap som sjøl kan stå i en tilskuerposisjon til
samfunnet. Dette synet resulterer ikke bare i en feilak
tig samfunnsteori, men også i et feilaktig vitenskapsbegrep. Den rammes ikke bare av Marx’ kritikk (som i Den
Tyske Ideologi snakker om densåkalte objektive historie
vitenskap11 som ’’oppfatter de historiske forholdene som at
skilt fra menneskelig virksomhet” MEW 3, s. 40), men faller
til og med bak Hegel og hans oppgjør med den type vitenskap
som tror at den er seg sjøl nok i sin passive beskuelse av
verden. For det andre gjør denne objektivistiske marxismen
skade ved at den ikke er i stand til å ta opp kampen mot
den fatalistiske og objektivistiske ideologi som i dag pre
ger store deler av arbeiderklassen og som har sin vesent
lige bakgrunn i at den historiske prosess særlig i den mo
derne byråkratiserte og organiserte kapitalisme, fremstår
som en determinert naturprosess som det enkelte individ
bare må avfinne seg med. Denne ’’materialisme” bidrar i
dag til å lamme arbeiderklassens tro på sine egne politiske
muligheter, den skaper en resignert holdning i store deler
av det arbeidende folket. Denne grenseløse ’’realismen”
som ofte dekker sin resignasjon bak en fasade av kynisme
og ironi, prøver venstresida å motvirke ved å hevde at
"det nytter å kjempe", at det er mulig ”å gjøre noe" osv.
I denne propagandistiske kampen er den objektivistiske
marxismevarianten bare en hemsko. Derfor kan vi også se
at i den grad marxismen betyr noe for den politiske venstre
sida, er det den aktivistiske sida av marxismen som blir
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understreket.
I de siste 15 åra er det derfor faren for
subjektivistiske og voluntaristiske overslag på teoretisk
nivå som har vært størst. Men dette har som sagt sin for
ståelige 'politiske bakgrunn i behovet for å motvirke objektivismen og passivismen som ideologi. Den marxisme det
her har vært snakk om, har typisk nok stått utafor de store
organisasjoner i arbeiderbevegelsen, meri bare vært tilknyt
tet små randgrupper i arbeiderklassen og særlig studentog mellomlagsgrupper som er utgått fra den politiske radikaliseringa fra 1968.

TRE HISTORISKE EPOKER
Marxismens utvikling er. blitt preget av tre innbyrdes ulike
historiske epoker. Det som sies i denne artikkelen må sees
i lys av følgende inndeling: 1. Grunnleggelsen av marxis
mens allmenne teori før revolusjonen av 1848. Denne peri
oden er egentlig siste del av en langt større epoke, nemlig
de borgerlige revolusjonenes store epoke 1789“1848. Ar
beiderklassen er i denne epoken en ennå ubetydelig politisk
faktor - marxismen springer ut av en teoretisk krise i
Tysklands borgerlig-radikale intelligensia.
2. Epoken 1848-1914.
Borgerskapet går i denne perioden
over til den konservative leir, sjøl om den borgerlige re
volusjon på langt nær er gjennomført.2 Arbeiderklassen og
den organiserte arbeiderbevegelse blir en permanent trusel
for det bestående samfunn, men kampen har karakter av lang
varig stillingskrig uten raske omveltninger (Pariskommunen
forblir en episode og den russiske revolusjon av 1905 er i
periferien av Europa).
Epoken er egentlig bemerkelsesver
dig stabil. MarxT lære vinner i denne epoken hegemoniet i
arbeiderbevegelsen og blir kjent gjennom publiseringen av
Kapitalen.
Ordet MmarxismeM blir skapt - ikke som et teo
retisk begrep, men som et politisk demarkasjonsinstrument
overfor konkurrerende retninger.3 Marxismen får et objektivistisk og evolusjonistisk preg, noe som bareblir bestyr
ket av den seine Engels1 forsøk på å vise den nær forbind
elsen mellom marxisme og moderne naturvitenskap i AntiDilhring og Dialektik der Natur.
(Et viktig motiv for
Engels var trolig å skaffe den "vitenskapelige sosialismen"
allmenn anerkjennelse i fagvitenskapelige kretser.4)
og de tyske sosialdemokratiske lederne er overbeviste om
at veksten i arbeiderklassen og de voksende stemmetallene
for sosialdemokratiet i seg sjøl gjør sosialismens seier
til kun et tidsspørsmål. Med sitt alltid optimistiske
sinn slår Engels i sitt siste leveår fast at veksten i
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stemmeoppslutningen går nså stødig og ustoppelig og sam
tidig så rolig for seg som en naturprosess", (MEW 22,
s. 524.)
3. Naturprosessen får en brå og ubehagelig slutt i august
1914. Da innledes den historiske epoken som er vanske
ligst å få tak på. Den går-helt frem til i dag.
I denne
epoken er fortsatt klassekampen mellom borgerskap og pro
letariat viktig, men epoken er fremfor alt preget av to
verdenskriger og revolusjoner i ikke-industrialiserte land
som marxismens klassikere ikke hadde klare teoretiske begreper for.
Som følge av disse eridringer flyttes tyngde
punktet for den historiske utvikling vekk fra Europa der
den tradisjonelle arbeiderbevegelsen fortsatt har sitt
sterkeste feste, og over til den internasjonale relasjonen
mellom de to supermaktene USA og Sovjetunionen. Disse
stater inngår som følge av deres felles seier over fas
cismen, et gigantisk klassekompromiss som en slags paral
lell på det internasjonale plan til klassekompromisset
mellom borgerskap og arbeiderklasse i Vest-Europa. Sam
tidig utløser rystelsene fra de to verdenskrigene og ok
toberrevolusjonen en antikolonial frigjøringsprosess i
kapitalismens periferi (fIden tredje verden”) som truer den
vestlige kapitalismens hegemoni. Hovedskueplass for den
internasjonale klassekamp er i dag den tredje verden - her
er det ennå ganske uvisst hvilke sosiale og politiske
krefter som vil klare å stabilisere den kaotiske situa
sjonen, Den ekstreme militariseringen av alt politisk liv
i den tredje verden samt rustningskappløpet mellom super
maktene, gjør at det klassiske alternativet: sosialisme
eller barbaris stiller seg skarpere enn noensinne. I mot
setning til marxismen i de to første periodene, framtrer
ikke marxismen i den tredje periode på noen enhetlig måte.
De ulike retningene innen marxismen, uttrykker åpne poli
tiske splittelser og avdekker dermed de reelle indre mot
setningene i marxismen. Den enorme mengde av nye erfar
inger som den siste perioden representerer: verdenskrigene,
det økonomiske sammenbruddet i 1929, oktoberrevolusjonen
og seinere revolusjonene i Kina, Øst-Europa osv., fremfor
alt de sjokkerende erfaringene med stalinisme og fascisme,
supermaktenes rustningskappløp m.m. - alle disse erfarin
gene kunne ikke forståes innen rammen av den marxistiske
teori før 1914. Ennå ikke i dag kan vi si at disse erfar
ingene er bearbeidet teoretisk på en tilfredsstillende måte.
Ennå i dag er de ulike marxismene preget av at hver av dem
har bearbeidet sirte spesielle erfaringer.
Hadde det tid
ligere vært uklart, ble det i alle fall nå tindrende klart
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at historias irrganger ikke lot seg dedusere ut fra kate
goriene i Marx’ Kapital.
Før 1914 var marxismen i grunnen en betydelig strømning
bare i tre land: Tyskland, Østerrike-Ungarn og Russland.
Og alt på dette tidlige tidspunkt begynte differenseringsprosessen innen marxismen (især mellom den tyske og den
russiske utvikling) som i epoken etter 1. verdenskrig
skulle slå ut i åpne motsetninger og som i dag gjør at vi
må snakke om mange marxismer. Dels degenererer marxismen
under stalinismen og kommunistpartienes underordning under
Sovjetunionens utenrikspolitikk til en \egitimasjonsvitenskap - en ideologi uten kritiske og vitenskapelige kvali
teter. Dels utvikles dat en marxisme i tilknytning til de
revolusjonære bevegelsene i den tredje verden som gjen
speiler de politiske problemer i overveiende jordbruksland.
Og når det gjelder Vest-Europa, svekkes marxismen for det
første på grunn av stalinismen, for det andre fordi de so
sialdemokratiske massepartiene etter hvert forlater sine
marxistiske programmer og for det tredje på grunn av fas
cismens og seinere det antikommunistiske felttog mot alt
som har med marxisme å gjøre. Fra begynnelsen av tredvetallet til ca. 1960, står marxismen uhyre svakt, teoretisk
og politisk i Vest-Europa (for ikke å snakke om USA). Bare
små intellektuelle enkeltgrupperinger (som f.eks. Frankfurterskolen) eller enke1tindivider (som f.eks. Roman Rosdolsky), opprettholder og utvikler marxismen på det teo
retiske plan.
Den såkalte vestlige marxisme, med sitt ut
gangspunkt i Lukacs, Korsch og Gramsci på tyve-tallet,
prøver å analysere endringene i dé vestlige samfunn etter
1. verdenskrig.
Ut fra nederlagene på tyvetallet og sein
ere arbeiderbevegelsens nederlag overfor fascismen, stiller
den vestlige marxismen spørsmål ved om marxismen i det
hele tatt har noen adekvat teori om ideologi - særlig hva
angår arbeiderklassens politiske bevissthet. Denne marx
ismen utvikler en anti-økonomistisk tendens i sine analyser,
noe som får betydning for marxismerennessansen fra slutten
av 60-tallet.

TRE UTBRUDD AV MARXISTISK RADIKALISME
Innen den periodisering vi nå har foretatt kan vi utskille
tre faser der de mest revolusjonære og aktivistiske sidene
ved marxismen kom tydelig frem. Den første av disse fasene
er Marx’ og Engels1 politiske og teoretiske praksis før 1848.
I Feuevbachtesene - som uttrykker deres revolusjonære ak
tivisme - er det et hovedpoeng at veien mot det klasseløse
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samfunn ikke kan sammenlignes med en objektivistisk naturprosess, men forutsetter en revolusjonær praksis som både
forandrer de samfunnsmessige forhold og de revolusjonære
sjøl. Begrepet praksis innebærer at menneskene forandrer
seg ved at de forandrer den verden de lever i. En slik
revolusjonære endring innebærer nødvendigvis en høy grad
av politisk bevissthet i arbeiderklassen. Denne klassen
kan ikke bare være objekt i den revolusjonære prosess, men
må gjennom denne forandring/sjølforandring kontinuerlig
øke sin innsikt i den samfunnsmessige prosessen. Dette
optimistiske perspektivet blir for Marx brutt i og med
nederlaget for 1848-revolusjonen. Han snakker i tilbake
blikk om "de behagelige illusjoner og den nesten barnslige
entusiasme som vi i februar 1848 hilste revolusjonsæraen
velkommen med." (Marx tilEngels 13.2.1863. MEW 30, s. 324).
Marx1 og Engels1 teoretiske arbeid i åra etterpå, kan i høy
grad oppfattes som en gjennomtenkning av grunnene for 1848nederlaget og utviklinga av et mer realistisk revolusjonsperspektiv.5
Den andre fase av revolusjonær optimisme kommer i åra etter
den russiske oktoberrevolusjonen og inspirert av denne.
Også denne gang tror de marxistiske teoretikerne (det
gjelder både bolsjevikene og "vestlige" marxister som
f.eks. Lukacs) at de står umiddelbart fremfor store revolu
sjonære seire. Typisk nok griper denne radikaliserte marx
ismen tilbake til Marx fra tida før 1848 - både Feuerbachtesene og andre offentliggjorte ungdomsskrif ter brukes som
en demarkasjon overfor det som oppfattes som den falske og
tilstivnede marxisme, den 2. Internasjonales marxisme fra
før 1914. Denne revolusjonære optimisme vedvarer inntil
arbeiderbevegelsen på 1920-tallet lir viktige nederlag,
særlig i Tyskland (1923), men også i England og Kina (1926/
27) og inntil den bolsjevikiske tradisjon blir definitivt
knust av stalinistisk terror på 1930-tallet.
Den tredje og siste fase av revolusjonær marxisme, utviklet
seg på slutten av 1960-tallet, med sitt høydepunkt i 1968.
Også denne bevegelse opplever seg sjøl som en rennessanse
som går tilbake til den "egentlige" Marx, for på den måten
å overvinne stalinismen og reformismen. For øvrig er begrensningene og svakhetene ved denne bevegelsen, noe jeg
kommer tilbake til.
Felles for alle disse tre oppsving av marxistisk radika
lisme, er at den revolusjonære vilje og den revolusjonære
bevissthet blir tillagt den avgjørende vekt. Det dreier
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seg om en marxisme med subjektivistiske og voluntaristiske
overslag. Det er viktig å merke seg den sosiale basis for
disse strømningene.
Før 1848 dreier det seg om intellek
tuelle med svake forbindelse til en uutviklet arbeider
klasse. Etter oktoberrevolusjonen er bærerne av radika
lismen også intellektuelle som er blitt radikalisert av
verdenskrig og revolusjon. De er et uttrykk for den her
skende kulturens krise etter 1. verdenskrig.
Eller det
dreier seg om bolsjevismen, som er en politisk strømning
som kommer til makta i et agrarland som ennå ikke har full
ført den borgerlig-demokratiske revolusjonens oppgaver og
der arbeiderklassen faktisk desimeres o^ opphører å være
noe korrektiv for partiet etter 1917.
(Det samme klassegrunnlaget gjelder også for den seinere maoismen i Kina,
som er en sterkt voluntaristisk variant av marxismen).
Når det gjelder marxismen og radikalismen fra 1968, så er
denne isolert fra den tradisjonelle arbeiderklassen. Mye
tyder altså på at denne radikale varianten av marxismen,
har problemer med å få feste i arbeiderklassen.
Dermed
blir det også vanskelig å motta de korrektiver som arbei
derklassens erfaringer representerer.
I dette ligger det
ikke nødvendigvis noen generell dom over disse radikale
marxisme-varianter - det gir oss bare en antydning om det
vanskelige forholdet mellom marxismen og arbeiderklassen,
særlig i de utviklede industriland.
Det er ingen grunn til å ha illusjoner når det gjelder den
sosiale karakteren til marxisme-renessansen fra 1968.
Et
betydelig antall intellektuelles overgang til denne radi
kale teori uttrykker uten tvil en protest mot dyptgående
endringsprosesser i samfunnet. Men: den uttrykker ikke
primært endringer som arbeiderklassen er utsatt for. Sna
rere dreier det seg om at sosiale lag som står over arbei
derklassen trues både ovenfra og nedenfra.
Ovenfra av en
stadig mektigere stat og en stadig mer "fremmedgjort"
(fremmedgjøring er et akademisk moteord på femti- og sektitallet) og "teknokratisk” kapitalisme.
Nedenfra av arbei
derklassens stadig økende levestandard som truer med å
viske ut forskjellene til de tallmessig betydelige middelklassegrupperingene ved at arbeiderfamiliene blir materielIt
i stand til å "ta etter" middelklassenes vaner og livsstil.
Dermed ødelegges de sosiale mekanismer hvorigjennom middel
klassenes sjølhevdelse og klasseidentifisering vis a vis
arbeiderklassen foregår.
Vi vet lite om de sosiale proses
ser som har foregått i de siste tyve-tredve år, men dette
kan hypotetisk sett tjene som en forklarende bakgrunn.
Den
følelse av "meningsløshet", av eksistensiell rotløshet i
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det sosialdemokratiske "helvete” som tydelig uttrykkes
litterært og kunstnerisk gjennom hele 60-tallet, kan ha
sin sosiale bakgrunn i de endringer som her er antydet.
Den massive utdanningseksplosjonen i det samme tiår, som
også brakte et betydelig antall arbeiderbarn til univer
sitetene, bidro til senkning av de akademiske profesjoners
status og dermed til mer usikre fremtidsutsikter. Alt
dette gjorde den akademiske"ungdom mottakelig først for
eksistensialismens og absurdismens budskap - seinere også
for marxisme og politisk radikalisme.
Spranget var ofte
ikke stort. Enda så seint som i 1969 var Sosialistisk
studentlags avis på Blindern,"Oppbrudd", prydet med et
Kafka-sitat som devise: "Vekk herfra, det er mitt mål!"
Devisen var nok ikke tilfeldig valgt. Marxisme-renessansen
var på godt og ondt vesentlig en protest mot det borger
lige individs tiltakende oppløsning.
"Forfallet av det
borgerlige individ er en av de vesentlige begrunnelsene
for utviklinga av en anti-autoritær protest i studentbe
vegelsen."^

HVOR ER DEN REVOLUSJONÆRE KLASSEN?
Felles for denne radikalismen er en mer eller mindre ab
strakt solidarisering med et revolusjonært subjekt. En
slik abstrakt solidarisering betyr at enheten mellom teori
og praksis, mellom bevisstheten om bevegelsen og den reelle
bevegelsen sjøl, ikke er til stede.
Og denne enheten legger
nettopp den radikale marxismen stor vekt på.
Hos Marx og
Engels før 1848 gjelder denne solidarisering arbeiderklas
sen, men da ikke arbeiderklassen i sin konkret nasjonale
situasjon i Tyskland, men en arbeiderklasse som bærer av
en universalitet og en "kommunistisk bevissthet" (Tyske
Ideologi. MEW 3, 69) som ifølge Marx og Engels er en nød
vendig konsekvens av arbeiderklassens blotte eksistens.
Grunnleggerne av den historiske materialismen prøver så å
si å representere arbeiderklassen ikke ut fra denne klasses
aktuelle bevissthet, men ut fra klassens fremtidige bevisst
het.
Her foregriper Marx og Engels det sentrale skillet i
Lukaes bok Geschichte und Klassenbewusstsein mellom den
faktiske, psykologisk gitte arbeiderbevissthet og den egent
lige "tilregnede" (som hos Webers "idealtyper") klassebe
vissthet.
Heller ikke Lukaes kan løse problemet med den
manglende overensstemmelse mellom de to nivåene - bare de
monstrere hvor prekært problemet er for den marxistiske
teori. (Jfr. GK s. 61-63). Ved ensidig å konsentrere seg
om klassens historiske og langsiktige interesser, forsvin
ner den nødvendige dialektikken mellom aktuelle sosiale

86

bevegelsen og det langsiktige perspektiv. Resultatet blir
at ingen av partene befrukter hverandres bestrebelser, men
i stedet underbygger de motsetninger mellom teori og prak
sis som eksisterer.
Et sitat fra Den tyske ideologi kan
demonstrere denne usvikelige troen på at proletariatet med
nødvendighet vil opptre som en udifferensiert og enhetlig
revolusjonær klasse:
"Det sier seg sjøl at storindustrien ikke blir utviklet
i det samme omfang i enhver lokalitet av et land. Dette
hindrer imidlertid ikke proleatriatets klassebevegelse,
fordi proletariatet som er skapt i storindustrien,
stiller seg i spissen for denne beVegelsen og river
hele massen med seg og fordi de arbeiderne som er
stengt ut fra storindustrien blir påtvunget en enda
dårligere levestandard på grunn av denne storindustrien
enn storindustriens egne arbeidere.
På samme måte vir
ker de land som har utviklet en storindustri inn på de
mer eller mindre ikke-industrielle land, i den grad
disse gjennom internasjonale forbindelser, er trukket
inn i den universelle konkurransekampen." (MEW 3, s. 61).
Det er klart at Marx og Engels her gir en for enkel løs
ning på et problem som bare er blitt mer prekært i de 20.
århundre - vår tids avstand mellom arbeiderbevegelsen i
de kapitalistiske industriland og de revolusjonære beveg
elsene i den tredje verden, er et vitnesbyrd om dette. Når
marxister seinere har begått feil av lignende type, skyldes
det altså ikke et avvik fra en angivelig "autentisk" marx
isme.
Snarere kan et forenklet syn på arbeiderklassens
revolusjonære potensiale, finne støtte i den høyst ufull
komne marxismen til Marx og Engels.
Den samme abstrakte solidarisering finner også sted i for
hold til den russiske revolusjon.
I stedet for å se denne
revolusjonen i sin konkrete og begrensede historiske sam
menheng (konflikt mellom revolusjonenes borgerlige og so
sialistiske oppgaver), blir den nye Sovjetrepublikken sett
på som verdensrevolusjonens avantgarde rett og slett. Den
samme rolle blir på slutten av. 60-tallet delvis tildelt
Kina, FNL og andre frigjøringsbevegelser i den tredje ver
den.
Slike inspirasjonskilder var avgjørende for radika
lismen i den vestlige verden, men de var ikke mindre en
sidige av den grunn. Og enda et viktig punkt: en slik ab
strakt solidarisering er en tankeform som primært intellektu
elle er disponert for. Derfor fikk denne formen for soli
darisering liten betydning for den vestlige arbeiderklas
sens politiske utvikling.
Oktoberrevolusjonen fant en viss
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gjenklang i arbeiderklassen i vesten fordi den falt sammen
med en revolusjonær krise i Vest-Europa etter 1. verdens
krig. Derimot ser det ikke ut til at den kinesiske revo
lusjon i 1949, den kubanske i 1959 eller den vietnamesiske
frigjøringskampen i merkbar grad har influert den vestlige
arbeiderbevegelsens utvikling.
Dette forhold er også de be$te representantene for den
nyere marxisme, f.eks. Krahl som var en av studentopprørets
teoretikere, fullt på det rene med.7
Som følge av det mer globale og dermed mer mangfoldige
preget over kampen mot kapitalismem i vår tid, er det
ikke slik at tendensen går i retning av en tiltakende universalisering av arbeiderbevegelsen, slik Marx og Engels
trodde i sine tidlige skrifter. Det var det vel heller
ikke på deres egen tid, men med deres Vesteuropeiske per
spektiv var det ikke
nødvendig å ta dette problemet så
alvorlig som det er i dag. Det generelle politiske per
spektivet til Marx og Engels er derfor preget av håpet om
en stadig mer enhetlig og internasjonal arbeiderbevegelse.
Det finnes imidlertid en kritisk bevissthet om at dette
forholdet er et stort problem, og det ville ikke være å
yte Marx og Engels full rettferdighet om vi overså det.
Utarbeidelsen av den økonomiske teori førte Marx frem til
et mer nyansert syn i forhold til Den tyske ideologi (1845)
- også i denne saken. Følgende bemerkninger skrevet av
Marx i brev til Engels av 8. oktober 1858 - altså etter
års intensive økonomiske studier - kan tjene som demon
strasjon av denne kritiske bevissthet:
nDet borgerlige samfunns egentlige oppgave er etabler
ingen av verdensmarkedet - i det minste i grove trekk og en produksjon på dets basis. Da verden er rund
synes det som denne oppgaven, i og med koloniseringa
av Kalifornia og Australia og åpninga av Japan og Kina,
er fullført. Det vanskelige spørsmål for oss er dette:
på kontinentet er revolusjonen nær forestående og vil
også raskt anta en sosialistisk karakter.
Blir den ikke
nødvendigvis knust i dette lille hjørnet, fordi det
borgerlige samfunns bevegelse fremdeles er oppstigende
på et mye større område?" (MEW 29, s. 360).
Sjøl om det her stilles spørsmål som ikke gies klare svar,
så er forskjellen i forhold til problemstillingen i Den
tyske ideologi, tydelig nok.
I tillegg til denne ulikemessighet. i kapitalistisk utvik-
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VLngsnvOa* kommer det i dag nye faktorer til som gjør si
tuasjonen enda mer komplisert. Differensieringene mellom
arbeiderbevegelsen i industrilandene og frigjøringsbeveg
elsene i den tredje verden er blitt større: arbeiderbeveg
elsen er på sin side blitt mer integrert i det kapitalist
iske samfunn gjennom "blandingsøkonomien" og sosial staten.
I kapitalismens perifere områder går derimot den teknolo
giske og militære modernisering svært ofte hånd i hånd med
reproduksjonen av reaksjonære før-kapitalistiske sosiale
og kulturelle forhold.
Ikke et borgerskap av klassisk type
eller en tilsvarende arbeiderbevegelse har det historiske
initiativ og setter sitt stempel på den historiske utvik
linga. Derimot en allmektig og korrupt statsdannelse en statsdannelse som uttrykker alliansen mellom moderne
imperialisme og en slags ny føydalisme. Denne utviklinga
fremkaller i sin tur tilsvarende primitive motstandsbeveg
elser. Disse motstandsbevegelsene reagerer på imperialis
mens /ny føydal ismens herredømme først og fremst med en ek
strem nasjonalisme - i det siste tiåret også ved religiøse
vekkelser. Kampen kommer til uttrykk gjennom det nasjo
nale og det religiøse - i mindre grad gjennom det sosiale.
Det beste eksempel på denne tendensen er nasjonalismen og
re-islamiseringsbølgen i land som Iran, Afghanistan og i
hele den arabiske verden.

MARX' TVETYDIGE REVOLUSJONSTEORI
I virkeligheten kan vi finne ansatser til to divergerende
revolusjons-teorier i marxismen som - satt på spissen kan brukes til å begrunne henholdsvis en "revolusjonær” og
en ,!reformistiskn strategi. Dette skillet faller mer
eller mindre sammen med .skillet mellom en utopisk-radikal
marxisme og en objektivistisk marxisme som vi i det fore
gående har gjort.
Som sagt understreker den radikale marx
ismen enheten mellom teori og praksis ut fra en bevisst
innsikt i den politiske forandringsprosessen. Den aktive
revolusjonære klasse står i sentrum for denne oppfatningen.
Problemet som gir utgangspunktet for to forskjellige revo
lusj onsteorier er nettopp: hvordan konstitueres denne ak
tive revolusjonære klassen? Marx og seinere marxister har
kretset mye omkring dette problemet. Utgangspunktet er jo
at også det proletariske individ er et.individ preget av
kapitalismens bevissthetsformer.
Disse omtaler Marx i Øko
nomisk-filosofiske manuskripter (1844) som fremmedgjøring,
i Den tyske ideologi forlates denne termen, men her snakkes
det i stedet om det "abstrakte individ" (MEW 3, s. 67).
I
Kapitalen er det analysen av varens fetisjkarakter som for
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klarer hvorfor individene oppfatter de faktiske sosiale
forholdene som de inngår i, som forhold mellom ting, dvs.
som vareforhold. Dette kapitalismens reelle skinn gir
ifølge Marx opphavet til at kapitalismen som sådan blir
betraktet - ikke som et historisk foranderlig system men som en naturprosess. Hos Lukacs i Gesohichte und
Klasseribewusstsein3 benyttes begrepet tingliggjøring for
å beskrive det samme forhold. Tingliggjøringas struktur
forankrer seg i løpet av kapitalismens utvikling, stadig
dypere i menneskenes bevissthet, hevdet han. (GK, s. 105).
Kapitalismens umenneskelige sider er altså forankret i
individenes sjølbevissthet og dette hindrer individenes
revolusjonære handlekraft. Den marxistiske analysen av
kapitalismen synes så langt å konkludere med at fremmedgjørunga, tingliggjøringa, "menneskenes atomistiske ager
ing" (KI, s. 108), er uovervinnelig. Og enkelte teoreti
kere i moderne tid synes også å nærme seg en slik oppfat
ning, man kan f.eks. tenke på Max Weber eller Herbert
Marcuse.
Kapitalismen er likevel ingen naturtilstand: oppfatninga
av kapitalismen som naturtilstand er imidlertid en høyst
virksom ideologi i det kapitalistiske samfunn.
I Kapitalen
analyserte Marx dette ideologiske skinn og gir et svar på
hvorfor både den politiske økonomi og massenes bevissthet,
er preget av denne ideologi. Men: på samme måte som Marx
mener at det er mulig å bryte med denne ideologi gjennom
vitenskapelig analyse, mener han også at arbeiderklassen
gjennom sin praksis er i stand til å bryte med denne ideo
logi. Det er de motsetninger kapitalismen produserer i
løpet av sin utvikling som gjør dette mulig.
Marx er altså ikke så mye kapitallogiker at han konstru
erer et perfekt og evig kapitalistisk system. Men hvordan
skjer overgangen fra tingliggjøring til klassebevissthet?
Her er det de to ulike revolusjonsstrategier kommer inn.
Særlig hos den unge Marx legges vekten på revolusjonen som
aksjon - en politisk handling som forandring og sjølforandring på en gang.
I den tyske ideologi heter det at:
"så vel til den massive utvikling av denne kommunist
iske bevissthet som til gjennomføringa av saken sjøl
er en massiv forandring av menneskene nødvendig, en
forandring som bare kan skje i en praktisk bevegelse,
i en revolusjon: at altså revolusjonen ikke bare er
nødvendig fordi den herskende klasse ikke kan styrtes
på noen annen måte, men også fordi den styrtende klasse
bare gjennom en revolusjon kan bli kvitt den gamle
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møkka og sette seg i stand til en ny grunnleggelse av
samfunnet.” (MEW 3, s. 70).
Overgangen til den revolusjonære bevissthet er her iden
tisk med selve revolusjonen. Revolusjon betydde for Marx
på 1840-tallet politisk makterobring -. det er i alle fall
det det siktes til i sitatet ovenfor. Det er altså gjennom
en politisk handling at spranget over i den revolusjonære
bevissthet skal skje. Noen nærmere begrunnelse for at
dette virkelig vil skje, gies ikke.
I det hele tatt sies
det ikke noe om hvilke konkrete sosiale forhold som ligger
til grunn for dette bevissthetsmessige,sprang. Det av
speiler en situasjon hvor Marx og Engels har et udifferen
siert og uklart bilde av arbeiderklassen i det hele tatt.
Vender vi oss til Marx1 utviklede økonomiske teori, blir
inntrykket et annet. I Kapitalen er det tydelig at ikke
bare arbeiderklassens undertrykte situasjon blir frem
hevet, men også den gradvise politiske og bevissthetsmessige modning av arbeiderklassen i løpet av den kapita
listiske akkumulasjonsprosessen.
Ikke gjennom en politisk
aksjon, men gjennom at arbeidsprosessen med nødvendighet
blir samfunnsmessig under kapitalismen, dannes her i det
minste en viktig forutsetning for revolusjonsteorien. Ikke
bare politisk makterobring er en revolusjon: de samfunns
messige omveltningene under kapitalismen, de tiltakende
motsetninger mellom produktivkrefter og produksjonsforhold,
er i seg sjøl en revolusjon.
Særlig den viktigste produktivkrafta - arbeiderne sjøl - utvikler seg på en måte som
kommer i konflikt med produksjonsforholdene. Det vi tyde
lig ser i dag, nemlig at den økte kvalifikasjon av arbei
derne utgjør enorme produktivkrefter som ikke kan utnyttes
under kapitalismen, registrerte Marx i sin spede begynnelse
Og dette er sosiale produktivkrefter, som grunner seg i at
arbeiderne alt under kapitalismen, har overvunnet sin
fremmedgjorte og atomiserte tilstand. Dette gjelder sjøl
sagt ikke alle, men det dreier seg om en historisk tendens
som neppe kan snues. Marx konstaterer i Kapitalen at den
kapitalistiske produksjonsmekanisme sjøl frembringer "en
skolert, forenet og organisert arbeiderklasse". (KI, s.
791).
Sjøl om kapitalismen også skaper elendighet, er det
snarere denne kapitalismens sivilisatoriske tendens som er
dominerende i de vesteuropeiske land. Marx hevder også at
kapitalismens behov for fleksibel arbeidskraft som hurtig
kan veksle mellom ulike bransjer, noe som under kapitalis
men setter seg igjennom som en blind naturlov, dog har
den positive side at utviklinga av "mest mulig allsidighet
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hos arbeiderne" blir anerkjent "som allmenn samfunnsmessig
produksjonslov" (KI, s. 512).
"Delindividet, som kun er
bærer av en samfunnsmessig detalj funksjon", blir med nød
vendighet erstattet av "det totalt utviklede individ, for
hvem forskjellige samfunnsmessige funksjoner er virksomhetsraåter som avløser hverandre." (KI, s. 512). Her sies
det altså at selve kapitalismens økonomiske tendens opp-,
hever det atomiserte delindivid og tendensielt utvikler et
allsidig og dermed rikere individ. Dette er "omveitningsfermenter" utviklet av kapitalismen sjøl som undergraver
dens eksistens.
De to revolusjonsperspektivene som vi her har lest ut av
Marx, står ikke nødvendigvis i et antagonistisk forhold
til hverandre. Men de legger vekt på ulike ting. Det
første perspektiv er med sin orientering mot den politiske
aksjon, ubestemt i den forstand at revolusjonsbegrepet kan
anvendes både på en borgerlig og en sosialistisk revolusjon.
Det andre perspektivet retter derimot oppmerksomheten mot
de konkrete økonomiske forutsetningene for revolusjonen,
og dette kan bare være forutsetningene for en sosialistisk
revolusjon, ut fra et industrialisert kapitalistisk samfunn.
Det klassemessige grunnlaget for en politisk maktovertak
else (i tråd med det første perspektiv) kan være mangfol
dig, noe både 1848, Pariskommunen, Russland, Tyskland, Kina
og vel alle andre revolusjoner i det 20. århundre vitner
om. Vi ser da også at nettopp i de ikke-industrialiserte
land, har dette aksjonistiske og voluntaristiske revolu
sjonsbegrepet blir videreført: det er nok å nevne Lenin og
Mao Tsetung. Ut fra dette kunne ikke bare arbeidere, men
også studenter, filleproletarer^
offiserer, småborgere
osv. være aktiv i revolusjonen. Det er derfor symptomatisk
for den nye marxismen fra slutten av 1960-åra at det ble
grepet tilbake til denne revolusjonsoppfatningen. Denne
marxismen hadde nemlig liten tro på det revolusjonære po
tensiale som lå i produktivkreftenes og arbeiderklassens
utvikling,
I stedet hevdet man (i tråd med Marcuses popu
lære teori) at det var randgrupperingene i samfunnet, som
var underpriviligerte eller på annen måte sto utafor det
etablerte organisasjonssamfunn (som f.eks. studentene),
som utgjorde det eneste håp for en radikal omdanning av
samfunnet.8 Denne ubestemtheten når det gjaldt revolusjo
nens klassemessige karakter, kunne støtte seg til marxis
men p.g.a. de ubestemtheter i Marxf egen revolusjonsoppfatning som det her er pekt på. Og denne ubestemthet går
til syvende og sist tilbake til at marxismen som teori ble
utviklet i en historisk situasjon, hvor den borgerlig-
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demokratiske revolusjon ennå ikke var gjennomført og hvor
arbeiderklassen var uutviklet. At denne tvetydigheten ble
reprodusert i Vest-Europas marxisme på slutten av 1960tallet, har på sin side sine historiske forutsetninger.
Vesentlig for den nye marxismen var nemlig solidariseringen
med revolusjonære bevegelsen i den tredje verden. Disse
bevegelser sto objektivt sett overfor gjennomføringa av
borgerlig-demokratiske oppgaver, ikke i første omgang so
sialistiske oppgaver. Men disse konkrete begrensningene ved
revolusjonene i den tredje verden, ble helt borte i den
begeistrede solidarisering. Et voluntaristisk revolusjonsbegrep gjorde det i stedet mulig å innordne disse beveg
elser i et omfattende verdensrevolusjonært perspektiv,
Det oppsto den merkverdigste konvergens mellom Marcuses
teori om arbeiderklassens integrering i det kapitalistiske
apparat og marsjall Lin Piaos verdensrevolusjonsstrategi,
der landsbygda (den tredje verden) skulle erobres først„
for deretter å omringe og innta "byene11
(industrilandene) I
Marx1 andre revolusjonsperspektiv kunne bare få politisk
betydning i en situasjon der arbeiderklassen sto i sentrum
for den politiske bevegelsen. Dette var igjen bare mulig
i en situasjon med sterke fagforeninger og sosialistiske
partier med masseoppslutning fra arbeiderklassen. Prob
lemet med dette perspektivet, var at det ikke fra MarxT
side var knyttet noen tydelig forbindelse mellom utviklinga
av en klassebevissthet via samfunnsmessiggjøringen av pro
duksjonen og den politikk som fagbevegelse og arbeiderpar
tier skulle føre. Dette revolusjonsperspektivet ble av de
sosialdemokratiske massepartiene tatt til inntekt for en
evolusjonistisk og reformistisk strategi, der arbeider
klassen i kraft av sin økte økonomiske betydning, skulle
erobre flere og flere maktposisjoner innen det kapitalist
iske samfunnet.
Poenget er ikke at dette var en feiltolk
ning av Marx, men vi kan vel si at det var en ensidiggjøring, en fokusering på det rent økonomiske element i en re
volus jonsteori som hos Marx besto av flere elementer.
Resultatet av denne sosialdemokratiske tillit til produktivkreftenes gang gjennom historia, var at man ble blind
for vesentlige politiske og ideologiske prosesser som
virket i kontrarevolusjonær retning: verdenskrigene, fas
cismen og stalinismen var de konkrete historiske begiven
heter som gravla dette produktvivkraftsperspektivet. Men
sjøl om optimismen i dette perspektivet i vår tid er for
latt, er det likevel i den moderne kapitalisme et klart
progressivtog sivilisatorisk trekk ved produktivkreftenes
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utvikling (ved siden av de destruktive trekk), som ikke bør
oversees.
Man kan faktisk snakke om en parallellitet mellom Marx*
radikale kritikk av de borgerlige samfunn på 1840-tallet
og nymarxismens radikale kapitalisme- og teknokrati-kritikk på 1960- og 70-tallet. ^Begge disse kritikker foku
serer på kapitalismens negative og destruktive sider: på
den absolutte fremmedgjøring, på arbeidsdelinga, på produktivkreftenes destruktive karakter.
Ingen av kritikkene
tillegger de sivilisatoriske tendenser som samtidig er i
virksomhet, noen stor betydning. Kapitalismen blir betrak
tet som et system som har uttømt sitt historiske potens
iale. Begge kritikker fester lit til et utopisk perspek
tiv: at den enorme materielle og moralske fornedrelse skal
resultere i en revolusjonær omvending, et totalt opprør
som skal snu alt opp ned. Mens Marx gjennom sine under
søkelser av det borgerlige samfunns anatomi, gradvis ar
beider seg vekk fra dette ensidige perspektivet i åra etter
1848, står marxister i dag overfor en lignende oppgave,
nemlig å knytte de radikale visjoner sammen med det emansipatoriske potensiale som settes fri i løpet av den samfunnsmessiggjøring av alle menneskelige forhold (ikke bare
de økonomiske) som tvinger seg frem i det moderne samfunn.
Det politiske perspektiv må knyttes til de sivilisatoriske
elementer innen selve kapitalismen.
Ellers er den nye
marxismen og med den de nye venstrebevegelsene fra 60- og
70-tallet, dømt til politisk impotens og isolasjon.

T0 "KLASSISKE" LAND FOR MARXISMEN
Det er verd å merke seg at marxismen før 1914 kun slo gjen
nom i land som ikke hadde fullført den borgerlig-demokratiske revolsujonen.
Som sagt var disse land Tyskland,
Østerrike-Ungarn og Russland.
I England, som ifølge en
uttalelse av Marx fra 1870, var "det eneste land, hvor de
materielle betingelser" for en sosial revolusjon "er ut
viklet til en viss modningsgrad" (Marx til Meyer og Vogt
9.4.1870. MEW 32,669), ble den sosialistiske teori dominert
av Bernhard Shaw og Fabian Society. At det var slik, må
sees i sammenheng med at marxismens teori, ikke bare er et
uttrykk for den moderne arbeiderklasse-bevegelse, men også
uttrykker erfaringene fra borgerlig-demokratiske bevegelser.
Marxismens fragmentering i det 20. århundre må også sees
i dette perspektivet.
Som sagt ble marxismen utformet og offentlig kjent som en
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sluttet "lære" i siste fjerdedel av forrige århundre. Der
for er det ikke bare viktig å forklare hvorfor marxismen
festnet seg i bestemte land, men også viktig å se på hvor
dan marxismen ble motttatt og videreført i disse land.
Denne videreføring fikk nemlig stor betydning for marxis
mens skjebne.
Det er da to land som bør betraktes og hvor
marxismen blir mottatt og videreutviklet på helt ulik måte:
Tyskland og Russland.
Ingen av disse land har gjenomført
den borgerlig-demokratiske revolusjon og ingen av dem er
preget av noe politisk sterkt borgerskap i tida før 1914.
Den vesentlige skilnad består imidlertid i følgende: mens
Tyskland slår inn på en rask kapitalistisk og industriell
utvikling etter 1848-revolusjonen og dermed frembringer
en tallrik arbeiderklasse, kommer Russland bare svært halt
ende (ved hjelp av omfattende statsunderstøttelse) igang
med sin kapitalistiske utvikling. Mens det akutte agrarog fattigdomsproblem som var en viktig bakgrunn for 1848revolus jonen, i Tyskland finner sin løsning gjennom den
omfattende industrialisering og dermed folkeforflytning
til byene, forblir agrarkrisa i Russland det sentrale prob
lem i hele perioden.
Politisk sett betyr dette at mens bondebevegelsen i Russ
land spiller en avgjørende og revolusjonær rolle, er ikke
de sosiale spenningene på landsbygda i Tyskland sterke nok
til å rive bøndene løs fra borgerlig og junker-føydal inn
flytelse.
Dette stiller arbeiderbevegelsen i de to land
overfor fundamentalt forskjellige oppgaver. Også når det
gjelder de intellektuelle, som alltid spiller en viktig
rolle i marxismens historie, er det viktige skilnader.
Etter 1848 oppgi den radikal-borgerlige intelligens i
Tyskland sine politiske pretensjoner. Det hegelianske
helhetsperspektiv går av moten, man fordyper seg i spesialvitenskapelige granskninger som en kompensasjon for den
offentlige oppdrager- og dannelsesfunksjonen som den "ma
terialistiske" borgerlige verden ikke lenger er interessert
i.
Dette er den mektige tyske professor-stand, "fagmandarinene" som prøver å tie ihjel Marxf Kapital. (Marx til
Kugelmann 11.2.1869 MEW 32, 590). Mot slutten av århundret
reiser det seg imidlertid en motstand mot den positivistisk
orienterte fagspesialisering, en mostand som er knyttet til
navn som Nietzsche, Dilthey, Simmel og Weber. Men denne
motstand er både anti-sosialistisk og anti-borgerlig i den
forstand at den er rettet mot den ensidige økonomiske og
naturvitenskapelige materialisme som står sterkt både i
arbeiderbevegelsen og i borgerlige kretser.
Sjøl om denne
nye "Lebensphilosophie" og kulturkritikk inneholder elemen
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ter av en berettiget kritikk av vulgærmaterialismen i det
tyske sosialdemokrati, (en kritikk som de nyomvendte marx
istene Lukacs og Bloch til dels overtar etter 1. verdens
krig), så bidrar denne retning alt i alt til å dreie den
tyske intelligensia ytterligere inn i reaksjonære og antirasjonalistiske baner.
I denne atmosfære forblir det en
mur mellom marxismen og den akademiske verden. Marxismen
vinner omtrent ikke fotfeste blant de intellektuelle før
1914, den marxistiske teori blir derfor på godt og ondt
preget av en nær tilknytning til det sosialdemokratiske
partiet.
I Russland utgjør derimot de intellektuelle - og da særlig
de mindre priviligerte delene: lærere, leger, lavere em
betsmenn osv. - et direkte revolusjonært potensiale i hele
perioden mellom jordreformen av 1861 og 1914.
Striden inn
innen denne sosiale gruppe dreier seg om helt andre ting
enn i Tyskland: skal Russland følge sin særegne vei mot
sosial frigjøring, basert på bøndernes landsbyfellesskap
eller må Russland gå den vestlige, kapitalistiske vei for
å nå det sosialistiske samfunn.
De slavofile blir etter
hvert til narodniker og sosialrevolusjonære. De vest
orienterte blir på 1890-tallet til marxister.
Situasjonen
på 1890-tallet i Russland ligner på mange måter situasjonen
i Tyskland på 1840-tallet: en radikal, samfunnsengasjert
intelligensia, en arbeiderbevegelse i sin spede begynnelse
og et akutt agrarproblem.

TYSKLAND - TEORIEN SOM VITENSKAPELIG GARANTI FOR POLITIKKEN
Hvordan blir marxismen mottatt i de to land? Hvilke sider
ved marxismen blir oppmerksomheten rettet mot? Marxisme det betydde i begge land først og fremst Marx* økonomiske
teori slik den er presentert i Kapitalen. Marx1 tilhengere
i de to land leser Kapitalen på helt ulikt vis. Det viser
seg at den tyske arbeiderbevegelse paradoksalt nok ikke
tjener noe på dens nære forhold til Marx og Engels.
Tvert
om synes det som om den evolusjonistiske og vulgærmaterialistiske marxismen som her utvikler seg, har noe med denne
nærhet å gjøre.
I og med at Marx'allmenne analyse av den
kapitalistiske produksjonsprosessen blir offentliggjort,
blir denne analysen brukt som erstatning for en konkret
analyse av den tyske samfunnsformasjon.
Tyskland blir sett
på som en del av den kapitalistiske verden (det junkerføydale element undervurderes) og derfor er det mulig å
lese seg til Tysklands skjebne ut fra Marx1 allmenne teori.
Denne feil skyldes ikke bare de tyske sosialdemokrater, men
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også Marx’ egen bemerkning i Kapitalens forord om at Tysk
lands fremtid kan avleses i den engelske utvikling. (KI,
s. 12).
Den sterke og stabile industrielle utvikling i
Tyskland i siste halvdel av forrige århundret, samt arbei
derbevegelsens like stabile vekst, har da også gitt gode
grunner for å fokusere på denne allmenne utvikling. Funk
sjonen til Kapitalen i forhold til det tyske sosialdemo
krati, ble først og fremst å gi bevegelsen et vitenskapelig
grunnlag, et vitenskapelig renomme i offentligheten. Nett
opp dette aspektet understrekes også sterkt i de anmeld
elser av bind I som Engels lager for tyske aviser.
Ifølge
Engels appellerer Marx i sitt verk nikke til massene, men
til vitenskapens menn,r, det dreier seg om å gi den sosia
listiske bevegelsen et-"vitenskapelig grunnlag". (MEW 16,
s. 215).
Siktemålet med Engels1 anmeldelser, hvis innhold
han i forveien diskuterte med Marx, er naturligvis også av
taktisk art: det gjelder å gi det nye verket innpass i den
tyske offentligheten.
Understrekingen av det vitenskape
lige element og nedtoningen av det politiske, skal tvinge
"fagmandarinene" til å ta opp hansken - en strategi som
ikke ser ut til å ha gitt betydelige resultater. Det kan
vi bl,a. se av Marx* gjentatte beklagelser over at han
blir tiet ihjel i Tyskland - især fra fagøkonomenes side.
I hans brev til Kugelmann av 11. februar 1869, kan vi lese
følgende:
"En privatdpsent i politisk økonomi ved et tysk univer
sitet skriver til meg at jeg fullstendig har overbevist
han^ men - hans stilling påbyr han "som andre kolleger",
ikke å uttale sin overbevisning.
Denne feigheten til fagmandarinene på den ene siden og
fortielseskonspirasjonen til den borgerlige og reaksjo
nære presse på den andre side, gjør meg stor skade."
(MEW 32,590).
Ifølge Cora Stephan - som nylig har utgitt en analyse av
teoriens rolle i det tidlige tyske sosialdemokrati - var
Marx’ opprinnelige intensjon med Kapitalen av rent viten
skapelig art, nemlig en gang for alle å rive grunnen vekk
under alle varianter av borgerlig økonomi.
I og med den
manglende respons i den fagvitenskapelige verden, skifter
fokuseringen etter hvert over på Kapitalens virkning i
arbeiderbevegelsen*. Det er m.a.o. en viss motsetning
mellom opprinnelig intensjon og den faktiske virkningshistorie. Det lå dessuten i sakens natur at Marx bare i
begrenset grad kunne "kontrollere" verkets virkning i ar
beiderbevegelsen: her dreide det seg ikke om vitenskapelige
diskusjoner, men om hvordan de ledende personer innen so
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sialdemokratiet "brukte” Kapitalen i sin politiske og høyst
situasjonsbestemte propaganda overfor arbeiderklassen og
offentligheten.
Kapitalens hovedvirkning i Tyskland kom til å ligge på et
politisk-propagandistisk og ikke på et teoretisk plan. Men
denne politiske funksjon i arbeiderbevegelsen ble likevel
preget av den tendens som Engels hadde innledet i sine
første anmeldelser, nemlig betoningen av verkets vitenskape
lige karakter. Hovedfunksjonen til Kapitalen ble å for
vandle sosialismen fra utopi til vitenskap. Politisk sett
betydde det: Marxr verk var en vitenskapelig forsikring om
at arbeiderbevegelsen med en naturlovs nødvendighety var
på vei mot et sosialistisk samfunn.
Marx’ verk, og dermed
marxismen som sådan, fikk dermed ikke primært en funksjon
som analyseredskap for videre konkrete undersøkelser, men
en politisk-mobiliserende funksjon. Marxismen skulle være
et fyrtårn som lyste opp og viste rett kurs for arbeider
bevegelsen.
En allmenn økonomisk begrunnet historieoptimisme, ble kvintessensen av den marxisme som ble formidlet
til arbeiderklassen.
I 1903, tyve år etter Marx1 død, skrev Rosa Luxemburg en
artikkel kalt Stillstand und Fortschritt im Marxismus3 som
kaster lys over marxismens utvikling i Tyskland.
I denne
artikkelen hevder hun det syn at det ikke har vært noen
teoretisk utvikling innen marxismen etter Marx og Engels og det til tross for at det hos Marx bare på det økonomiske
området er snakk om en "utarbeidet lærebygning". (GW Bd.
1.2, s. 364).
Hun peker på at bind II og III av Kapitalen
(utkommet henholdsvis 1885 og 1894), er helt nødvendige
deler av Marx’ teori (kapitalens reproduksjon, profittratens tendensielle fall, overgangen fra verdi til pris og
fra merverdi til profitt og rente behandles først i disse
to siste bind).
Samtidig konstaterer hun at utgivelsen av
disse verker i grunnen ikke møtte noeii store reaksjoner i
den sosialistiske bevegelsen.
Svarene på dette ligger
ifølge Luxemburg, i at de temaer som behandles i bind II
og III "er temmelig likegyldige ut fra den praktiske klassekamps standpunkt. For denne var det store teoretiske prob
lem: merverdiens opprinnelse^ dvs. den vitenskapelige for
klaring av utbyttinga3 så vel som tendensen til samfunnsmessiggjøring av produksjonsprosessen, dvs. den vitenskape
lige forklaring av det objektive grunnlaget for den sosia
listiske omveltning." (GW 1.2, s. 366).
Her går det altså
tydelig frem at Kapitalens politiske funksjon i Tyskland
var å gi en forsikring, et bevis, på sosialismens nødven
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dige seier. Forusetningen må da være at et slikt bevis
virkelig har en oppildnende virkning på arbeiderklassen.
Hva verken Rosa Luxemburg eller andre så i 1903, var at
denne vitenskapelige forsikring, kunne degenereres til en
sovepute og en ideologisk ferniss som tåkela den reelle
politiske utviklinga som gikk for seg i den tyske arbeider
bevegelsen. Med en sosialismestrategi som er basert på
en økonomisk-evolusjonær utviklingstendens, ble spørsmålet
om arbeiderbevegelsens organisasjoner og deres reelle indre
tilstand, et fullstendig sekundært spørsmål - noe som mer
eller mindre løste seg av seg sjøl.
Også den store rep
resentant for arbeiderbevegelsen, Rosa Luxemburg, delte
denne neglisjering av det organisatoriske nivå med det
øvrige tyske sosialdemokrati.

DE RUSSISKE SÆREGENHETER OG MARXISMEN
Marxismen i Russland fikk en annen utvikling enn i Tysk
land.
Her fantes det ikke noen bred arbeiderbevegelsen
som Marx1 teori kunne ha en politisk-mobiliserende funk
sjon i forhold til. Marx’ lære ble likevel gjenstand for
stor oppmerksomhet fra de intellektuelles side - og det
alt lenge før arbeiderklassen gjorde seg politisk gjeldende
på 1890-tallet. Mens det i Tyskland tok fire år å få solgt
ut første opplag på 1 000 eks. av Kapitalen (1867), ble den
russiske oversettelsen av første bind (1872) nesten utsolgt
på ett års tid(- og da med et opplag på 3 000 (KI s. 22).
De russiske intellektuelle var utvilsomt blant de flit
tigste og mest seriøse leserne av Marx’ hovedverk i forrige
århundre.
Russland var ifølge Marx, det land nhvor Kapi
talen blir mer lest og anerkjent enn noe annet sted.M
(Brev til Sorge 5.11.1880. MEW 34, s. 477).
Marx1 teori var i Russland forflyttet til et så fremmed
miljø, at ingen kunne finne på å forveksle den allmenne
analysen av den kapitalistiske produksjonsmåten med en kon
kret økonomisk analyse av de russiske forhold. Vi har sett
at spørsmålet som ble reist i Tyskland var hvilken historisk
tendens som ligger i forlengelsen av den kapitalistiske ut
vikling.
Svaret på dette var det sosialistiske samfunn.
I Russland var spørsmålet derimot: kan kapitalismen over
hodet utvikle seg? Vil Russland gå den kapitalistiske vei?
Saken gjaldt ikke sosialismens nødvendighet, men kapitalis
mens.
I debatten som ble ført mellom narodnikene og marx
istene, argumenterte begge ut fra Marx1 verk. Oversetteren
av Kapitalen til russisk var ikke en marxist (i den seinere
betydning av ordet), men den prominente narodniken F. Dani-
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elson som i mange år brevvekslet med Marx og Engels. De
batten om kapitalismens skjebne i Russland er den
første debatt i marxismens historie, der begge parter er
tilhengere av Marx, men der det er uenighet om tolkningen
av Marx i forhold til en konkret situasjon.
Marx og Engels gledet seg forståelig nok over den oppmerk
somhet deres teorier ble tik del i Russland.
Samtidig
reagerte de mot tendensen til å opphøye deres teoretiske
arbeider til "hellige skrifter" hvor sannheten ubetinget
var å finne. Da Engels i 1893 ble bedt om en stillingstaken av en russisk emigrant, avslo han dette ved å hen
vise til "ufullstendig faktakunnskap" og tilføyde lett
resignert følgende bemerkning:
"Dersom De har fulgt med i den russiske emigrantlitteraturen i de siste ti åra, vil De sjøl vite hvordan f.eks.
passasjer fra skriftene og brevvekslingen til Marx er
blitt utlagt på en høyst motsetningsfyllt måte av de
ulike russiske emigrantgruppene - akkurat som om det
dreide seg om tekster av klassikere eller fra Det nye
testamente. Uansett hva jeg kunne si om det tema som
nevnes av Dem - det ville sannsynligvis lide den samme
skjebne." (Engels til I.A. Gurwitsch 27.5.1893. MEW 39,
s. 75).
Den holdning Engels her gir uttrykk for, maktet ikke å for
hindre mange ufruktbare debatter om "hva Marx egentlig sa"
i marxismens videre historie.
I mosetning til disse
seinere debattene, må det likevel tilføyes at den russiske
debatt om kapitalismens skjebne, utmerker seg med et høyt
vitenskapelig nivå.
Marxismens aktualitet i Russland lå altså på et teoretisk
og ikke på et politisk plan.
Spørsmålet om kapitalismens
muligheter fortettet seg i spørsmålet om det kunne utvik
les et indre marked i Russland som kunne etterspørre varene
som en kapitalistisk sektor ville produsere. Dette var det
såkalte realiseringsproblemet som Lenin viet et av sine
første arbeider. Tilhengerne av den kapitalistiske vei Lenin og de såkalte "legale marxister" - hevdet at et slikt
indre marked utviklet seg, og det til tross for at massenes
etterspørsel etter konsumvarer ikke var betydningsfull.
Marxistene hevdet nemlig at den viktigste etterspørselen
gjaldt produksjonsvarer og at produksjonsvaresektoren hadde
en tendens til å utvikle seg hurtigere enn konsumvaresek
toren og derfor utgjorde det dynamiske element i den kapi
talistiske utvikling.
Sjøl i et land med en overveiende
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fattig bondebefolkning kunne kapitalismen derfor utvikle
seg via et indre marked.
I denne debatten var det bind II av Kapitalen, med sine
skjematiske oppstillinger av kapitalens reproduksjon, som
var utgangspunkt. Denne problematikken hos Marx kunne
overhodet ikke ha noen mobiliserende effekter i forhold
til klassekampen - tvert imot: spørsmålet Marx stiller er
jo hvordan det tross alt er mulig å tenke seg reproduk
sjonen, dvs. den fortsatte eksistens fra år til år, av
kapitalismen som et system.
Og når vi ser tilbake på den
russiske debatt om disse spørsmål, så sitter man igjen med
inntrykket av at marxistene ikke bare beviste at kapital
ismen kunne utvikle seg - de kom farlig nær det punkt hvor
de "beviste” kapitalismens evige reproduksjon.10 Noen øko
nomisk krise- og sammenbruddsteori, spiller derfor ikke
noen rolle i Lenins politiske tenkning. Aller minst bol
sjevikene satt og "ventet på krisa", som en vulgæroppfatning vil ha det til.
Sjøl om den teoretiske gehalten i
Lenins økonomiske teorier kan diskuteres, er det i vår
sammenheng viktig å poengtere: nettopp fordi det hos Lenin
ikke finnes noen teori om kapitalismens rent økonomiske
sammenbrudd og sosialismens rent økonomiske nødvendighet,
retter Lenins marxisme oppmerksomheten i større grad mot
politiske og ideologiske forhold som kan fremkalle kapita
lismens (og det tsaristiske Russland) avgjørende sammen
brudd. Av disse grunner unngår den leninistiske marxismen
den form for vulgærmaterialisme og evolusjonisme, som den
2. Internasjonale var preget av, sjøl om det også hos
Lenin finnes en sterk tillit til produktivkreftenes sivilisatoriske misjon.11
I disse forhold ligger uten tvil en av grunnene til at den
marxisme som Lenin og bolsjevikene utviklet, kunne overleve
den kritikk som etter den 1. verdenskrig og frem til våre.
dager er blitt rettet mot den II. internasjonales marxisme.
Men det var også de spesielle historiske forhold i Russland
som gjorde at Lenin skapte en ny marxisme på andre områder
enn det økonomiske. Arbeiderklassens svakhet i Tsar-Russland gjorde det umulig å anta at denne klassen ville utvikle
seg politisk og bevissthetsmessig til en sjølstendig makt
faktor ganske enkelt som følge av produktivkreftenes utvik
ling, slik man mer eller mindre antok i Tyskland.
Faren
besto i at arbeiderbevegelsen skulle bli dominert av et
borgerskap som kjempet for liberale og borgerlig-demokratiske krav.
I denne forbindelse ble begrepet hegemoni ut
viklet (av Axelrod og Plechanow omkring århundreskiftet):
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i stedet for å vente til den borgerlig-demokratiske revo
lusjonen var gjennomført, skulle arbeiderklassens parti
utøve hegemoni over de andre klassene innen kampfronten
mot tsarismen.
Sosialdemokratiet måtte gå i spissen også
i den borgerlige-demokratiske revolusjonen. Disse tanker
ble skjerpet av Lenin i Hva må gjøres? (1902): hegemoniet
i kampen kunne bare sikres ved utviklinga av en sterk
partiorganisasjon som ikke kunne forlite seg på arbeider
klassens rent norganiske" eller spontane utvikling mot en
sosialistisk klassebevissthet, men som fikk som en av sine
oppgaver å opprettholde og propagere en sosialistisk be
vissthet til arbeiderklassen. Det betenkelige ved denne
partiteorien er at den lett kan legitimere et fullstendig
brudd mellom klassens bevegelse og partiets utvikling.
I
virkeligheten har denne teori som sin forutsetning (noe
Lenin også presiserte) at det allerede eksisterer en ar
beiderbevegelse som partiet har reelle forbindelser med.
(Jfr. min artikkel i Vardøger nr 6/74 s. Iff). Men bort
sett fra dette, bør det understrekes at det i Lenins syn
ligger ansatser til en ny teori om klassebevissthet som
er overlegen den teori som hevder at klassebevisstheten
utvikles så å si automatisk som følge av arbeiderklassens
og produktivkreftenes egen utvikling. Lenin ser ikke
lenger arbeiderklassens politiske bevissthet som resultat
av primært økonomiske prosesser. Klassebevisstheten blir
i stedet formet gjennom det forhold arbeiderklassen står
i til de andre klassene i samfunnet, økonomisk, politisk
og ideologisk. Den politiske stillingen til arbeiderklas
sen blir dermed avhengig av totaliteten av samfunnsmessige
klasserelasjoner. På dette punktet har det 20. århundres
historie gitt Lenin rett overfor all økonomisk determinisme.
Partiteorien og den nær tilknyttede teori om klasseallianser, har funnet størst gjenklang i de revolusjonære be
vegelser i land med svak kapitalistisk utvikling og hvor
alliansen med bondeklassene er et aktuelt problem, som
f.eks. i Kina før 1949.
Også på et annet viktig punkt sam
svarer de russiske erfaringer med de erfaringene som sein
ere er gjort i de perifere områder av kapitalismen. Jeg
tenker på det nasjonale spørsmål som i dag er et politisk
problem av dimensjoner. Lenin var en av de første som inn
så at det nasjonale spørsmål ville få stor betydning i
koloniområdenes frigjøringskamper. Den betydning nasjona
lismen har i verden av i dag, står i skarp kontrast til de
internasjonaliseringsprognosene som vi finner i f.eks. Det
kommunistiske manifest av Marx og Engels. Heller ikke
marxister i industrilandene, som Rosa Luxemburg, så klart

102

på dette punktet. Med sin skjerpede sans for ulikemessigheten mellom økonomiske, politiske og ideologiske proses-"
ser, ble Lenin i dette spørsmål og i andre spørsmål, i
stand til å gjøre marxismen mer levedyktig i det 20. år
hundres virkelighet.
På et punkt var imidlertid hans bidrag til marxismen, be
skjedent.
Og det var også et meget viktig punkt, nemlig
analysen av de vestlige industriland og arbeiderbevegelsen
i disse land,

KRITISK MERKNAD OM LENINS IMPERIALISMETEORI
/

Det var verken Lenins analyser av Russlands økonomiske ut
vikling eller hans partiteori som skulle få den største
virkningshistoriske betydning, men derimot hans imperia—
lismeteori utarbeidet i 1915/16 under inntrykket av en
historisk katastrofe: den 1. verdenskrig. Denne teori
inneholder for det første alvorlige teoretiske svakheter
som fikk politiske skadevirkninger for den vestlige ar
beiderbevegelse og for det andre ble disse skadevirkning
ene skjerpet gjennom den offisielle legitimering av "lenin
ismen" som "marxismen i det 20. århundre11 fra Stalins og
de seinere sovjetiske partilederes side.
En teori som fra
Lenins side tross alt var ment som en tidsbetinget analyse
av situasjonen omkring 1. verdenskrig, fikk gjennom stalinismens "resepsjon" en virkningshistorie som ble fatal særlig for de vestlige kommunistpartienes teoretiske ut
vikling.
Noe de enda ikke helt har befridd seg fra.
Uten å gå nærmere inn på de økonomisk-teoretiske enkelt
heter ved Lenins analyse12, kan de viktigste svakhetene ved
teorien kort sammenfattes på følgende måte:
1. Lenin hevder at kapitalismen i det imperialistiske sta
dium er døende, "parasitær" kapitalisme i nedgang - i sitt
siste stadium.
Kapitalismen er stagnerende og fører til
økt fattigdom for flertallet av det arbeidende folket (unn
taket er et lite arbeideraristokrati av godtbetalte arbei
dere) .
Denne teorien makter ikke å gi noen god forklaring
på den enorme utviklinga av produktvkreftene og den lang
varige høykonjunkturen etter 2. verdenskrig. Den makter
heller ikke å forklare stigninga i levestandard for det
overveldende flertallet av arbeiderklassen (og småbøndene)
i de vestlige industriland.
2. På det politiske plan hevder teorien at imperialismens
stadium betyr en historisk bevegelse fra borgerlig demo
krati mot politisk reaksjon.
Teorien hevder også at de
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reformistiske arbeiderpartiene (med arbeideraristokratiet
som sin sosiale basis), objektivt vil tjene reaksjonens
interesser (herfra var veien ikke altfor lang til den be
ryktede ,,sosialfascismel,-tesen som Komintern fremsatte på
1920-tallet). Dette politiske aspektet ved teorien kan
ikke på noen måte forklare hvorfor det parlamentariske de
mokratiet faktisk ble konsoHdert i en rekke land kort
etter 1. verdenskrig (unntak nr 1 er her Nazi-Tyskland) og
videre konsolidert i hele Vest-Europa etter 2. verdenskrig.
Den kan heller ikke forklare hvordan arbeiderklassen på
det politiske og rettslige plan styrker sin posisjon og
hvorfor borgerskapet i det hele tatt inngår reelle "klassekompromiss" med arbeiderbevegelsen.
3. Som følge av de foregående to punkter hevder Lenin
tesen om den sosialistiske revolusjonens umiddelbare aktua
litet i imperialismens fase, noe som legitimerer den rus
siske revolusjon som en sosialistisk revolusjon i imperia
lismens svakeste ledd.
I de vestlige land fører dette til
at kommunistpartiene fører en politikk ut fra antagelsen
om at kapitalismens sivilisatoriske potensiale er defini
tivt uttømt og at kun den barbariske side er tilbake. Dette
historiefilosofiske perspektiv vedvarer å dominere, til
tross for at Lenin alt i 1921 (etter politiske nederlag i
Tyskland) innser at de revolusjonære krefter ikke lenger
er på offensiven, i Vest-Europa.
Det bør understrekes at de negative konsekvensene som disse
svakhetene ved Lenins imperialismeteori fikk, først og fremst
skyldes den enorme autoritet som den russiske revolusjonen
utøvde i Vestens arbeiderbevegelse og som det fremvoksende
stalinistiske byråkratiet så mesterlig visste å utnytte. I
denne legitimering passet "marxismen-leninismen" som hånd
i hanske. At marxisten Lenin tok feil er en ting. At
disse feil fikk skjebnesvangre resultater skyldes omsten
digheter den samme marxisten ikke var herre over. Og at
han ikke så tydelig denne stalinistiske faren, har igjen
sammenheng med de teoretiske feil han gjorde.
Denne onde
sirkel begrenser betydningen av Lenins marxisme for arbei
derbevegelsen.

DEN REVOLUSJON/ERE KRISE 1914 - 1949
I løpet av 1. verdenskrig inntok Lenin (og noe nølende
etter hvert også de andre bolsjevikene) det standpunkt at
borgerlig-demokratiske og sosialistiske revolusjoner som
følge av kapitalismens imperialistiske fase, var uatskille
lige. De måtte sees i et verdensrevolusjonært perspektiv.
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"Modellen11 som Lenin synes å tenke ut fra er den russiske
revolusjon og den enhet mellom agrarrevolusjon og arbeiderrevolusjon som her ble realisert. Disse erfaringer over
føres til verdensmålestokk. Den "revolusjonens aktualitet”
som imperialismen og verdenskrigen har skapt gjelder ikke
bare for Europa, men for hele kloden. De nasjonale og
sosiale frigjøringsbevegelsene som utvikles i de agrare
koloniområdene, kan dermed knyttes direkte sammen med kam
pen for sosialisme i de industrialiserte land. Overfor
dette optimistiske og heroiske perspektivet, anser Lenin
dannelsen av et arbeideraristokrati som knyttes til det
bestående ved hjelp av koloniprof itter,, som et problem som
kan overvinnes.
Splittelsen i den europeiske sosialismen
i en reformistisk og en' revolusjonær leir, kan kompenseres
og vel så det gjennom alliansen mellom den revolusjonære
del av arbeiderklassen i Europa og de borgerlig-demokratiske bevegelser av hundrevis av millioner bønder i resten
av verden. Lenin er overbevist om at
"en verdensomspennende revolusjonær krise, skapt av den
universelle ruin som krigen har forårsaket, utvikler seg.
En krise som - uansett hvor langvarig og besværlige dens
etapper vil bli - ikke kan ende i noe annet enn i en
proletarisk revolusjon og dens seier.Ml3
Bare på disse politiske premisser har leninismen som strøm
ning etter 1. verdenskrig: dvs. spaltingen av arbeiderbe
vegelsen, dannelsen av Komintern osv., virkelig berettig
else.
Det er ingen tvil om at Lenin hadde rett i at kapita
lismen i det 20. århundre ble mer aggressiv og militaris
tisk enn tidligere.
Samtidig vet vi at revolusjonens seier
ikke kom og at den revolusjonære krise som begynte i og med
1. verdenskrig endte med et kompromiss - internasjonalt så
vel som i Europa - som stabiliserte seg i åra etter 2. ver
denskrig.
Grovt sett kan vi si at den revolusjonære krisa
varer fra 1914 til den kinesiske revolusjons seier i 1949.
I løpet av disse 35 åra gjennomgår kapitalismen katastrofer
som den aldri tidligere har opplevd og som følge av dette
svekkes borgerskapets maktposisjoner og politiske og ideolo
giske dominans som aldri før.
Særlig arbeiderklassens
stilling i industrilandene forbedres tilsvarende. Å gå inn
på årsakene til denne utviklinga - og særlig sakens økono
miske aspekt: kapitalismens krise - og akkumulasjonssyklus blir for komplisert innen rammen av denne artikkelen.
Her
nevnes bare noen av de mest iøynefallende trekkene ved ut
viklinga fra 1914 til 1949: de to verdenskrigene virker
ikke bare omformende, inn på de kapitalistiske økonomiene,
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men fører også til revolusjonære bevegelser som truer sys
temets eksistens og hvis viktigste resultater er den rus
siske og den kinesiske revolusjon.
I 1929 går den kapita
listiske økonomi inn i en total kollaps. Resultatet av
denne utviklinga blir på det teoretiske området Keynes
revisjon av den borgerlige økonomiske teori og dermed legi
timering av økt statlig økonomisk aktivitet for å sikre
sysselsettingen og på det politiske plan oppbygginga av
en sosialstat under de sosialdemokratiske partienes led
else, som skal sikre arbeiderklassen i industrilandene en
minimumslevestandard.
Grunnlaget for et reellt klassekompromiss blir dermed lagt. Enda to viktige og katastrofale
trekk ved denne perioden må nevnes: fascismen og stalinismen.
Begge fenomener kan sies å ha sammenheng med de so
sialistiske kreftenes svakhet og begge fenomener fører til
en utryddelse av den sosialistiske bevegelsen i Tyskland
og Sovjetunionen mer total enn noe borgerskap noensinne
har greid det. Men i og med Hitlers angrep på Sovjetunio
nen i 1941, tildeles stalinismen en slags progressiv his
torisk funksjon.
Stabiliseringen etter 2. verdenskrig på
det internasjonale plan, skjer på basis av den anti-fascistiske enhetsfronten mellom borgerlig-demokratisk kapita
lisme og stalinisme.
Vi*, ser altså: den revolusjonære krise som Lenin diagnosti
serte, resulterte verken i en absolutt seier eller i et
definitivt nederlag. Men den fikk følger som gjør at den
marxistiske teori ikke uten videre kunne videreføres innen
leninismens rammer. For det første blir sammenhengen
mellom agrarrevolusjonære bevegelser i kapitalismens peri
feri og arbeiderbevegelsene i industrilandene aldri skikke
lig etablert. De to bevegelsene forløper i separate baner.
Fot det andre blir kommunistpartiene - som ifølge Lenin
jkulle representere de revolusjonære delene av arbeider
klassen - i løpet av krisa 1914-49, redusert til ubetyde
lige minoritetspartier i de aller fleste vestlige land.
Dette innebærer et definitivt nederlag for den radikali
sering som tok sitt utgangspunkt i den russiske revolusjon
og også et nederlag for marxismens posisjon i de vestlige
land.
Tapet av dette leninistiske verdensrevolusjonære
perspektiv, fragmenterer marxismen - som alt nevnt. Mang
lende reell internasjonalisme fører til en manglende inter
nasjonal og enhetlig marxisme. Hele denne historiske ut
vikling betyr altså at det er et gap som skiller vår tids
situasjon fra Lenins situasjonsanalyse fra 1920.
Virkelig sosialistiske samfunn med et demokratisk politisk
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liv er enda
jeg her har

ikke virkeliggjort. Ut fra den utvikling
pekt på, er det klart at verken Marx*

eller Lenins revolusjonsforventninger er blitt innfridd.
Dette betyr imidlertid ikke at arbeiderbevegelsen ikke har
gjort fremskritt. Dette gjelder bare delvis i de såkalte
sosialistiske land, men særlig i de vestlige industriland.
Det arbeidende folks stilling har her forbedret seg kraf
tig - politisk og økonomisk - i løpet av de hundre år som
er gått siden MarxT død. Mange vil si at marxismen og den
revolusjonære arbeiderbevegelse har spilt en temmelig be
skjeden rolle i denne utviklinga.
Politisk sett har den
jo skjedd under reformistiske partiers ,ledelse, som f.eks.
her i Norge. Dette er imidlertid å se bort fra de dypere
årsaksforhold i historia. Marx karakteriserte Bismarck
som en testamentfullbyrder av 1848-revolusjonen. Også i
vårt århundre er det slik at de krefter som kan stå frem
som seierherrer og innkassere politiske gevinster, ikke
nødvendigvis er identiske med de reelle sosiale krefter
som har utført det historiske "grovarbeidet". Dette grov
arbeidet er ikke annet enn klassekampen i den nasjonale og
internasjonale forgreininger - uansett om sluttresultatet
blir "reformistisk" eller "revolusjonært".
Den reformutvikling som vestens arbeiderklasse har nytt
godt av, skyldes ikke bare denne klasses egen kamp, men er
et produkt av de totale internasjonale klasseforhold som
utviklet seg i 'det 20. århundre.
Ikke minst ble oktober
revolusjonen og bolsjevismen - som hensatte de herskende
klasser i en panikktilstand - en viktig årsak til at so
sialdemokratiets reformpolitikk kunne vinne gehør i tone
angivende borgerlige kretser i Vesten.
Sett slik ble bol
sjevismen som historisk retning offer for en virkelig iro
nisk dialektikk.
(Men det er en mulig skjebne som allé
politiske retninger står overfor og bør kunne forutse der
som de vil overleve). Det generelle forhold er vel at den
kamp som det arbeidende folk har ført ikke hadde styrke
nok til å avskaffe kapitalismen fullstendig samtidig som
den var omfattende nok til å reformere og modifisere den
samme kapitalismen.14 Sjøl om dette ikke samsvarer med
Marx1 prognose, kan det godt begripes ut fra marxistisk
klasseanalyse.
Tidligere i denne artikkelen har jeg forsøkt å vise hvordan
vi hos Marx kan finne ansatser til to ulike revolusjonsperspektiver - det ene fokuserer på den politiske siden
ved revolusjonen, mens den andre fokuserer på økonomiens
samfunnsmessiggjøring og arbeiderklassens økende kvalifika
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sjoner som en prosess som undergraver kapitalismens pro
duksjonsforhold.
Jeg tror det er riktig å si at det sist
nevnte perspektiv savnes hos Lenin.
Så vidt jeg vet finnes
det ikke noen tekster hos Lenin som analyserer produksjons
prosessens samfunnsmessiggjøring og arbeiderklassens rolle
i denne utviklinga,
I den grad Lenin er opptatt av kapita
lens samfunnsmessiggjøring, er det ikke arbeiderklassen
opperksomheten rettes mot, nfen monopoldannelsen, statstrustene, finanskapitalen osv. Lenin ser kapitalismens
sivilisatoriske funksjon fra dette topplans-perspektivet,
noe som utvilsomt henger sammen med at hans erfaringsbasis
først og fremst er den uutviklede og statsorganiserte rus
siske kapitalisme pluss de statskapitalistiske organisa
sjonsformer som utvikles i de europeiske land i løpet av
1. verdenskrig. Han ser kapitalens samfunnsmessiggjøring,
men ser ikke arbeidets samfunnsmessiggjøring - to proses
ser som er viklet inn i hverandre, men som likevel ikke
er identiske.
Lenin og den leninistiske tradisjon viderefører kun den
ene sida av Marx1 revolusjonsoppfatning. Denne retnings
nederlag i de kapitalistiske industriland henger sammen
med en splittelse mellom de to sidene i teorien: det politisk-revolusjonære element videreføres i den tredje verden,
mens det økonomiske element - gjennom sosialdemokratiets
strategi - vinner aktualitet i de vestlige industriland.

ORGANISERT ARBEIDERKLASSE - FAGBEVEGELSE OG PARLAMENTARISME
I det tsaristiske Russland - hvor Lenins marxisme ble
preget - manglet det to institusjoner som har hatt vesent
lig betydning for den vestlige marxismen.
For det første
en fagbevegelse med masseoppslutning og legal forankring.
For det andre politiske partier og et parlamentarisk
system. Det er ingen tvil om at disse institusjonene
har styrket de reformistiske tendensene innen arbeiderbe
vegelsen.
Begge institusjonene har en klar tendens til å
artikulere og fokusere på arbeidernes kortsiktige interes
ser.
Samtidig er begge institusjoner effektive til å lage
en offentlighet hvor gjennomsnittsoppfatningene og de mest
moderate krav (gjerne med oppslutning fra andre sosiale
klasser) dominerer scenen.
I dette politiske terreng har
en revolusjonær politikk og teoretisk begrunnede perspektiver, vanskelig for å vinne frem - i alle fall i "normale"
tider.
Utviklinga henimot slike tilstander i industriland
ene, skjøt fart i slutten av forrige århundre. Kort etter
Marx' død inntrer en periode i Europa med voldsom vekst i
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fagforeningene og også i arbeiderpartienes valgoppslutning.
Omkring århundreskiftet inngåes det stadig mer omfattende
tariffavtaler (Engels regner denne utviklinga for et frem
skritt - i sitt brev til Oppenheim 24.3.1891).
Samtidig
blir arbeiderpartienes parlamentariske representasjon en
viktig politisk faktor. Arbeiderbevegelsen blir en orga
nisert massebevegelse. Det er denne arbeiderbevegelsen
som i løpet av kapitalismens verdenskrise 1914-1949 radi
kalt øker sin innflytelse og dermed blir integrert i det
kapitalistiske samfunn som på dette grunnlag går over i
den stabile etterkrigsperioden.
I en viss forstand kan vi kalle fagforeningene og parla
mentariske arbeiderpartier en reformistisk organisering
og mobilisering av arbeiderklassen.
Overfor trykket fra
denne mobilisering kan marxistene velge ett av to: enten
delta i bevegelsen for å påvirke den, men dermed sjøl
risikere å bli påvirket. Eller isolere seg fra bevegelsen
ut fra det syn at den ikke peker frem mot det sosialistiske
samfunnet.
På Marx1 tid var ikke dette trykket fra reformistisk orga
nisert arbeiderklasse noe alvorlig problem. De politisk
tilbakeliggende deler av arbeiderklassen var passive og
ytret seg ikke i offentligheten. Marx sjøl sto i kontakt
med de fremskredne arbeiderorganisasjoner gjennom sitt ar
beid i 1. internasjonale og viste her at han (i sitt for
hold til de engelske fagforeningene) var innstilt på poli
tisk fleksibilitet. Det er t.o.m. grunn til å tro at denne
kontakt med fagbevegelsen i England påvirket Marx’ syn på
mulighetene for en gradvis reformering av det politiske og
økonomiske system var innen rekkevidde. Denne optimismen
kommer også til uttrykk i Kapitalen, hvor Marx - imot sin
opprinnelige plan - vier arbeidsdagen og de positive virk
ningene av fabrikklovgivningen i England et stort kapittel.
Marx* arbeid i 1. internasjonale synes slik å være et møn
stergyldig eksempel på fruktbar gjensidig påvirkning mellom
teoretikere og praktikere.15
Situasjonen etter Marx’ død har i så måte forandret seg.
Det nye ’’organisasjonssamfunnet" som er vokst frem, gjør
at alle grupper i arbeiderklassen og også i andre sosiale
klasser, trer frem i offentligheten på en organisert og
noenlunde velartikulert måte.
Ingen fremskreden del av
klassen, er i en slik situasjon i stand til å utøve hege
moni og lederskap over resten. Tyngdepunktet og leder
skapet flyttes i stedet over til det sentraliserte leder
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sjiktet i fagbevegelsen, som ifølge sakens natur (klassekompromisset etc.) må føre en reformistisk politikk basert
på det minste felles multiplum mellom de ulike bransjeforbund.
Det har ikke bare vist seg vanskelig å forene arbeider
klassen på et radikalt sosialistisk grunnlag - det har
etter hvert som alle deler åv klassen er blitt organisert,
vist seg vanskelig å forene klassen overhodet. Dette har
sammenheng med kapitlismens stadig mer dynamiske utvikling
som skaper nye bransjer og nye differenseringer innen klas
sen, noe som gir opphav til en rekke interne motsetninger.
I begynnelsen av dette århundret dreide det seg om opp
komsten av et nytt bredt sjikt av ufaglærte arbeidere som
organiserte seg og utfordret de etablerte forbund av fag
lærte arbeidere. Denne konflikt ga syndikalismen vind i
seilene. Her i landet resulterte denne utviklinga som
kjent i fagopposisjonen av 1911 anført av Martin Tranmæl,
en politisk retning som i 1918 overtok ledelsen av Arbei
derpartiet med vidttrekkende følger. En annen utvikling
som likeledes skapte motsetninger innen arbeiderklassen,
var den stadig voksende delen av urpoduktive arbeidere i
forhold til de produktive deler av klassen.
(Marx ser
denne utviklingstendensen og dens mulige negative politiske
følger i Theorien fiber den Mehrwert IX, MEW 26.2 s. 57376 og dessuten KI, s. 469-71).
Organiseringa av arbeiderklassen i bredden fører altså til
en komplisering av arbeiderbevegelsens politiske oppgaver.
Egentlig var dette noe man naturlig kunne regne med, men
likevel har verken Marx/Engels eller de seinere marxister
viet problemet tilstrekkelig oppmerksomhet. Det er disse
problemer, og især problemet om forholdet mellom dagskrav
og langsiktig perspektiv, henholdsvis forholdet fagbeveg
else og parti, som uttrykkes gjennom det såkalte "revisjonismedebatten" som ble utløst av Eduard Bernsteins bok om
"Sosialismens forutsetninger11 i 1899. Etter hvert som det
ble klart at motsetningene innen arbeiderklassen i beste
fall gjorde at deler av klassen var revolusjonært innstilt
på en fullstendig avskaffelse av kapitalismen, fikk selve
den marxistiske teori (representert av de intellektuelle)
oppgaven å stå for de langsiktige interessene innen ar
beiderbevegelsen.
Innen det tyske sosialdemokrati var
partiets offisielle teori den marxistiske, mens partiets
praksis ikke sto i noe forhold til denne teori og særlig
fagforeningslederne lå langt til høyre for denne offisielle
linje.16 I tilbakeblikk kunne Rosa Luxemburg på KPDs
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stiftelseskongress i 1919, slå fast at "den offisielle
marxismen" bare hadde tjent som dekke for "ethvert avvik
fra den virkelig revolusjonære klassekamp" (GW 4, s. 494).
Fordi marxismen var en ferniss som verken Luxemburg eller
Lenin fullt ut gjennomskuet, ble sjokket over sosialdemo
kratiets kapitulasjon i august 1914, en desto større krise
for hele den marxistiske teoribygning.

KLASSEBEVISSTHETEN SOM PROBLEM I MARXISMEN
Enheten i arbeiderklassen blir altså et fundamentalt nytt
problem for marxismen i det 20. århundre - og særlig en
heten på et revolusjonært grunnlag. Etter hvert som ar
beiderbevegelsen i de europeiske land med parlamentarisk
demokrati tilkjempet seg maktposisjoner, ble det klart at
det ikke lenger dreide seg om en klasse som bare hadde sine
lenker å miste. Arbeiderklassen er ikke dét Marx prokla
merte idet han "oppdaget" proletariatet i Innledningen
nemlig "en
til kritikk av den hegelske rettsfilosofi,
klasse i det borgerlige samfunn, som ikke er noen klasse
i det borgerlige samfunn". (MEW 1, s. 390). Her, som hos
den unge Marx, fremstår proletariatet som en abstrakt nega
sjon i forhold til det bestående samfunn.
Sjøl om Marx i
sine seinere skrifter nyanserer denne oppfatninga, så be
holdt han hele livet et relativt uproblematisk syn på
spørsmålet om arbeiderklassens enhet. Vi finner hos han
aldri noen detaljert analyse av sammenhengen mellom poli
tisk bevissthet og samfunnsmessig stilling i arbeiderklas
sen. Dette var et problem som marxistene først for alvor
stilte etter 1. verdenskrig.
I den 2. Internasjonales marxisme, ble heller ikke prob
lemet med enheten og den politiske bevissthet i arbeider
klassen stilt på en tilfredsstillende måte, sjøl om behovet
for en slik analyse begynte å bli merkbart. Først marxis*
mens krise som ble utløst av krigens begynnelse i 1914 og
den revolusjonære krise som fulgte etter krigen, gjorde
dette til et sentralt tema i marxismen. Det viktigste ut
trykket for denne nye problematikken er Lukacsf Historie
og klassebevissthet fra 1923, en bok som kan sees som ut
gangspunktet for det som seinere ble kalt den vestlige
marxismen.
I motsetning til marxistene i det tyske sosial
demokrati, ser ikke Lukacs noen automatisk sammenheng og
parallellitet mellom den økonomiske utvikling og utviklinga
av en revolusjonær klassebevissthet.
(Jfr. GK, 307-308)..
Gjennom denne distansering fra den økonomiske fatalismen
lykkes det Lukacs for første gang i marxismens historie,
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å gjøre spørsmålet om klassebevisstheten til et sentralt
teoretisk problem.
Bare en alvorlig krise i arbeiderbeveg
elsens praksis kunne føre til denne viktige endring. På
bakgrunn av de politiske nederlagene i Tyskland, Ungarn og
Finland kort etter verdenskrigen, konstaterer Lukacs en
nideologisk krise’1 i arbeiderklassen og det til tross for
at kapitalismen økonomisk, sett er moden for revolusjon
(GK, 312).
Lukacs1 verk er på mange måter et motsetningsfyllt bidrag
til marxistisk teori. Tidligere hadde marxistiske teore
tikere fungert nokså isolert fra den vitenskapelige utvik
linga på universitetene.
I sitt verk gjør derimot Lukacs
et forsøk på å integrere resultatene fra den nyeste borgerlig-vitenskapelige kultur i sin teori, især sosiologene
Weber og Simmel. Hans verk peker dessuten fremover mot
Frankfurterskolens virke som også er sentrert om de samme
temaer som vi alt finner hos Lukacs: klassebevissthetsproblemet, analyser av kultur og ideologi. Forskjellen er
imidlertid den at Frankfurterskolens aktivitet - som følge
av de politiske nederlag for arbeiderbevegelsen på 1930- og
40-tallet - foregår isolert fra politisk praksis. Pessi
mismen vi finner hos teoretikere som Adorno og Horkheimer,
ser vi lite til hos Lukacs.
Likevel er det også tvetydigheter i de direkte politiske
partiene i Lukacs1 verk, nemlig mellom en revolusjonsoptimisme inspirert av den russiske revolusjon og - på den andre
sida - diagnosen av den "ideologiske krise" i den vestlige
arbeiderklasse, inspirert av de første revolusjonære neder
lag i resten av Europa.
Skilnaden som Lukacs gjør mellom
den tilregnede klassebevissthet (som er det ideelle maksimum
av bevissthet som klassen som kollektiv kan oppnå) og den
faktiske, empiriske klassebevissthet, reflekterer denne
spenningen. Det er riktig - som Lukacs gjør - å under
streke den ideologiske utviklingas betydning for sosialis
mens fremtid
(GK, s. 88, 266). Problemet oppstår gjennom
hans vurdering av de kommunistiske partiene som det organi
satoriske uttrykk for den autentiske klassebevissthet "som historisk skikkelse, som proletariatet umiddelbart kan
få øye på"
(GK, s. 329).
Og her er det vel og merke snakk
om partiets i sin faktiske, historiske eksistensform - ikke
et tenkt, fullkomment parti, ikke partiet som "idealtype".
Her begrunner Lukacs en slags abstrakt leninisme på vest
europeisk jord.
Ved hjelp av denne teori kunne de stalin
istiske kommunistpartiene legitimere seg overfor intellek
tuell kritikk, sjøl om dette vel ikke var Lukacs1 hensikt.
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Dette problemet ble særlig tydelig etter hvert som kommu
nistpartienes innflytelse i arbeiderbevegelsen ble redusert.
Så vidt jeg kan se, består Lukacs' feil her i at han ope
rerer med et abstrakt begrep om partiet som så å si står
utafor den historiske totalitet.
Og dette til tross for
at han på det filosofiske plan understreker at det ikke
finnes noen instans utafor denne totaliteten.
Løsningen
består altså i å se også kommunistpartiene som del av en
historisk situasjon og at de dermed er foranderlige t.o.m. i en retning som partimedlemmene ikke ønsker.
Sagt
på en annen måte har ikke Lukacs innsett faren for kommu
nistpartienes fullstendige underordning under Sovjetuni
onens utenrikspolitiske interesser, som'følge av den revo
lusjonære arbeiderklasses nederlag i Vest-Europa.
Den
politiske aktualitet til hans bok er derfor begrenset til
det revolusjonære oppsving i åra umiddelbart etter 1. ver
denskrig. Partiet blir for Lukacs en kompensasjon for den
manglende klassebevissthet (omtrent slik det er for dagens
AKP i Norge). Denne tendens til perspektivforskyvning fra
klasse til parti, fører til at Lukacs bagatelliserer de
faglige og bransjemessige motsetningene innen arbeider
klassen. Han ser disse motsetningene som et uttrykk for ulike
grader av klassebevissthet på veien mot den egentlige
klassebevissthet
(GK, 328).
På denne måten blir det mulig
å oppfatte det reformistiske standpunkt kun som et stadium
på veien mot tilslutning til det kommunistiske partiet.
Seinere har kommunistpartiene reprodusert denne feilen enda
grundigere: de oppfatter forholdet mellom bevisste og ube
visste elementer i klassen som identisk med forholdet mellom
et kommunistisk og et sosialdemokratisk standpunkt.
Kom
munistpartiet ble det fullkomne sluttpunkt: den stalinist
iske dogmatiseringen av kommunismen gjorde det umulig å
betrakte forholdet mellom parti og klasse som et dialektisk
forhold.

"LANGSOM REVOLUSJON"
Et annet viktig problem var at forholdet mellom spontan be
vegelse og revolusjonær ledelse ikke lenger eksisterte i
det 20. århundres organiserte kapitalisme slik det hadde
gjort i det 19. århundre. Den rene, primitive spontanitet
fantes bare i liten grad - spontaniteten ble i stedet kanali
sert og kontrollert gjennom masseorganisasjoner, som fagbe
vegelsen var det mest typiske eksempel på. Dialektikken
mellom spontanitet og bevisst politisk aktivitet utspilte
seg og utspiller seg fortsatt for en stor del innen organi
sasjonene.
I forhold til denne utviklinga - som vi tydelig
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kan se også i det norske samfunn - ble marxismen og de
venstreradikale partiene trengt ut i en outsider-posisjon.
Disse byråkratiserte organisasjonene var innstilt på å ar
beide for sine kortsiktige oppgaver, og var samtidig kro
nisk på vakt mot alle elementer som kunne forstyrre dette
rutinemessige arbeidet. Det var dette arbeidet som var
”den langsomme revolusjonen” som sosialdemokratene snakket
om i høytidelige øyeblikk. Den sosialdemokratiske strate
gien for sosialismen baserte seg på en slags historias
list å la Hegel: sosialismen skulle innføres bak ryggen på
aktørene - både borgerskapets og arbeiderklassens. Hvor
vidt denne lett manipulative strategien vil lykkes er i
beste fall et åpent spørsmål. Men gitt de klasserelasjo
nene som hadde festnet seg i Vest-Europa omkring midten av
det 20. århundre og gitt organisasjonenes og byråkratiets
økende rolle innen dette systemet, var denne strategien
for så vidt mer ” realitet snaer” enn den kommunistiske. Dess
uten var den sosialdemokratiske byråkratiske manipulasjon,
klart å foretrekke fremfor den stalinistiske.
I sin 3. Feuerbachtese understreker Marx at revolusjonær
praksis innebærer enhet mellom teori og praksis: radikal
endring av omstendighetene må gå hånd i hånd med sjølfor
andring, oppdragerne (dvs. de politiske lederne) må sjøl
oppdraes. Den objektivistiske materialisme glemmer dette.
Sosialdemokratismens byråkratiske perspektiv glemmer at den
”langsomme revolusjon” som bare partibyråkratene vet om,
også innebærer byråkratenes sjølforvandling, dvs. oppheving
av byråkratismen og mobilisering av grunnplanet, om den
skal ha håp om å fullføres.
Om den langsomme revolusjon
er (eller var?) det Marx kalte revolusjonær praksis, måtte
det i så fall være ubevisst revolusjonær praksis. Dialek
tikken mellom bevisst sosialistisk politikk og arbeider
bevegelse, var i beste fall en ubevisst dialektikk - noe
som i praksis betydde at marxismen ble redusert til en til
skuerrolle. Marxismen levde altså isolert fra arbeider
bevegelsen.
1968-opprøret og den marxisme-renessanse som
var knyttet til dette, protesterte mot disse tilstivnede
forholdene og gikk til angrep både mot sosialdemokratiets
og stalinismens vulgærmaterialisme. De subjektivistiske
feil og den sosiale basis hos denne nye marxismen til
tross - den ble et viktig og progressivt element i en be
vegelse av studenter, skoleelever og nye yrkesgrupper, dvs.
sosiale grupper som ikke var integrert i de etablerte or
ganisasjonene. Radikaliseringa på 70-tallet utgikk ikke
fra de tradisjonelle industriarbeidergruppene (som var den
gruppe i arbeiderklassen som var sterkest organisert og
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mest forankret i "klassekompromisset"), men fra grupper
som sto i utkanten av arbeiderklassen. Motsetningene
mellom den gamle arbeiderbevegelse og den nye radikalisme
som vi ble vitne til, var egentlig like "normal" som mot
setningen mellom nye og gamle sjikt innen arbeiderklassen
i begynnelsen av århundret. Det fundamentale problem om
kring arbeiderbevegelsens enhet fortsetter å dukke opp i
stadig nye former, etter hvert som strukturforandringene
i kapitalismen skaper nye yrkesgrupper.

SLUTTBEMERKNING: MARXISMEN MELLOM RASJONALISME OG IRRASJO
NAL ISME
Innen den marxistiske tradisjon snakkes det ofte om at
historia utvikler seg ubevisst bak ryggen på aktørene. Jeg
håper jeg i denne artikkelen har gitt et eksempel på at
dette ikke bare gjelder den praktiske historie, men også
teorienes historie. Teori er ikke noe aktørene har, og
som de så mislykkes i å sette ut i praksis. Teorier kan
tvert imot være like "ukontrollerbare" i sin utvikling
som et hvilket som helst annet historisk fenomen. Marxis
mens historie er et særdeles godt eksempel på dette, fordi
den ikke bare er en akademisk teori som isolerer seg bak
et beskyttet universitetsmiljø, men prøver å fungere fri
gjørende i forhold til sosiale bevegelser.
Nettopp denne
tvetydigheten - både teori og politikk - har formet
marxismens egenartede teorihistorie og gjort den sårbar for
kritikk - både fra seriøst og mindre seriøst hold.
Bind
ingen til arbeiderbevegelsen har til tider vært en svakhet
ved at den i for stor grad har bestemt de teoretiske opp
gaver ut fra kortsiktige politiske krav - ofte altfor kort
siktige. Derfor har også marxismen i visse situasjoner
blitt instrumental.isert for politiske formål som har vært
tvilsomme.
Sjøl om det teoretiske arbeidet krever en viss uavhengighet
fra den dagsaktuelle politiske virksomhet, så distanserer
marxismen seg fra den type rasjonalisme som tror at kritisk
virksomhet betyr å benekte sammenhengen mellom teori og po
litisk virksomhet. Denne misforståelsen vil alltid ha en
viss grobunn blant intellektuelle, fordi den bidrar til å
gi den intellektuelle en falsk forvissning om uavhengighet
og "suverenitet" overfor resten av samfunnet.
På den annen
side vil marxismen også distansere seg fra den irrasjonalistiske tendens som "ny-subjektivismen" representerer: flukten
inn i det private eller reduksjonen av politikken til "enkle"
følelser (som om følelser er et enkelt fenomen). Denne ten
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dens kan vi i dag observere på venstresida i Europa.
"Trøttheten" av "ideologiene" og de store politiske spørs
mål kan være forståelig - men fra dette til å hylle følel
senes kultus betyr bare å opprette nye ideologier til er
statning for det gamle som er gått av mote.
Marxismen blir i dag utfordret fra disse to ytterligheter.
I løpet av 70-tallet brøt 68-marxismens forsøk på å forene
rasjonalitet og spontanitet sammen. Det tomrom som dette
sammenbrudd etterlot seg, førte venstreradikalismen ut i et
ideologisk kaos. Om marxismen på nytt er i stand til å vise
vei ut av dette uføret, er et åpent spørsmål. Uansett vil
oppgaven være den samme som Marx opprinnelig formulerte: å
forene den radikale teori med det arbeidende folks erfar
inger, slik at de i stedet for å kollidere, kan befrukte
hverandre.

NOTER
1) Jfr. Lenins kritikk i "To slags taktikk" av mensjevikene
som bare begrenser seg til å "beskrive og forklare pro
sessen i den kampen som pågår, mens de er helt ut av
stand til å gi en riktig parole i denne kampen ... De
degraderer derved den materialistiske historieoppfat
ning ved å håne dens aktive, ledende og retningsgivende
rolle som de partier som erkjenner omveitningens mate
rielle vilkår ... kan og må spille". (Verker i utvalg
bd. 4, Oslo 1956 s. 28).
2) De konservative og føydale kreftenes dominans i epoken
før 1914 betones i følgende skrifter: L. Kofler: Zur
Gesohichte der burgerliehen Gesellsehaft_, Neuwied Berlin 1966 (som for Tysklands vedkommende snakker om
en "prøyssifisering" ikke bare av borgerskapet, men også
av arbeiderklassen.
Jfr. s. 565 ff.), Arno Mayer: The
Persistence of the Old Regime3 N.Y. 1981 og Hans Rosen
berg: Die Pseudodemokratisierung der Rittergutsbesitzerklasse. I: Moderne deutsehe Sozialgeschichte, ed. H.U.
Wehler, Diisseldorf 1981. - Ifølge Marx og Engels var
borgerskapet som regel aldri alene om å utøve makta, men
delte denne med føydale og militaristiske krefter. Jfr.
Engels’ uttalelse: "I England har borgerskapet aldri ut
øvd herredømmet udelt." (MEW 22, s. 307).
3) Når ordet marxisme er blitt et innarbeidet uttrykk, så
skyldes dette et politisk behov for å fremstille marx
ismen som en sluttet lære.
"Marxismen" blir i visse
politiske konjunkturer et viktig demarkasjonsinstrument,
særlig i situasjoner hvor det er strid mellom ulike ret
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ninger i arbeiderbevegelsen.
Begrepet marxisme bar sjøl
ingen plass på teoriens nivå - det er et politisk fenomen
skapt etter Marxf død.
Om ordets opprinnelige historie,
se G. Haupt: "Marx and Marxism", i The History of Marx
ism vol. 1, ed. E.J. Hobsbawm, Brighton 1982, s. 265289.
4) D.C. Hodges: "Engels’ Contribution to Marxism" i The
Socialist Register 1965, N.Y. 1965, s. 298ff.
5) Det beste uttrykk for denne gjennomtenkningen er Marx’
berømte skrift Louis Napoleons 18. Brumaire, skrevet
umiddelbart etter Napoleon Ills statskupp i desember
1851.
Her er optimisme fra 1848 erstattet av en
sarkastisk og distansert beskrivelse 'av de historiske
begivenhetene. Av stor viktighet er også Engels: Revo.lution und Konterrevolution in Deutschland, skrevet
høsten 1851. Her påvises - så vidt jeg vet for første
gang - den viktige differensieringen i den tyske ar
beiderklasse mellom flertallet som er knyttet til lokale
håndverksmessige bedrifter og som i liten grad deltar
i den revolusjonære bevegelsen og mindretallet knyttet
til de moderne industriområdene og hvis "vandrerliv"
gjør dem til en revolusjonær fortropp. (Jfr. MEW 8, s.
10-12) - At denne omstillingen i Marx’ og Engels’ po
litiske tenkning ikke foregikk smertefritt, vises in
struktivt av Rolf Reitan: Marxisme og filosofiÅrhus
1978, s. 123ff.
6) H.J. Krahl: Constitution und Klassenkampf, Frankf. 1971,
s. 25.
7) Constitution und Klassenkampf, s. 167-168.
8) Marcuses bok One Dimensional Man (1964) er den teore
tiske basis for denne tenkemåten.
Her betraktes arbei
derklassen som totalt integrert i et "totalitært" sam
funn uten virkelig opposisjon. Fremmedgjøringa og
tingliggjøringa kan altså ikke overvinnes.
I tråd med
dette hevdet Bernd Rabehl i 1967 et massene bare kunne,
overvinne sin underdanighet gjennom "aksjon" og at
"partimarxismen" hadde glemt dette. Denne ubestemte
"aksjon" var ikke primært aktuell for arbeiderklassen,
men for proletariatetJ. "Bakunins" betydning av ordet,
nemlig deklassert intelligens, filleproletariatet, ar
beidsløse: "Det er interessant at det bakuninske proletar-begrep nå plutselig på nytt får et innhold1.' H. M.
Enzensberger: "Ein Gespråch uber die Zukunft mit Rudi
Dutschke, Bernd Rabehl und Christian Semler", Kursbuch
14, 1968, s. 151.
9) Cora Stephan: "Genossen, wir durfen uns nicht von Geduld hinreissen lassen!" Zur Theoriebildung in der

117

deutschen Sozialdemokratie 1862-1878. Frankfurt 1981.
10) Jfr. for hele den internasjonale debatt om MarxT re
produksjons teori Roman Rosdolsky: Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen rKapitalr> Frankfurt 1968, s.
524ff. En kritisk vurdering av Lenins teori, s. 556569. En tidligere kritisk gjennomgang av denne debat
ten gir Rosa Luxemburg i sitt verk Die Akkumulation
des Kapitals (1913).
11) Jfr. Lenins A Draft Programme of our Party (1899), hvor
han uttrykker produktivkraftsutviklingas politiske pri
mat ved å hevde at "den sosiale utviklingas interesser
står høyere enn proletariatets interesser(Collected
Works Vol. 4, s. 236).
Et probelmatisk standpunkt!
12) For en kritikk av Lenins imperialismeteori se Christel
Neususs: Imperialismus und Weltmarktbewegung des Kapi
tals3 Erlangen 1972, s. 15-93.
13) V.I. Lenins forord til Imperialismen fra 1920. Collec
ted Works Vol. 22, s. 191.
14) Modifiseringer av det kapitalistiske produksjonssystemet
hører imidlertid ikke bare det 20. århundre til. Det
fremgår av Kapitalen at Marx betrakter fabrikk- og titimers-lovgivningen i England ved midten av forrige år
hundre, som slike modifikasjoner - fremkalt av klasse
kampen og eksekvert av staten.
I dette lys ser også
Marx fagforeningenes funksjon - de kan f.eks. gjennom
sin organiserte makt, "bryte eller svekke" loven om den
industrielle reservearme.
(Jfr. KI, 669).
15) R. Harrison: "The British Labour Movement and the In
ternational in 1864" Socialist Register 1964, s. 293ff.
16) Denne konflikt kom klart frem i forbindelse med offentliggjøringa av Karl Kautskys bok Der Weg zur Macht i
1909.
I denne boka gjør Kautsky seg til talsmann for
en radikalisering av det tyske sosialdemokrati og
kommer med en forsiktig kritikk av fagbevegelsens po
litikk, noe som straks utløser et skarpt motangrep fra
fagforeningslederne.
"Massestreik-debatten" fra den
samme perioden utløser lignende konflikter.
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Einar A. Terjesen:

Marxismen og det norske sosialdemokratiet
1884

-

1910

"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
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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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Hallvard Tjeimeland:

Marxismen og dei venstreintellektuelle i
norsk arbeidarrørsle 1930 - 1968

Denne artikkelen er ikkje meint å vera ei ide-historisk
innføring i marxismens utvikling. Vi vil heller prøva å
få fram samspelet mellom politisk konjunktur og teoretisk
og ideologisk utvikling i arbeidarrørsla - særleg slik det
kjem til uttrykk hos dei venstreintellektuelle i perioden
1930-1968. Det dreier seg om å sjå marxismens stilling i
høve til dei samtidige politiske, ideologiske og økonomiske
konjunkturar: Under kva samfunnsmessige vilkår styrka
marxismen si stilling, under kva vilkår kom marxismen i
krise? Som det går fram av Terjesen sin artikkel, og som
vil vera eit aspekt også ved denne, er ikkje marxismen ei
reint intellektuell straumning.
Den røyndomsoppfatning og
politiske perspektiv som ligg innebygd i marxismen, svarer
til viktige straumningar i arbeidarrørsla, og den paral
lelle framvekst av arbeidarrørsle og marxisme er såleis
ikkje tilfeldig. Marxismen har vore ei politisk kraft
gjennom arbeidarrørsla og har sett sine spor, men var
sjølvsagt ikkje den einaste form for tenking om samfunnet
i arbeidarrørsla. Det er mogeleg å rekonstruera ei heilskapstenking ut av ulike typar manifestasjonar i arbeidar
rørsla, men vi har her valt å sjå korleis ideologien får
teoretisk uttrykk gjennom dei intellektuelle. Vi vil ikkje
dimed gjera oss til talsmenn for at dei intellektuelle ref
lekterer straumningar i arbeidarrørsla direkte, men vi trur
at vi får nyttige indikatorar på utviklingstendensane i det
heilskapssynet som dominerer i dei ulike straumningar i
arbeidarrørsla på denne måten. Vi har først og fremst kon
sentrert oss om teori og ideologi på venstre fløy, særleg
for etterkrigstida, sjølv om ei underliggjande oppfatning
er at marxismen ikkje har vore eit reint randfenomen. Avgrensinga bakover til 1930 er gjort fordi marxismen då slo
igjennom som ein avgrensa teori, sjølv om marxismen også
før var ein underforstått referanse. Avgrensinga framover
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til 1968 har vi sett dels fordi artikkelen ikkje skal
svulma ytterlegare opp, dels fordi marxisme-renessansen i
1968 krev eit eige inngåande studium då den har andre sam
funnsmessige føresetnader enn marxismen tidlegare har hatt.
Vi har ikkje gjort nokon freistnad på å avgrensa ein "eigentleg" marxisme - begrepet marxisme er her gjort vidt og
upresist.
Det er heller ikkje bare marxistiske tendensar
som blir gjennomgått, men forholdet ideologi - teori politikk méir allment blant intellektuelle knytta til den
breie venstreside i norsk arbeidarrørsle. Med det vil vi
prøva å få fram det konjunkturavhengige med marxismens
stilling blant dei intellektuelle - ei problemstilling som
ikkje minst er aktuell for det siste tiåret.

"DEN NYE RETNING" - AVGRENSING OVERFOR DET BORGARLEGE SAMFUNN
20-talet var ein gjennombrotsperiode for marxismen i den
forstand at dei ulike fløyar i arbeidarrørsla begrunna sine
standpunkt i den internasjonale arbeidarrørslas språk. Det
var ikkje eit gjennombrot for Karl Marx, då hans skrifter
ikkje vart kjend i masseomfang - med unnatak av somme po
litiske skrifter - før på 30-talet. Det var då heller
ikkje før på 30-talet at marxismen vart knesett i prinsip
programmet til DNA (1930). Marx var likevel eit felles
referansepunkt, og dei sentrale teoretikarar definerte
I partistridens dagar vart det
seg då og som marxistar.
rett nok ikkje vist til marxismen direkte, men dei ulike
oppfatningane i spørsmålet om forholdet til parlamentarisk
kamp vs. fagleg kamp, i spørsmålet om staten, i spørsmålet
om politisk taktikk og strategi finn vi at dei teoretiske
støttepunkta for dei ulike fløyane vart henta frå den marx
istiske tradisjonen.
Mykje strev har vore lagt ned i forskinga på 70-talet for
å påvisa at eigentleg var ikkje arbeidarrørsla revolusjonær
eller marxistisk på 20-talet, men sosialdemokratisk med
"rød frakk".
Dels har ein trukke desse konklusjonane ut
frå ideologianalysar, dels ut frå vurderingar av den parla
mentariske og faglege praksis i arbeidarrørslas største
parti, DNA. Vi vil ikkje gå utførleg inn på den diskusjo
nen, men vil likevel avgrensa oss frå denne oppfatninga.
Med omsyn til den faglege praksis vil vi hevda først det
problematiske med å slutta frå militant fagleg praksis til
revolusjonær ideologi, eller omvendt frå forsiktig fagforeningspolitikk til sosialdemokratisk ideologi.
For det
andre var ikkje den dominerande fløy i DNA, Tranmæl-fløyen,
dominerande i LO. LO var dessuten pressa både frå venstre
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og høgre (jfr. tendensar til fagforbundssjåvinisme, Norges
Sosialdemokratiske Arbeidarparti og medlemsflukt) og måtte
difor konsentrera seg om fagorganisasjonens einskap og
halda stillingen overfor arbeidskjøparane sin offensiv
under lågkonjunkturen. På den parlamentariske fronten av
grensa stadig DNA seg mot "ministersosialismen" - det vart
ikkje gjort nokon freistnad på å manøvrera fram noko par
lamentarisk fleirtal for ei DNA-regjering gjennom varande
kompromiss med borgarlege fraksjonar, slik som i land med
sosialdemokratisk dominans.
Tranmælismen var heller ikkje
kommunistisk eller revolusjonær, i den forstand at den ut
vikla nokon teori om å gripa statsmakta eller nokon presis
statsteori i det heile.
Det karakteristiske med den sentrum-venstreblokka i DNA
som hadde hegemoniet i norsk arbeidarrørsle på 20-talet,
slik den framstår hos teoretikaren Edvard Bull og ideologen
Martin Tranmæl, var sterk framheving av at arbeidarklassen
og kapitalistklassen har antagonistiske interesser. Det
dreia seg då om å avgrensa arbeidarklassen overfor andre
klasseinteresser ved å byggja og styrka organisasjonane og
Ikkje gjennom kompromiss
sikra arbeidarklassens einskap.
og manøvreringar i det parlamentariske systemet som kunne
verka desorganiserande på arbeidarane, men ved å styrka or
ganisas jonane og utvikla einskap i den økonomiske kampen,
skulle arbeidarklassen gradvis flytta posisjonane framover.
Slagorda var då og "masseaksjon” for å kjempa fram eit rådsdiktatur, ei statsforfatning på "arbeidslivets grunn".1 Det
dreier seg om ein strategi for å konsolidera arbeidarklas
sen på sitt eige grunnlag, men utan nokon strategi eller
teori omkring samfunnsmakt. Einskap og organisasjon var
dei overordna begrepa.2 Ofte blir tranmælismen framheva
som heilt unik, som noko som bare kan forståast ut frå
særlege norske tradisjonar. Vi vil heller poengtera at
det fantes liknande "sentrum-marxistiske" eller sentristiske straumningar over heile Europa i mellomkrigstida, og
at dei var dominerande i land som Austerrike (austro-marxisme), Sveits og i England (Independent Labour Party)), og
stod elles sterkt i land som Frankrike, Italia og Tsjekko
slovakia. Felles var understrekinga av arbeidarklassen
sine særinteresser, men utan vilje til å realisera desse
gjennom direkte konfrontasjonar og revolusjonært brot. Utan
vilje til å inngå kompromiss med representantar for andre
klasseinteresser og utan sjølv å bli eit parlamentarisk
fleirtal, førte dette til ei prioritering av den økonomiske
kampen og styrking av organisasjonane.
Denne arbeidarismen
fekk ikkje nokon avgjerande knekk før på 30-talet, då det
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vart nødvendig å byggja klassealliansar omkring eit poli
tisk program (stikkord: arbeidsløyse og fascisme), 30-talet
var den avgjerande kriseperioden for sentrismen i europe
isk arbeidarrørsle, sjølv om den gjekk til grunne først
etter krigen.3
Sjølv om vi difor vil hevda at marxismen sette sitt av
gjerande preg på den måten arbeidarrørsla stod fram på,
eksisterte det likevel heile tida ideologiske element som
var klart ikkje-marxistiske/førindustrielle, både i meir
kulturelle ytringar og i diskusjonar i parti og fagrørsle.
Den venstre-marxistiske/leninistiske fløy i partiet arti
kulerte til dømes i samband med krisepolitikk-diskusjonen
i 1922 eit "tilbake-til-jorda"-perspektiv som kunne vore
vår tids ffgrønne bølge" verdig.
Slike perspektiv på at
arbeidet med jorda er særleg verdifullt er såleis ikkje
bare noko vi finn hos Hamsun eller i småborgarlege organisasjonar. Norsk arbeidarrørsle har alltid hatt innslag av
før-industriell radikalisme som på ein kompleks måte har
levd ved sida av og vore innfiltra i den rasjonalistiske
og industriarbeidarklasseorienterte kontinentale sosialisme
I* tillegg var det ein sterk sosialdemokratisk fløy i DNA
og fram til 1927 eit eige sosialdemokratisk parti. Den
marxistiske fløy i arbeidarrørsla var også splitta i to
parti (NKP og DNA), men her var overgangane den første
tida så flytande og tilfeldige at det er vanskeleg å identifisera desse to partia med klart ulike straumningar.
Under den sterke oppgangstida på slutten av 20-talet som
innebar liten auke i reallønn, men desto større auke i
produktivitet og profitt
(rasjonaliseringsperiode) styrka
den meir pågåande tranmæl-fløyen sine posisjonar både i
parti og fagrørsle. Endringane av DNA sitt partiprogram
i 1930 må etter vårt syn sjåast i lys av dette.4 Det har
vore vanleg å hevda at endringa av programmet bare var ein
skinn-radikal manøver. Vi vil heller sjå denne skjerpinga
av programmet som uttrykk for eit ønske om å markera ein
sterkare vilje til å kjempa fram dei reine arbeidarinteresser i den nye høgkonjunkturfasen på slutten av 20-talet,
nett slik framveksten av Fagopposisjonen kom i ein fase
med høgkonjunktur og aukande profittar.
Teoretisk vart
denne vendinga uttrykt gjennom Edvard Bull sin kampanje
mot utvatninga av partiet i kjølvatnet av samlinga i 1927
og den parlamentariske suksess: Klasse eller folk var
spørsmålet. Karakteristisk var Tranmæl sin grunngiving av
den mykje omtalte styrkinga av "og dermed folkeflertallet"
som kom inn i programmet i 1927.
Denne formuleringa kunne
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tolkast slik at det skulle leggjast vesentleg vekt på det
parlamentariske arbeidet.
"Men partiets gamle linje har
vært, og bør være, å legge hovedvekten på organisasjonen,
på klasselinjen.
Det er arbeiderne det beror på, deres
egen dyktighet og innsikt, og på de maktorganser de kan
skape seg".5 Endringane i 1930 betonte sterkare nødvendet
av sterke faglege organisasjojaar og kampeinskap.
Sympto
matisk for den offensive ånd som fylte rekkene var også
opplegget framføre tarifforhandlingane i 1931 og den for
bitra kampvilje som kom til uttrykk dette året.

MARXISMENS GJENN0MBR0T SOM TEORI
Tida omkring 1930 var då og ein periode med oppsving for
marxistisk teori.
Det er nå vi får dei første samanfatningar og presentasjonar av kritikken av den politiske
økonomi6 og den historiske meterialisme7.
Denne fordjupinga i marxismen kom også til uttrykk i Mot Dag og 20de
århundrede(DNA).
Omsettinga av Kapitalen og skrivinga av
Arbeidernes leksikon (i regi av Mot Dag, men med eit gjen
nomslag langt ut over denne kretsen) høyrte også til desse
første åra på 30-talet»
Dette var også ein internasjonal
tendens.
Samstundes var dette ein periode med oppkomsten
av "høgre-kommunistiske" grupper og parti i Europa, som
ein reaksjon mot moralismen og voluntarismen i Kominterns
sosialfascismeperiode. Denne type marxistisk kritikk av
Komintern hadde stor sympati i den radikale fløy i DNA.
Personår knytta til KPO (utbrot til høgre i KPD) og SAP
(utbrot til venstre i SPD) i Tyskland var korrespondentar
i Mot Dag/20de århundre,
Tranmælisten Einar Gerhardsen
fortel til dømes frå eit opphald i Tyskland på slutten av
20-talet om møter med personår knytta til KPO.8 Også den
styrka orienteringa mot marxisme i England og ILP kom til
uttrykk i 20de århundrede. Teoretikarar innanfor austromarxismen, særleg dei knytta til venstre fløy slik som Max
Adler, var flittige bidragsytarar. Atl dette trur eg vi
fruktbart kan sjå i samanheng med "tru på eigne krefter" at arbeidarklassen sjølv var sterk nok til å møta påkjenn
inga av krise og reaksjon etter 1930.
At marxismen og marxistane var knytta til eit slikt perspek
tiv, seier og noko om bakgrunnen for 30-talets "marxismens
krise" som utover på 30-talet internasjonalt kom til ut
trykk i svekking av venstrefløyen i 2. internasjonale og
dei marxistiske grupper - i politisk impotens hos riddarane
av dei heilage prinsipp.
I Norge kom nederlaget for den
marxistiske fløy i norsk arbeidarrørsle til uttrykk i
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venstreopposisjonen i DNA sin kontinuerlege tilbakegang og
endelege død på slutten av 30-talet, utan at det kom ei
tilsvarande styrking av NKP. Denne venstreopposisjonen
heldt fast på nødvendet av å avgrensa arbeiderklassen over
for det borgarlege samfunnet (med ei stadig fasthalding av
begrepet "proletariatets diktatur" og gjennom kritikken
av den nye militærpolitikk) og var skeptisk til reformpoli
tikken og særleg regjeringsovertakinga i mindretalsposisjon.
MARXISMEN OG ARBEIDARRØRSLAS VENSTREFLØY
Frå slutten av 20-talet og til 1933 hadde den marxistiske
venstrefløy i DNA relativt bra spelerom i partiet, Håkon
Meyer var redaktør for partiet sitt teoretiske tidsskrift,
og lot det internasjonale kontaktnettet sitt av venstresosialistar og uavhengige kommunistar utfalda seg i spalt
ene. Dette hadde han då og legitimitet for gjennom at par
tiet hadde offisielle kontaktar med venstregrupperingar i
og utanfor Sosialistiske Arbeidarinternasjonale. Her var
lite av reint teoretiske studier i 20de århundrede, sjølv
om også teoretiske diskusjonar førekom, - slik som den
viktige politisk-teoretiske diskusjonen om korvidt DNA
skulle vera eit folke- eller eit klasseparti. Marxismen
i spaltene til Det 20. århundrede viste seg i form av poli
tisk-teoretiske standpunkt i samsvar med den marxistiske
tradisjonen (prinsipiell kritikk av "det borgarlege demo
krati", antinasjonalisme, mot ministersosialisme) og i
klassetilnærming i dei konkrete analysane.
Over det heile
sveiv ein dåm av teoretisk sterkt utvikla sjølvmedvit. Det
økonomiske samanbrotet i tida etter 1930 førte til opp
blomstring av meir økonomisk prega analysar og også ei
underliggi ande økonomistisk tru på eit samanbrot for kapi
talismen.
"Fortroppen" i Marx-bølga frå 1930 var utvilsamt Mot Dag3
og vi vil i det følgjande gå særleg grundig inn på denne
gruppas marxisme og utvikling. Mot Dag var som represen
tant for ei teoretisk retning og tenkemåte viktigare enn
den kvantitative styrke og direkte politiske innflyting
skulle tilseia. Etter den kortvarige episoden i NKP (1927/
28), der Mot Dag nå var blitt med etter å ha blitt sparka
ut av DNA i 1925, vendte Falk seg til Marx sine økonomiskteoretiske skrifter.
Innanfor NKP utgjorde Mot Dag ein
høgrefløy (saman med Scheflo) som gjekk inn for eit norsk
"Labour Party" - dvs. ein organisatorisk allianse med DNA
og NSA.
Det var ei viss stemning for dette i deler av
fagrørsla - ei stemning som vart forsøkt utnytta gjennom
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fiaskoen "Arbeidernes Samlingsparti" som Falk var arki
tekten bak. Den Kommunistiske Internasjonale (KI) bakka
opp bak Falk, men etter gjennomslaget for sosialfascismelina var det NKP sin venstrefløy (P. Furubotn, A. Hansen)
som overtok. Mot Dag var nå utanfor partipolitikken og
trakk seg tilbake til teorien. Mest kjend er det at Mot
Dag under leiing av Erling Falk tok til med omsetting av
Das Kapital og utgiving av Arbeidernes Leksikon. Priori
teringa av kritikken av den politiske økonomi kom og til
syne gjennom populariseringar av Kapitalen gjennom innføringar av Tambs Lyche og Johan Vogt.
Som det beiter i ei
melding av brosjyren til Tambs Lyche: "Før denne brosjyre
kom ut, hadde man ikke en eneste samlet fremstilling av
marxismen som kunde kalles korrekt. De gjengivelser som
man har hatt, har vært overmåte slette". 0 Den siste set
ninga var nok ikkje minst eit spark til Edvard Bull, som
gav ut heftet "Karl Marx" i 1918.
Kjennskapen i Norge til
Marx sitt hovudverk var på 20-talet først og fremst for
midla gjennom den danske teoretikaren Gustav Bang og til
ein viss grad gjennom "Kommunismens ABC" (Bukharin og Pre
obrazhensky) .
Denne vendinga mot kritikken av den politiske økonomi kom
samstundes med ei sterkare prioritering av fagleg stoff i
bladet. Nedtoninga av det direkte politiske engasjementet
og dei taktiske diskusjonanae hadde eit motstykke i satsing
på den faglege kampen, der særleg Tranmæl var gjenstand for
harselas. 1 Det var likevel ikkje kamp for einkvar pris som
vart preika, tvert om vart nødvendet av realisme og eit
blikk for farane for splittingar i arbeidarklassen stadig
framheva som nødvendig.12 Ein auke av medvitsnivået og
nødvendet av å styrka kjennskapen til marxistisk teori
vart stadig understreka.
Ideologisk finn vi klare parallellar, og også organisatorisk kontakt mellom Mot Dag og
ymse høgrekommunistiske grupper i Europa (som KP(O) i Tysk
land).
Det var heile tida ei tru på at krisa verka radikaliserande, og at ein realistisk forståing av situasjonen
og muligheten for å utvikla ein realistisk og revolusjonær
politikk låg i utvikling og utbreiing av den marxistiske
teori. Ei praktisk oppfølging av dette var studiearbeidet
i "Arbeidernes Aftenskole", der dei fremste koryfeane
stilte opp som innleiarar. Falk sjølv heldt mellom anna
innleiingar med karakteristiske titlar som "Den økonomiske
krise" og "6 timers arbeidsdag". Fram til 1933 var tonen
optimistisk og pågåande, både når det gjaldt harselas over
DNA sin politikk og med omsyn på vilkåra for eit gjennombrot for opposisjonen i fagrørsla. Høgdepunktet i kritikken
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av APs krisepolitikk kom i kommentarane til "Det arbeidande
folks krisekrav" som blir skulda for å spreia illusjonar om
det mogelege i å reformers kapitalismen ut av krisa (DNA
som "agentur for borgerlige illusjoner". Johan Vogt13 og
Tranmæl blir då og karakterisert som ein norsk Louis Blanc
(Trond Hegna)14. Manglande forståing for den marxistiske
kriseteori gjer at DNA dyngar på med urealistiske overbodskrav, i staden for å konsentrera seg om realistiske dagskrav for å mobilisera mot hovudproblema: arbeidsløysa,
samstundes som ein på revolusjonært vis måtte peika på det
kapitalistiske grunnlag for elendet.
1933 vart eit avgjerande vendepunkt for Mot Dag og også
marxismen - både i norsk og internasjonal arbeidarrørsle. Det
skjedde eigentleg ikkje noko prinsipielt brot i og med den
nye krisepolitikken til DNA i 1933 i høve til den i 1932, den
vart noko meir systematisk og fekk ein sterk ideolog i Ole
Colbjørnsen. Kritikken frå Mot Dag var den same: Samling
av urealistiske krav som ville implisera eit fullstendig
brot med kapitalismen utan at partiet gjorde dette kjend.
Mot Dag mana til realisme: konsentrering om få men viktige
krav vedrørande gjeldspørsmåla og arbeidsløysespørsmåla og
ei massemobilisering bak desse. Det vart ofte vist til
"det amerikanske eksperiment" (New Deal) som gjekk til
yttergrensene for kor langt ein kunne reformera innanfor
kapitalismens rammer, men som bare tilsynelatande førte
til eit oppsving gjennom ei kunstig oppblåsing av konsumet.
(Vogt)15. Tonen var likevel heilt annsleis, polemikken
var neddempa.
Når Mot Dag frå 1933 dempa polemikken mot DNA og frå 1934
tydeleg nærma seg partiet til det i 1936 endeleg gjekk inn,
kan vi ikkje peika på noko dreiing i den teoretiske tenk
inga som skulle kunne forklara dette. Dei teoretiske revisjonane kom først midt på 30-talet. Heller ikkje kan vi
visa til noko organisatorisk svekking som forklaring på at
dei politiske ambisjonane om å bidra til utviklinga av eit
verkeleg kommunistisk arbeidarparti slokna. Så seint som
i 1933 kom det ei rekke uttalingar frå fagforeningar som
ønska samlingsforhandlingar mellom DNA, NKP, Mot Dag og
Norges syndikalistiske federasjon (mellom anna frå årsmøte
for Oslo-avdelingane av Norsk Jern & Metal). Dette vart
teke såpass alvorleg at DNA såg seg nøydd til å opna for
konferanse med desse miniorganisasjonane. Utspela frå
desse fagforeningane var nok ikkje uttrykk for støtte til
dei små utgrupper, men truleg eit signal om misnøya med
den parlamentariske orienteringa frå militante grupper i
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fagrørsla. Det er heller ingenting på denne tida som tyder
på svekka politisk eller teoretisk sjølmedvit - Mot Dag
vart ikkje slegen til jorda av krafta frå Ole Colbjørnsen.
Colbjørnsen vart sett på som ein åndeleg sjarlatan*16
Arbeidet med omsettinga av Kapitalen og med utgivinga av
Arbeidernes Leksikon var grunna i eit Msosialisme eller
barbari"-perspektiv. Samanhengen mellom teori og politikk,
trua på arbeidarklassen som det revolusjonære subjekt,
kjem fram i følgjande sitat frå Trond Hegna sin jubileumsartikkel i høve 50-årsdagen for Karl Marx sin død: "Den
revolusjonære marxisme er i dag blitt historisk bekreftet
som det eneste grunnlag hvorpå arbeiderklassen kan føre
sin kamp. På dens grunnlag vil arbeiderklassen i de komm
ende år skape den nasjonale og internasjonale enhet som er
forutsetningen for dens seier".17 Marxismen var nødvendig
for å forstå kapitalismen for å kunna avskaffa den, og teo
rien skulle ikkje vera ein løyndom for eit kommunistisk
sentrum, men skulle bli ei materiell kraft i arbeidar
klassen.
Ut frå sin samfunnsmessige stilling hadde då og
arbeidarane lettare enn personår frå andre samfunnslag
for å tileigna seg marxismen:
"Man har ofte hatt anledning
til å iaktta det forhold at den almindelige lønsarbeidar under ellers like forhold - i alminnelighet erkjenner kjer
nen i det marxistiske system langt hurtigere enn den almin
delige borgerlige student... Selve problemet om tilegnelse
av en metode som avdekker det bestående samfunds indre
struktur og utviklingslover, er i sig selv et problem av
samfundsmessig natur" (Vogt 1931 s. 17). Arbeidernes
Aftenskole var då også finansiert mellom anna av fire fagforeiningar. Kapitalen vart eit overskotsforetak (og seide
også blant arbeidarar i eit visst mon) og Mot Bag knytta
visse kontaktar med fagleg opposisjon.
Den reint teoretiske, marxistiske kritikk av grunnlaget
for DNAs politikk vart heller ikkje svekka. Om kriseplanen
i 1934 heiter det at den skaper urealistiske forventningar
til kva som kan oppnåast gjennom parlamentet under kapita
listiske forhold utan mobilisering nedanfrå:
"En slik po
litikk fører erfaringsmessig til svekkelse av arbeidernes
maktstilling i samfunnet gjennom de utallige kompromisser
som det blir nødvendig å inngå med den bestående samfundsorden"19. Kriseplanen "tar sikte på å reorganisere det
kapitalistiske system"20- ei reorganisering som partiet
ikkje sjølv trur på, men som bare har agitatoriske føre
mål (jfr. kritikken av Kominternfløyen i 1922 for å meina
at partiet skal vera ei rottefelle for å fanga proletarar

168

i staden for å vera proletariatets eige parti).
I staden
for urealistiske forslag om strukturendringar som bare vil
svekka arbeidarrepresentantane på Stortinget overfor an
grep frå dei borgarlege, må det førast “praktisk arbeiderpolitikk" av gjennomførbare dagskrav som vil verka samlande
og styrkande på “den arbeidende befolkning'*21.
Sjølv om
den prinsipielle kritikken er den same, er tonen annsleis.
Det er såleis etter vårt syn ikkje teoretiske eller orga
nisatoriske grunnar til glideflukta mot DNA.
Sterkare enn
noen anna gruppering i Norge innsåg Mot Dag den fascistiske
fare. Tidsskriftet var tidleg ute med analysar av den
tyske fascisme (først og fremst Arne Ording utmerka seg
her). Det nære sambandet med tyske opposisjonelle koramunistar, særleg KPO, gjorde at utviklinga i Tyskland kom
særkeg tett inn på livet. Representantar frå KPO deltok
på Mot Dags sommarleirar og tidsskriftet hadde innsamlingar
til fordel for denne gruppa etter Hitlers maktovertaking.
Forslaget om samling av arbeidarrørsla i 1933 vart nettopp
begrunna med utgangspunkt i den fascistiske utvikling på
kontinentet.
“Arbeiderbevegelsens sammenbrudd i Tyskland
har ført til at samling til en felles kamp mot reaksjonen
er blitt det centrale politiske spørsmål innenfor arbeider
bevegelsen i alle land", heiter det i 6/33 - "enhet innad
under de nuværende forhold er en livsnødvendighet for ar
beiderklassen". Trygve Bull tidfestar omsnunaden til etter
kommunevalet 1934, men den politiske problematikk som låg
bak utviklinga mot innlemming var tydeleg alt året før.
Det var for det første problemet med einskap i arbeidarklassen i ein situasjon med høg arbeidsløyse, og for det
andre problemet med den isolasjon av arbeidarklassen som
den reine arbeidarkampinnretting inneber i ein periode med
reaksjonære vindar.
For Komintern sitt vedkomande vart
parolen om folkefront løysinga på desse problema, for Mot
Dag samling om DNA.
Vi vil illustrera dette skiftet med
utviklinga av dei teoretiske og politiske posisjonane til
to av dei leiande teoretikarane i gruppa, Johan Vogt og
Trond Hegna.
JOHAN VOGT: FRÅ KAPITALLOGISK ARBEIDARISME TIL VENSTREKEYNESIANSK REFORMISME
Johan Vogt var Mot Dags økonomiske ekspert og i hans økonomisk-teoretiske utvikling på 30-talet får vi ein god in
dikator på korleis dei politiske og dei teoretiske syns
punkta gjennomgår ei parallell utvikling. Vogt var den
som var tidlegast ute med eit systematisk studium av Kapi
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talen (1925, Erling Falk byrja til dømes ikkje å interessera seg for kritikken av den politiske økonomi før på
slutten av 20-talet).
Samstundes med utgivinga av dei
første hefter av Kapitalen kom hans "Den marxistiske lære
om varebytte og profitt" (1931).
Innleiingsvis avviser
han her dei mest kjende innføringar i kritikken av den
politiske økonomi med at dei gir "en forflatet fremstill
ing" (Kautsky), bare har "trukket ut enkelte avsnitt av
Marx’ oppbygning, og sammenstillet disse løsrevne av
snitt, uten indre sammenheng og uten synderlig beviskraft"
(Sombart) eller som Edvard Bull som har "gitt en forvirret,
og i sig selv helt meningsløs, fremstilling av Marx1 verdilære". Brukbar attest får bare framstillinga til Mot Dagisten Tambs Lyche. Marxismen forstår samfunnsutviklinga
som "en naturhistorisk prosess". Den marxistiske metode
er alle metodar uovertruffen når det gjeld å forstå dei
lovar som gjeld i samfunnet. Dei kategoriar Vogt viser
til er dels omgrep frå den historiske materialisme, og
dels ei sterk understreking av det vitskaplege i kritikken
av den politiske økonomi. Marxismen vil som følgje av
"verdensutviklingens belærelser" få eit gjennombrot og
"prege det kommende tiårs åndsliv og åndskamper i Norge".
Han er elles ikkje nådig overfor det teoretiske nivået i
DNA. Verken teoretisk eller praktisk viser DNA seg som
eit marxistisk parti, og bidrar då og til å spreia borgarlege illusjonar om kapitalismens verkemåte. Kapitalens
"verdenshistoriske betydning" ligg då nettopp i at den
både gir ei oversikt over "det kapitalistiske samfunns
utviklingslover" og inneheld "opstillingen av vår tids
samfunnsmessige hovedoppgave". Arbeidarklassen kan ikkje
realisera denne "hovedopgave" utan tileigning av marxismen.
"Utsendelsen av "Kapitalen" i norsk oversettelse danner en
vesentlig betingelse for tilegnelsen av marxismen innenfor
den norske arbeiderklasse".22
Vogt er altså dei første åra på 30-talet den skolerte,
ortodokse marxist med orientering mot kritikken av den po
litiske økonomi. Politisk var denne økonomisk-tepretiske
orienteringa knytta til eit revolusjonært, arbeidarklasseorientert perspektiv. Han var blant dei første som tala
for ei oppløysing av Mot Dag, og frå midten av ti-talet
starta då og ei teoretisk nyorientering.
Sjølv forklarer
han dette ut frå erfaringane med den framveksande fascisme
og DNAs maktovertaking i 1935. Den teoretiske nyorienter
inga forklarer han då og ut frå politiske forhold. Han
karakteriserer seg sjølv i ettertid som "en overmåte ivrig
disippel" av Marx først på 30-talet.
Ingen annen sosial
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økonomisk forfattar har han hatt så stort utbytte av, men
"Min fastbinding til hans system førte på den annen side
til at jeg i en rekke år var lite mottakelig for en mer
realistisk vurdering av de ulike krefter vi har å gjøre
med i vår egen tid".23 Den maksimalisme som låg i den
ortodokse fasthaldinga av marxismen var politisk håplaus:
"De som levde under den store økonomiske verdenskrise i
begynnelsen av 1930-årene levde seg inn i Marx1 økonomiske
system, som var unnfanget 80 år tidligere, ble imidlertid
samtidig for en stor del offer for en enten-eller-holdning,
som nok kan ha sin berettigelse under bestemte politiske
forhold, men som ikke var på sin plass i vår egen tid,
under de nye sosiale og institusjonelle forhold vi nå
hadde å gjøre med"24 Den teoretiske nyorienteringa vart
uttrykt i skriftet "Dogmenes sammenbrudd" (1937) som nett
opp ville undersøka forholdet mellom politikk og vitskap
i sosialøkonomien, men som og freista forsona Marx og
Keynes, dvs. forsona marxismen og dei nye progressive
straumningar blant fagøkonomane. Økonomar som Keynes
hadde "foretatt et fullstendig brudd med de gamle teorier,
under presset av krisens belærelser. Disse socialøkonomer
er samtidig nådd frem til resultater som på en rekke vesent
lige punkter stemmer overens med de hovedsynspunkter som
blev fremlagt av Karl Marx for nu nøiaktig 70 år siden"25.
Keynes sin analyse av "det strukturelle motsetningsforhold
ved den kapitalistiske produksjonsmåte ... faller i sine
hovedsynspunkter sammen med den fremstilling som Karl Marx
gav i "Kapitalen"1*. Dette opnar for "en felles plattform
for den marxistiske socialøkonomi og botydelige deler av
den offisielle universitetsvidenskap"27 - 20 år seinare
kallar han då og "Dogmenes sammenbrudd" som "mitt program
skrift for forståelse mellom "marxister" og "progressive
socialøkonomer"28. Det er openbart at denne teoretiske
"forståelse" også opnar for vidare politisk "forståelse"
enn den tidlegare posisjonen.
TROND HEGNA: FRÅ PROLETARIATETS DIKTATUR TIL GRADVIS UT
VIDING AV FOLKESTYRET
Trond Hegna var kanskje den viktigaste politiske teoretikaren i Mot Dag ved sida av Erling Falk sjølv.
Tidleg på
30-talet framstod han stadig som leninist: "arbeiderklassen
bare kan seire hvis den ledes av et jernhårdt disiplinert
og teoretisk vel befestet kommunistisk kampparti og ved ar
beidernes og bøndernes revolusjonære diktatur (...) beting
elsen for arbeiderklassens og socialismens gjennemførelse
er at arbeiderklassen erobrer den politiske makt og be
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kjemper kapitalistklassen gjennom proletariatets diktatur"29.
Mens Hegna altså sterkt understreker det tradisjonelle synet
på staten som eit klassediktatur, la han i 1935 fram ei
meir nyansert syn på staten som samstundes gjorde det moge—
leg med ei positiv støtte til DNA-regjeringa i artikkelen
"Klassekreftene i Norge og arbeiderregjeringen"30. Her
avgrensa han seg nettopp mot det standpunkt at "den norske
stat ikke var annet enn et undertrykkingsapparat for kapi
talistklassen mot det arbeidende folk" og hevda at "det
finnes ingen retning innen den norske arbeiderbevegelse som
i dag hevder et slikt standpunkt". Nå understreker han at
staten ikkje er ei statisk, uforanderleg eining, men er
bestemt av styrkeforholda mellom klassane.
"Den samfunns
messige situasjon til enhver tid er resultatet av et spill
mellem mange forskjellige klassemessige krefter. Endringer
i forholdet mellem klassekreftene skaper nye vilkår også for
staten".
I situasjonar med klassemessig likevekt kan staten
opptre sjølvstendig - han viser her til eineveldet Napoleon
den 3. og Russland 1917. Ein slik likevekttilstand kan
rett nok ikkje vera langvarig, men skaper særeigne vilkår
for den politiske kampen som det er viktig å vera klar over.
Ein slik situasjon herska i Norge. Det avgjerande då er
kampen om "et bredt belte av en stor arbeidende befolkning
som inntar en ytterst vaklende holdning til de kamper som
kapitalistklassen kjemper".
Nå er det arbeidarrørsla som
er på offensiven, det arbeidande folket samlar seg om DNA
og kapitalistklassen må gi innrømmingar. Det avgjerande
er å halda presset og ikkje bli tvungen inn på ei ettergivenhets- og kapitulasjonsline. Her ser han skremmande
trekk i den politikken som DNA-regjeringa fører - særleg
løyvingane til statspolitiet. Artikkelen opna likevel for
ei strategisk vending i synet på staten og reformverksemd.
I Det 20. århundre 6/37 - etter at Mot Dag hadde gått til
bake til faderhuset og tidsskriftet gått inn i Det 20. år
hundre - er det strategiske omslaget fullenda i artikkelen
"Arbeiderpartiet og det norske folkestyret". Her er det
ikkje lenger styrkeforholdet mellom hovudklassane og kampen
om dei vaklande mellomlag som er avgjerande for den poli
tiske utviklinga. Folkestyret utvikla seg alt frå førre
århundret med ei særleg demokratisk og sjølvstendig bondeklasse som basis (her viser han til Friedrich Engels sin
analyse av dei norske bønder og det norske demokratiet).
Venstre var drivkrafta i førre århundret, men stoppa opp
undervegs. Men "Folkestyret kan ikke stoppes i sin ut
vikling" - arbeidarrørsla tar over "Hvor Venstre svikter,
der er det Det norske Arbeiderparti setter inn". På basis
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av dei sterke organisasjonar av det arbeidande folket
kjempar arbeidarrørsla fram demokratisering også av det
økonomiske livet. Dette utgjer ikkje ei kvalitativt
sprang i utviklinga av demokratiet (på bakgrunn av nye
klasseforhold), men Men helt nødvendig vekst av det". Han
minnar om den Scheflo som Tranmælfløyen harsellerte slik
over i 1922 (DNA er "Venstres egtefødte barn") når han
seier at kampen for økonomisk demokrati står i ei line som
"kan føres videre fra det som kampen stod om i det 19. år
hundre..." I den ulvetida vi er inne i nå, gjeld det at
"Vår tilværelse som egen nasjon er knyttet til folkesty
ret".
Vi ser altså at revisjonane i synet på klasseteorien (frå
arbeidarklasse, det arbeidende folk til folket), endringa
i statsoppfatninga (der han understreker statens mogelege
autonomi) og revolusjonsteorien (frå leninistisk fortroppsparti og direkte konfrontasjon til evolusjonær utvikling
av folkestyret) lett kan forklarast ut frå perspektivet om
front mot reaksjon og fascisme og den aukande krigsfaren.
Denne utviklinga var ikkje bare karakteristisk for Mot Dag også i resten av den marxistiske venstrefløy finn vi spor
av dette. NKP nytta blant anna det same historieperspektivet som ovanfor.
I ei fråsegn i samband med 17. maifeiringa 1939 heiter det frå sentralkomiteen i NKP: "Ar
beiderklassen er bæreren av det norske folks tradisjoner
fra 1814, fra 1905 og hele vår nasjonale frigjøringsperiode"32.
Både historieoppfatning, stats- og klasseanalyse
vart tillempa komintern sin parole om folkefront mot fas
cisme og krig.
Under klasse - mot klasse-fasen i KI vart fascismen sett
som ein metode som borgarskapet greip til under klasseskjerpinga i samband med verdskrisa33 Fascisme og borgarleg demokrati var bare to ulike former for kapitalismens
diktatur.
"Demokratiet utvides eller helt avskaffes - alt
efter som den herskende klasse behøver det"34.
"Hele det
borgerlige demokrati er et bedrag, s^tt i scene av borger
skapet"3 .
I 1939 kom nye tonar frå Arvid Hansen: "la
vårt løsen være: "Vi vil verge vårt land mot Hitlerfascismen.
Norge for folket!"3
I deler av DNAs venstrefløy slo dette perspektivet også
gjennom.
Jacob Friis, medlem av NKP på slutten av 20talet, men nå attende i DNA, argumenterer i artikkelen
"Vår stilling til de nasjonale symboler"37 med tilvisningar
til sitat frå Engels, Lenin og Stalin at det er ei ubroten
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line frå den borgarleg-demokratiske til den sosialistiske
revolusjon.
I dagens situasjon dreier det seg om å forsvara dei borgarleg-demokratiske skansar, det dreier seg
om å vera revolusjonær demokrat. Det dreier seg då om
"å gjøre folkets sak til nasjonens sakn. Arbeidarrørsla
må erobra dei nasjonale symbola for å motverka "nazistenes
svindelhistoriske agitasjon".
"Vi har rett til å være
stolt av de tradisjoner i vårt folks historie som vi fort
setter i vår kamp". Det dreier seg ikkje i dag om å markera arbeidarklassens sjølvstende i forhold til det borgarlege venstre.
"Nå ligger faren for arbeiderklassen
ikke i samrøret med, men i isolering fra folket. Nå ligger
faren i at arbeiderklassens "solosang" skal bli en "dødssang". Dette representerer nok ikkje minst ein distanse
til den Friis som med basis i det radikale Rjukan-laget
agiterte for ei samling av arbeidarrøsla på eit kommunis
tisk grunnlag på 20-talet.
TRANMÆLISMEN PÅ 30-TALET: FRÅ KONFRONTASJON TIL KOALISJON
På mange måtar kan vi seia at den marxistiske venstre
fløyens politisk motiverte folkefronttenking hadde eit
motstykke i endring i klasse- og statsanalyse som finn
ein klar parallell i DNA - og tranmælismens - eiga utvik
ling.
Utviklinga her gjekk frå å markera klassemotsetninga og nødvendet av organisatorisk styrke, til i 1933
å understreka nødvendet av ein politisk offensiv og endeleg til å nedtona klassemotsetningane i det heile og sikra
regjeringsmakt i ein mindretalsposisjon gjennom kompromiss
med Bondepartiet og Venstre. Denne utviklinga er godt
klarlagt i litteraturen, og vi vil ikkje gå i detalj inn
på det.38 Det er Koht sitt evolusjonistiske, utviklingshistoriske perspektiv om nasjonal samling gjennom dei
ulike klassars tilkjemping av del i statsmakt som erstatta
den klassekampteorien som tidlegare var tranmælfløyens
historieperspektiv.
I 1937 er Tranmæl sitt arbeidaristiske
klassekampperspektiv avløyst av eit "liberal-marxistisk"
synspunkt: Arbeidarrørsla si oppgave er å "fullføre Eidsvollverket1.139
På trass av openbare revisjonar av stats- og klassetenking
gjaldt det likevel for heile 30-talet at politikken måtte
legitimerast i høve til marxismen. Ein outsider som Axel
Strømme kunne nok skriva at "nu i sosialismens fulle mann
dom tror jeg marxismen er mere til skade enn til gagn for
bevegelsen" 0. Ole Colbjørnsen sjølv derimot hadde ingen
skrupler med å beleggja argumenta sine med både Marx og
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Lenin (men så var då han og meir av ein politikar). Finn
Mo kunne nok kritisera marxismens verditeori og marxistane
sin uforståelege språkbruk, men han forsvarte det han
kallar "marxismens metode". Ennå i prinsipprogrammet av
1939 forsvarer partiet "det marxistiske historiesynet"
(mens det i 1930 og 1933 heiter at det "bygger på marxis
men") og Tranmæl i 1939 må erklæra at "intet socialistisk
parti vedkjenner seg marxismen i samme grad som vårt"41
Teoretikarén bak prinsipprogramendringa i 1939, Ole Øisang, argumenterer for ei nyorientering i synet på nasjon
og fedreland gjennom tallause tilvisingar til Marx og
Engels, og i innleiingsforedraget på landsmøtet i 1939 er
det nødvendet av å supplera marxismen og det faktum at det
er usemje innanfor marxismen som gjer det nødvendig å
endra prinsipprogrammet frå å byggja på marxismen til å
byggja på den marxistiske historieoppfatninga42.
Motsetningane mellom DNA og LO, arbeidarmilitansen i reg
jeringsperioden og strategien for å sikra eit folkefleirtal ved å tona ned klasseinnrettinga, var nok viktige
motiv for å svekka tilknyttinga til marxismen - som nett
opp var eit teoretisk symbol for arbeidarklasse - og
klassekampinnretting.
Det var sterke haldningar mot ei
slik oppgiving av marxismen, sjølv om det var semje om
reformpolitikken.
Opposisjonen mot nyorienteringa i DNA var svak og markerte
seg siste halvdel av 30-talet først og fremst gjennom ei
dels pasifistisk dels marxistisk kritikk av den nye mili
tærpolitikken. Det var på dette området at Håkon Meyer
freista finna ein ny plattform for opposisjon i partiet.
Eit patetisk uttrykk for Meyer sin svekka posisjon i DNA
som talsmann for venstreopposisjonelle straumningar finn
vi ved å sjå gjennom det private arkivet hans.
Frå på 20talet å korrespondera med somme av dei fremste marxistiske
intellektuelle i Europa og sentrale partifolk i Norge vart
det nå mindre venstre-grupper i AUF og lite framtredande
enkeltpersonar rundt omkring som figurerer i hans arkiv.43
Det var ein viss fagleg opposisjon mot å stilla den
faglege kampen under behovet for stabilitet i regjerings
posisjon.
Politisk-teoretisk knytta denne opposisjonen
dels an til eit forsvar for proletariatets diktatur og
motstand mot utvatning av marxismen i prinsipprogrammet
(Telemark, Stavanger). Karakteristisk for den svake
venstreopposisjonen var det reint defensive forsvaret for
skansane på det ideologiske området.44 Den frå før svekka
opposisjonen vart ytterlegare svekka ved at den delte seg
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i synet på utviklinga i Sovjet frå 1937, mellom anna ak
tualisert i synet på opphaldsløyvet til Trotsky,
Totalt sett må ein kunna seia at tranmælistane på 30-talet
ikkje lenger heldt fast på den konfrontasjonslina som den
sterke orienteringa mot økonomiske kamp og organisasjon
tidlegare innebar. Dette kom ideologisk til uttrykk i at
politikken ikkje lenger skulle grunngivast marxistisk.
Ikkje minst kom denne snunaden til uttrykk i synet på for
holdet mellom politisk og økonomisk kamp.
Stadig vart det
understreka at den faglege kampen måtte vurderast i høve
til dei politiske forholda.
Det var slutt på den tida der
fagleg kamp var guerillakrig, det det dreide seg om var å
"øke arbeiderklassens innflytelse i samfundslivet" (Lars
Evensen, nestformann i LO)45. Det store klassekompromisset frå 1935 ga utteljingar i form av politisk framgang
for DNA og auka tilslutning til LO, men svekka vilkåra for
lokal fagleg kamp. Det slo ikkje like godt an over alt,
og det er då og stadig veklager over manglande realisme.
"Den enkelte er så altfor tilbøielig til å ta stilling
bare ut fra hensyn til sin egen gruppe - eller det dist
rikt han representerer.
Og så glemmer man at det må be
dømmes ut fra en klassemessig og samfundsmessig stilling"
(Olav Hindahl, formann i LO)46 Opposisjonen sette då og
til ein viss grad inn kritikken her - partiet nøya seg i
alt for sterk grad med den politiske makt, men var ikkje
viljug til å ta skritt for å sikra arbeidarklassens stil
ling på det økonomiske området.47 Det var likevel klart
at denne opposisjonen lett vart slått tilbake på bakgrunn
av den politiske suksess partiet hadde og den alvorlege
internasjonale situasjonen.
Symptomatisk er det då og at
det var tranmælistane i partiet som på slutten av 30-talet
opptrådte som "aktivistar" i militærpolitikken, med front
både mot marxistiske og pasifistiske "forsvarsnihilistar".
Også på dette punktet var opposisjonen splitta, både Friis
og Scheflo gjekk inn for opprustning.
Det var siste halvdel av 30-talet ingenting igjen av marxistane sine politiske ambisjonar og den sjølvmedvitne trua
på den marxistiske vitskapleggjeringa av politikken. Dei
marxistiske intellektuelle var primært opptekne av å analysera dei internasjonale forholda og utgjorde på ingen
måte nokon politisk kraft. Det vil ikkje seia at marxis
men var "ein død hund" - den "marxistiske periode" hadde
nok likevel verknader i norsk arbeidarrørsle ut over denne
perioden, noko som kjem til uttrykk i politiseringa av
fagrørsla og i den politiske tenkinga i samband med makt-
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overtakinga etter krigen. At marxismen har sett spor
etter seg, er biografiane til den herskande elite i DNA
etter krigen - ein generasjon som vart politisk oppfostra
i mellomkrigstida - eit vitnemål om. Konrad Nordahl inn
leier sine memoarer med eit Marx-sitat og avsluttar 3.
bindet med ei tilslutning til Marx sine visjonar om eit
klasselaust samfunn (sjølv om han er lite optimistisk med
omsyn på arbeidarane sin vilje til å kjempa fram eit slikt
samfunn)48.
Til og med Haakon Lie finn det i 1980 opportunt å bruka Marx mot Kominternfløyen i partiet i mellom
krigstida og mot deira forståing av Marx sitt begrep om
proletariatets diktatur.49
KULTURKAMP, MARXISME OG PSYKOANALYSE
Ei viktig opposisjonell straumning blant intellektuelle
på 30-talet trakk seg bort frå politikken og understrekte
kulturens betydning i kampen for sosialismen. Grunngivinga for at det var viktig å setja krefter inn på kultu
rens område, vart henta både frå marxistisk og særleg psy
koanalytisk tenkning.
Den psykoanalytiske rørsla vart
kulturradikalismens varemerke og slo så vidt inn blant
intellektuelle i Norge på slutten av 20-talet.
Særleg
blant radikale forfattarar, som Hoel, Krog og Øverland, vart
denne særeigna blanding av marxisme og psykoanalyse platt
form for frontalangrep på småborgarlege pg spissborgarlege
verdiar, gjennom religionskritikk (Øverland, Krog) og
kritikk av familie og barneoppseding (Hoel).
Falk sjølv
byrja å arbeida seg inn i psykoanalysen under eit Tysklandsopphald i 1928. Denne marxistiske interesse for
psykoanalysen var ikkje noko særnorsk fenomen.
Særleg
blant dei opposisjonelle kommunistane i Tyskland, som
såg kor djupt fascismen kunne henta reservar gjennom appellar til irrasjonalisme og kjenslelivet, fekk venstrefreudianske straumningar innpass. Denne forståinga fekk
næring av dei primitive og reaksjonære stemningar som
vart piska opp under vaiet 1930 og fekk ein ny impuls
etter at Wilhelm Reich kom til landet i 1934.
Etter DNAs regjeringsovertaking i 1935 fekk denne straumninga, som særleg la vekt på å bryta ned den tradisjonelle
kultur og institusjonar og byggja opp eit kulturelt feste
for eit sosialistisk samfunn, eit organisatorisk uttrykk
i organisasjonen “Sosialistisk Kulturfront" og tidsskrif
tet "Kamp og Kultur", som symptomatisk nok skulle vera
"et uavhengig tidsskrift på marxismens grunn (...) med
støtte i samfunnsvitenskapene og psykoanalysen".50 Frå
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å i starten betona det nødvendige i å nedkjempa det borgarlege kulturelle hegemoniet utvikla tidsskriftet seg
til å bli meir direkte engasjert i diskusjonen om og kri
tikken av utviklinga i DNA. Basis for den kulturelle oppo
sisjon var folk på venstrefløyen i AUF, ex-motdagistar og
sosialistiske kunstnarar. Denne kulturradikalismen høvde
dårleg i ein periode der parolen var folkefront med småborgarskapet. Tranmæl slo i bordet (Kulturfronten var "en
trotskistisk giftplante") og organisasjonen vart knust og
gjenoppstod som eit harmlaust "Sosialistisk Kulturlag" som
etter kort tid gjekk stille bort.
Igjen på valen stod
småborgarleg folkekultur og Arne Paasche Aasen.
I likskap
med Dahl vil vi likevel understreka den viktige plass marx
ismen hadde i tenkinga til den kulturelle intelligentsia
på 30-talet. Kampen mot fascismen stod ikkje minst på det
kulturelle området, og ein heil generasjon av forfattarar
og andre kunstnarar knytta sine voner om kulturell fornying
til arbeidarrørsla. Dette skuldast ikkje minst påverknaden
frå marxismen.51.

ETTERKRIGSTID: FRÅ MARXISME TIL PRODUKTIVKRAFTOPTIMISME
SOM IDEOLOGI
Den andre verdskrigen var sjølvsagt eit avgjerande vende
punkt for arbeidarrørsla.
Politisk ved ei forsterking av
folke-appellen på bekostning av arbeidarklasseappellen i
arbeidarrørsias politikk. Økonomisk ved at omstruktureringa i samband med krigen og tida etterpå la grunnlaget
for eit oppsving i kapitalakkumulasjonen som igjen la det
avgjerande grunnlaget for etterkrigstidas klassekompromiss.52 Utvilsamt medførte krigstida også endringar i
ideologien på "grunnplanet" - det var ikkje bare snakk om
at "kommunikasjonskanalene mellom partiet og dets massegrunnlag" vart endra.53 Krigstida utvikla ein "nasjonal
solidaritet" som stod fjernt frå avgrensinga overfor det
borgarlege samfunnet gjennom eigne organisasjonar og uforsonleg retorikk i mellomkrigstida.
Generelt førte likevel
krigstida til ei radikalisering. Først og fremst på borgarleg fløy, der anti-demokratiske straumningar vart drive
tilbake og der generell aksept av velferdsstatlege prin
sipp kom i staden. Det var også større pågangsmot og
vilje til å kjempa fram radikale reformer i arbeidarklassen - noko som på den politiske arena kom til uttrykk gjengjennom valseieren til NKP i 1945(11,9 %).
Reformpolitikken vart grunngive på eit anna ideologisk
grunnlag enn tidlegare. Det er nok mogleg å spora restar
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av marxistisk terminologi og tenking i skrifter frå desse
første etterkrigsåra, også på meir autorativt leiande hald.
Men etterkrigstida er sosialøkonomane sin æra» Deira
makroøkonomiske teoriar høvde godt til den allmenne pro
dukt ivkraft sopt imismen og den sjølvsikre trua på at det
var DNA som var på høgde med historias krav og dei mest
avanserte teoriar om samfunnsstyring.
Det var ei tung
industri og ei storindustrisatsing som på mange måtar låg
i forlenginga av Ole Colbjørnsen sine perspektiv frå 30talet. Den borgarlege blokka byrja jo då og etter kvart
setja inn opposisjonen på dette punktet (frå 1947) med
forsvar for småproduksjonen på landsbygda og i indust
rien. 54
Den internasjonaliseringa av økonomien som låg i forleng
inga av denne satsinga på ei rask produktivkraftutvikling
og den internasjonaliseringa som kom også på det politiske
området, vart då også grunnlaget både for ein meir liber
alistisk økonomisk politikk etter 1950 og for ein seinare
politisk opposisjon i arbeidarrørsla på bakgrunn av ein
allianse mellom gamle sosialdemokratar og venstreopposisjonelle, med nasjonal sjølråderett i økonomi og politikk
som felles utgangspunkt.
TOROLF ELSTER:

LIBERAL-MARXISTISK PIONER

Dersom vi kan seia at Edvard Bull d.e. var den som ut
trykte tranmælismen i den radikale fasen på ein teoretisk
måte og Ole Øisang ga det beste ideologiske uttrykket for
nyorienteringa siste halvdel av 30-talet, må vi seia at
Torolf Elster er den som gir oss det beste teoretiske inn
taket til den ideologiske utviklinga i arbeidarrørsla på
slutten av 40-talet.
Samstundes gir også Elster sin stil
ling i partiet eit indirekte bilete på den svekka stilling
teoretisk arbeid og ideologisk kamp fekk i denne perioden.
Elster var teoretikaren bak prinsipprogramendringa i 1949
194955, men han fekk aldri sjølv nokon personleg matkstilling i partiet. Han fekk jobben som redaktør for det nye
tidsskriftet Kontakt (1947-54), men dette tidsskriftet
fekk ingen moralsk og politisk oppbakking frå parti eller
fagrørsle. Det vart snarare tidd ihjel. Elster var heller
ikkje 100 % på line med partiet si utvikling. Han var
kritisk til utanrikspolitikken og til utviklinga av det
indre demokratiet i partiet, men på dei områda han dissen
terte tilhøyrte han den "meget lojale opposisjon".56 Utan
basis verken i maktapparatet eller i venstreopposisjonen,
vart han ei einsleg svale som forsvann inn i "skrivebord-
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messig isolasjon"57 og utvikla sine heilt spesielle syns
punkt på ulike spørsmål. Partiet trong då heller ikkje
teoretikarar som kunne reflektera over partiets politiske
og ideologiske grunnlag: produktivkreftenes utvikling
under sosialøkonomanes kyndige kontroll sikra så allikevel
ein trygg veg til sosialismen.58 Sjølv om Elster såleis
var på sidelina i partiet, er det likevel han vi må gå
til for å finna ei teoretisk samanfatning av det endra
ideologiske grunnlaget for DNA sin politikk.
I politiskteoretiske spørsmål var Elster ingen dissenter. Her var
han på line med strategane i partiet.
Ex-motdagisten Elster hevdar i 1950 at marxismen "har for
lengst opphørt å eksistere", ja faktisk har marxismen"
aldri vært noen virkelig realitet for arbeiderbevegel
sen".59 Nå som han ikkje skal skriva prinsipprogram kan
han verkeleg slå seg laus - heller ikkje sosialismen har
vore nokon realitet i arbeidarrørsla: "Sosialismen var for
arbeiderbevegelsen et søndagsord".60 Sosialismen blir så
leis bare ideen om eit godt samfunn og "ikke en bestemt
produksjonsordning eller et bestemt samfunnssystem".61
Sosialismens mål er derimot "å forene den frie tanke, den
ekte menneskelighet og den sosiale samhørighet".62 Seinere
blir sosialismeoppfatninga endå meir krystallklar: Sosia
lisme "er det samfunnssyn vi finner i arbeiderbevegelsen.
Synet vil skifte fra tid til tid, det er bevegelsen som
er den faste realitet".63
I eit moderne samfunn er det ikkje bare to klassar, sam
funnet er "en fantastisk innviklet maskin".64 Når ar
beidarrørsla har kjempa seg fram til "medborgerrett i eget
land" må ikkje politikken lenger arta seg som ein kamp,
men som "press på samfunnsutviklingen".65 Arbeidarrøsla
må opphøyra å vera ei klasserørsle, og fagrørsla må få ein
ny rolle. "Folkets velferd sikres ikke lenger ved faglig
kamp, men ved en demokratisk samfunnspolitikk".66 Fag
rørsla får heller rollen å bidra til produksjonsauke. 7
Arbeidarrørsla har såleis ikkje eit mål å mobilisera mot,
og arbeidarrøsla ska.1 då heller ikkje lenger vera ei kamprørsle. Det overordna problemet i demokratiets utvikling
ligg i dei farer for byråkratisering som planøkonomien utgjer.68 Dette må motverkast gjennom kulturelle fornyingar
og ved desentralisering av samfunnet i mindre einingar
slik at det er mindre komplisert og lettare oversikteleg.69
På fleire punkt har det skjedd ei glidning hos Elster i
høve til den posisjonen han hadde i 1947/48 då det fram
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leis var optimisme og tru på nye framrykkingar i arbeidarrørsla.
I 1948 såg han ei fundamental interessemotsetning
mellom "folket" og "storkapitalen" - 2 år seinare eksi
sterer ikkje slike antagonismar og i 1951 er det funksjonærane han set si lit til.70 I 1947 såg han sosialisering
som eit strukturelt kjenneteikn på sosialisme, i 1949 fins
det ingen kjenneteikn på kva sosialisme skulle vera.71 I
1948 gjekk han inn for ei tvangsline over kapitalen i sam
band med bransjeråda og priskontrollen.
I 1953 gjekk han
mot tvangstiltak i det heile og argumenterer til fordel
for eit klassesamarbeid på basis av privateigd industri.72
I 1947/48 såg han staten som arbeidarklassen sitt redskap
i omforminga av samfunnet.
I 1950 er staten heva over
klassepolitikk i det heile, og han gjekk då og endeleg
inn for at staten skal stå for lønnsfastsetting i 1951.73
Tendensen går såleis ikkje bare i retning vekk frå dei
marxistiske posisjonar før krigen, men og vekk frå dei
sosialdemokratiske frå oppmarsjperioden 1945-48. Han legg
då heller ikkje skjul på at det det dreier seg om er "å
ta opp tråden frå venstres kamptid". Det det dreier seg
om er ikkje ei politisk omvelting men ei omvelting i ideanes verd - "en videreføring av gammel, demokratisk,
humanistisk tankegang".74
I tråd med denne liberalisering
av den politiske tenkinga, utvikla han i 1952 konservative
oppfatningar om partivesenet - partia er bundne til for
tida og den klassekampen som låg bak opprettinga av dei.
For å motverka oligarkitendensar må det innførast ei makt
fordeling i partiet - framfor alt er det viktig at partiet
sine representantar skal stå fritt"... med ansvar overfor
velgerne, ikke overfor partiet".75 For å sikra dette går
han inn for å gjeninnføra einmannskretsane (1906-1919).
I tråd med analysen av det moderne samfunnet ser han då
heller ikkje oppgava til partia som å kjempa fram bestemte
interesser: partia skal ikkje vera kamp-organisasjonar men
opplysningsorganisasj onar.
MARXISTISK FRUSTRASJON OG DEN JERNHARDE ORGANISASJONSLOV
Det ser ut til å vera ein allmenn politisk-teoretisk lov
at frustrerte venstreintellektuelle vender seg bort frå
politikken med å gjenta Robert Michels teori om "oligarkiets jernlov". Michels sjølv tilhøyrte venstrefløyen i
det tyske sosialdemokratiet før han i 1907 overtok eit
professorat i Italia. Han vendte seg bort frå arbeidarrørsla og utvikla teorien om at eit kvart parti og einkvar organisasjon utviklar eit sjølvstendiggjort leiarskap
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som fører ein politikk ut frå sine eigne og ikkje massen
sine interesser. Eit massedemokrati er såleis ikkje mogleg, den politiske kampen er bare ein kamp mellom ulike
elitar - det vil aldri verta snakk om eit systemskifte,
bare om at ein elite byttar ut ein annan. Liksom "Poli
tiske parti" (1911) var Michels sitt farvel med trua på
eit massedemokrati og overgang til ein eliteteori om
samfunnet var Johan Vogt si bok "Tanker om politikk" (1947)
den desillusjonerte ex-marxist sitt farvel med politikken
og ambisjonane om ei radikal fornying av samfunnet.
Det resonnementet om arbeidarrøslas utvikling som blir
rulla opp her gjennom tankane til ein ungarsk flyktning
var nok stort sett i samsvar med Vogt sine eigne (og boka
var då og "skrevet med mitt hjerteblod".76) Her skildrar
Vogt, liksom Michels, korleis det med nødvende utvikla seg
eit obligarki i DNA og korleis visjonen om det sosialist
iske demokratiet høyrte til "romantikkens tidsalder" då
massane skulle mobiliserast.
I og med at samfunnets under
klasse - arbeidarklassen - nå har sine representantar i
leiinga for staten er det heller ikkje lenger "noen ele
menter som kan danne en sprengkile innen samfunnet og et
grunnlag for nye samfunnsformer."77 Ingen opposisjonelle
rørsler kan difor truga det sosialdemokratiske regimet
(han set eit vagt håp til at kvinnerørsla ein gong i fram
tida kan bli ein slik opposisjon). Det nye regimet kviler
på "en overmåte sterk konsentrasjon av makt i statsappara
tets hender" - det dreier seg om "et ettpartisystem" som
han kaller "den hierarkiske sosialisem".
I likskap med
Michels forklarer han massane sin manglande evne til å
hindra ei slik utvikling ut frå menneskets psykologi: "Det
hierarkiske system synes dog å være dypt rotfestet i den
menneskelige natur". Vogt moraliserer ikkje over denne
utviklinga. Det er snakk om ei historisk nødvendig og
tvingande utvikling.
Ein må velja om ein vil tena politik
ken eller vitskapen: "Det er statsmennenes oppgave å reg
jere, og det er oppgaven for vitenskapsmenn og forfattarer
ikke å søke makt, men å strebe så godt de kan etter hva
som er sannhet".76 Vogt dukkar etter dette bare unnataks
vis opp i politikken igjen, i samband med danninga av Orien
tering og i forsvaret for opposisjonen under partioppgjeret
i 1961. Det er inkje igjen av den sterke trua på det moglege i å foreina politikk og vitskap og dei sterke poli
tiske ambisjonane som låg i forlenginga av denne vitskapleggjeringa av politikken frå 30-talet.
Vi såg at Elster hadde liknande oligarkteoriar om partiut-
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viklinga, men han knytta dette meir til den tradisjonelle
konservative kritikk av partivesenet i det heile. Trygve
Bull finn grunnlaget for ei konvergensutvikling mellom
aust og vest i oligarkitendensane i partiorganisasjonane
i dei vestlege demokratia79, men sjølv om han held fast på
at oligarkitendensane har sett seg igjennom i DNA er dei
likevel ikkje historisk nødvendige (desse lovane er ofte
av "et mykere materiale" og kan motverkast.8CD Bull trakk
seg då heller ikkje ut av politikken. Og på 60-talet vart
då og slike Michels-inspirerte oligarkiteoriar ikkje nytta
som desillusjonerte erklæringar om det håplause for intel
lektuelle i å driva politikk - hos J.A. Seip vart denne
teorien snudd om til ein offensiv kritikk mot DNA, eit al
ternativ er historisk mogleg: "Hertuginnene - ja, det er
jo ikke nødvendig å falle for dem".8* Ringen er på ein
måte slutta når Georg Johannesen som frustrert venstreintellektuell i 1970 vendte oligarkiliknande teoriar mot
det nye venstre som han sjølv sprang ut av.82
NKP-MARXISMENs EI FORVRIDD TEORETISK LEGITIMERING AV ARBEIDARKLASSEORIENTERING I EI ULVETID
Liberaliseringa av ideologi og politikk i DNA kom samstun
Den
des med kald krig og illiberalitet overfor opposisjon.
kalde krig mot venstreopposisjonen kunne desto lettare
førast då høgkonjunkturen og den aktive industripolitikken
til regjeringa la grunnlag for eit vedvarande klassekompromiss og ro på arbeidsplassane.
På 50-talet ser vi likevel
dei første teikn på dei problema dei sosialdemokratiske
partia står overfor når dei både skal framstå som eit
folkeparti og samstundes appelera til arbeidarklassen som
ein klasse med felles interesser.83
Fram til 1961 var det NKP som artikulerte arbeidarklasseinteressene på det partipolitiske planet,, og det var så
leis styrken til NKP (og seinare SF) som vart grademålaren
på kor langt DNA kunne dempa arbeidarklasseorienteringa
for å vinna funksjonær- og primærnæringsgrupper. På slutten
av 40-talet vart NKP si spesielle oppfatning av "proletarisk
internasjonalisme" eit kjærkome grunnlag for å retta eit
knusande slag mot partiet i ein periode med gryande misnøye
Særleg med tanke på høgredreiinga i
på arbeidsplassane.
DNA etter 1949 var dette gunstig for DNA. På 50-talet vart
tendensen til at NKP konsoliderte seg på arbeidsplassane på
grunnlag av ei ny fagopposisjonell line møtt med sin sosialiseringskomite som koka bort i kål og famlande freistnader
på å samla seg til ein framstøyt for å sikra arbeidarane
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sin stilling på arbeidsplassane gjennom bedriftsdemokratiske ordningar.
Først i og med Aspengren-komiteen på
60-talet, som m.a. må sjåast i samband med SF sin veksande
styrke i fagrørsla første halvdel på 60-talet, vart dette
programfesta i prinsippet.
Krigserfaringane og omlegginga i "den kommunistiske ver
densbevegelse" (oppløysinga av Komintern i 1943 og interessesfærepolitikken) gjorde slutt på den verbale radika
lismen i samband med den tysk-sovjetiske pakta 1939 og
førte til ei vidareføring av folkefrontpolitikken. Dette
kom til uttrykk gjennom nasjonal retorikk, tilslutninga
til Fellesprogrammet og dei ideologiske markeringane som
kom i samband med forhandlingane om samanslutning av NKP
og DNA 1945-47. Det det dreia seg om var å byggja ein
folkefront av arbeidarklassen og "bøndene, fiskerne, små
borgerskapet, de framstegsvennlige intellektuelle og alle
andre framstegsvennlige elementer" mot "det ledende sen
trum for monopolkapitalen".
Den folkelege fronten måtte
konsentrera seg om å renska ut dei reaksjonære elementa
i statsapparatet, nasjonalisera "trustene og bankkapitalen" og demokratisera næringslivet ved oppretting av
produksjonsutval.84 Folkefrontpolitikken innebar ei nedtoning av arbeidarklasseperspektivet ved å leggja vekt på
realisering av interessene til ein vesentlig breiare so
sial basis.
Strategien måtte då og formulerast mindre
revolusjonistisk og meir som den kompromissens veg dette
skiftet nødvendigvis måtte innebera.
Oppgjer med begrep
som proletariatets diktatur og valdeleg revolusjon måtte
koma.
Slik formulerte partiformann Løvlien seg på lands
møtet 1946: "NKP er et demokratisk parti, som stiller seg
på demokratiets grunn og kjemper for en utvidelse og for
bedring av demokratiet på grunnlag av folkeflertallet og
vår gjeldende konstitusjon".85 Partiet måtte då og lett
få eit markeringsbehov (slik som for øvrig også dei borgarlege partia fekk det), og særleg måtte den faglege
politikken koma i ei klemme mellom den ansvarlege parla
mentariske politikken og NKP sin tradisjonelle rolle som
talerøyr for fagopposisjonelle.
Furubotn skulle på denne
tida ha uttalt at "staten er hovedvåpenet, streiken er
reservevåpenet".86 Løvlien erklærte i 1946 at NKP ikkje
ville gå mot streikar, men hevda samstundes at det var
"en abnorm situasjon" dersom arbeidarane måtte gå til
streik (i samband med Spania-saka) "når det ved statsroret
sitter en regjering som er utgått av deres egen midte".87
Dei første åra etter krigen var det truleg heller ikkje
grunnlag for noko militans på arbeidsplassane - til det
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var oppslutninga om gjenreisingspolitikken for stor.
Sjølv om NKP reint parlamentarisk heldt stillingen så
nokonlunde (10 % ved kommunevalet 1947 mot 12 % i 1945),
var det likevel klare teikn i tida på indre utholing av
partiet sin massebasis. Det klaraste uttrykket for dette
den første tida var tilbakegangen for partipressa.88 Par
tiet sin medlemsmasse var i stor grad ein ny medlemsmasse.
Partiet var dominert av ungdom utan særleg politisk er
faring, men mobilisert bak partiet som følgje av krigs
innsatsen og den allmenne radikalisering etter krigen.8*5
Partiet sine freistnader på å styrka partimedlemmene ideo
logisk og teoretisk vart ingen suksess.
Forsøket på å
byggja °PP ein eigen paftiskule vart ein fiasko90, og par
tiet sitt teoretiske tidsskrift etter krigen, "Vår Vei" ,
vart heller ingen suksess: det hadde 2 000 abonnentar i
1946, men nådde alt i juni 1948 ned i noko over 400.91
Venstredreiinga i 1947 må sjølvsagt mellom anna forklarast
ut frå omslaget i "den kommunistiske verdensbevegelse",
med oppretting av Kominform og ideologisk oppstramming for
å sikra lojaliteten overfor Sovjet i ei tid med amerikansk
offensiv og skjerpa internasjonalt klima. Dette var desto
meir nødvendig då perioden 1941-1947 opna for ukontroller
bare "nasjonale vegar" til sosialismen.92 Sjølv om denne
internasjonale bakgrunnen må med, var det og viktige indre
føresetnader for venstredreiinga og dei former den fekk.
Skjerpinga av den ideologiske plattform kom samstundes med
at partiet følte ein viss medgang på arbeidsplassane, gjen
nom krav om samling i tråd med "Vestfold-forslaget" og i
kampen mot "lønnsstopp"-loven.
Politisk går nå partiet mot
den stabiliseringspoiitikken det tidlegare hadde støtta. På
det teoretiske området kom dette til uttrykk i ein tilbake
vending til dei teoretiske posisjonane frå før folkefrontperioden.
Følgjande sitat frå ein leiarartikkel i "Vår
Vei" hausten 48 syner det raske skiftet som hadde gått føre
seg: "Arbeiderklassen og det arbeidende folk kan bare seire
i forbitret klassekamp.
Også overgangen til sosialismen
vil føre med seg en tilspissing av klassekampen inntil
fienden er tilintetgjort. Det finnes bare en vei, klasse
kampens vei, som over arbeiderklassen herredømme, det vil
si proletariatets diktatur, fører fram til sosialismen".98
I tråd med denne venstredreiinga følgjer og det velkjende
repertoar av skjellsord frå Komintern-tradisjonen. Høgresosialdemokratiet vart stempla som klasseforrædarar og nasjonale forrædarar, det var difor nødvendig å "jage klasse-
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forræderne, borgerskapets agenter, ut av arbeiderbeveg
elsen ... fortelle arbeiderklassen hvilke korrupte, komp
romitterte stympere de er der de står som vakthunder foran
borgerskapets stabbur med stjålet gods".94
Partiet stod også framføre eit oppgjer innanfor eigne
rekker og språkbruken var ikkje mindre sterk der. Vi skal
ikkje her gå inn på diskusjonen om årsakene til brotet i
1949, men freista leita fram dei teoretiske posisjonane
som kom til uttrykk. Nå er det vanskeleg å slutta frå
desse til brot-årsak - mest sentralt i oppgjeret stod då
og dei to fløyars gjensidige provokasjonsteori, det koka
ned til kven som var klasseforrædarar og imperialismens
agentar innanfor partiet. Her må nyttast psykologiske
kategoriar i analysen samstundes som dette også var den
norske tillemping av oppgjera mot "titoismen" i austblokka.
I det videre følgjer vi analysane til Terje Halvorsen.
For det første var det ein skilnad mellom fløyane i for
holdet til teorien i det heile. Furubotn-fløyen kontrol
lerte det teoretiske tidsskriftet kor Løvlien-fløyen om
trent ikkje bidrog. Løvlien-fløyen vart skulda for "for
akt for teorien" og "knefall for spontaniteten" og såleis
og for "et avgrenset fagforeningssyn".95 Frå den andre
sida heitte det at Furubotnfløyen var dominert av småborgarlege intellektuelle som ville "belære arbeiderne om
hvordan de skal føre sin klassekamp,
enda de selv ikke
har høstet den ringeste erfaring i denne kamp*, dei var
taleføre og kunne "lese Marx på originalspråket og uttryk
ker seg svært elegant i sine politiske avhandlinger om
høyre-opportunismen innenfor NKP".96 Det er likevel ikkje
mogleg å sjå nokon særleg skilnad mellom fløyane med omsyn
på sosial basis97, og Løvlien-fløyen var ikkje anti-marxistar - snarare tvert imot: dei skulda nettopp Furubotnfløyen for rett etter krigen å ha teke "fullstendig anti
marxistiske og rent høyreopportunistiske standpunkter".98
Nå må det jo her leggjast til at kampen måtte førast i eit
marxistisk språk - det dreia seg jo mellom anna om å visa
kven som sterkast stod på den kommunistiske tradisjonens
grunn og det dreia seg om å vinna goodwill internasjonalt
(dvs. i Moskva).
Frå Løvlien-fløyen kom kritikken på tre punkt: Furubotpfløyen hadde spreidd illusjonar om statens klassekarakter
den første tida etter krigen og dimed bidrege til å viska
ut skilnadene mellom DNA og NKP. Det gjaldt vidare klasse
analysen, der Furubotn opererte med den umarxistiske hovud-
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delinga mellom folk og monopolkapital - dette innebar å
fornekta klasseskilja og hindra utviklinga av ein politikk
som peikte utover "det gamle borgerlige demokratiet"* Par
tiet sin profil vart utviska, og dette svekka utviklinga
av arbeidarklassens klassemedvit. Den passive haldninga
til faglege aksjonar var uttrykk for dette.99 Eit hoved
punkt var skuldingane om borgarleg nasjonalisme - ein
kategori som høvde godt i ei tid der parolen var å bekjempa
titoismen.
Strand Johansen såg dette som eit spørsmål om
å prioritera kampen for nasjonal suverenitet eller kampen
for sosialismen, der Furubotn stod for det første mens det
for kommunistar dreia seg om å overordna kampen for sosia
lismen alle andre spørsmål. Den feilaktige lina til Furu
botn synte seg i krigspolitikken, der hans politikk inne
bar "klassekampens fullstendige avblåsing og overgang på
en nasjonalistisk linje".100 Skilnaden gjekk også på
spørsmålet om den sosiale basis for partiet sin politikk.
Ifølgje Halvorsen stod Løvlien-fløyen for å understreka
arbeidarklasse-karakteren til NKP, mens Furubotn m^ir stod
for ei folkepartiline: "En hovedanklage mot Furubotnf]øyen under "oppgjøret" var derfor at den hadde "fornektet
prinsippet om det kommunistiske parti som arbeiderklassens
parti, hvis hovedoppgave det er først og fremst å erobre
arbeiderklassens flertall..." I stedet hadde den lansert
"en småborgerlig og forvirret teori om NKP som et "folke
parti".101 Etter Løvlien sitt syn kom dette manglende
synet for klassemotsetningane til syne i Furubotn sitt
forslag om ein milliard til støtte til bondenæringa ("bondemilliarden") og i hans støtte til bøndenes prisaksjon 1947.
Dette var å underkjenna betydninga av klassemotsetningane
på landsbygda.
Furubotn-fløyen var likevel ikkje den delen av partiet som
var mest samarbeidsvennleg overfor sosialdemokratiet fram
til 1947, og etter 1947 reviderte dei også oppfatninga om
at staten hadde endra klassekarakter og muligheten av
fredeleg overgang til sosialismen.102 Furubotn la utvil
somt større vekt på dei nasjonale verdiar i sin argumenta
sjon, slik som i Vår Vei 7/49: "Norge, vårt fedreland og
vårt folk, er i største fare". Nasjonen omfatta heile
folket, bare "det reaksjonære bursjoasi" står utanfor nasjo
nen.103 Det er likevel grunn til å tru at forholdet til
det nasjonale spørsmålet først som ei etterrasjonalisering
frå Løvlien-fløyen vart konstituerande for partimotsetningane.104 Det står likevel fast at det var Furubotn og hans
folk som førte an i omlegginga av kursen mot venstre - av
Løvlien-fløyen vart dei då også skulda for "venstre-ekstre-

187

misme". På grunnlag av ein analyse av verdssituasjonen
som var meir dyster enn Løvlien-fløyen sin, rekna Furubotn
med ein snarleg kontrontasjon, og då gjaldt det å velja
side. Mens Løvlien såleis gjekk inn for ei konsekvent
nøytralitetsline, ville Furubotn at partiet skulle gå inn
for ein vennskaps- og støttepakt med Sovj et-Unionen. Hand
i hand med dette gjekk då ein ultra-venstreanalyse av so
sialdemokratiet - DNA førte 'ein anti-demokratisk, reaksjonær-borgarleg politikk.105 På bakgrunn av ein katastrofeteori omkring dei internasjonale spenningane og ut
viklinga av verdsøkonomien sette Furubotn-fløyen revolu
sjonen på dagsorden. Denne særeigne blanding av antimonopolistisk og nasjonalistisk strategi på den eine sida
og ultra-venstre haldingar i synet på sosialdemokratiet
og på muligheten for revolusjonær offensiv på den andre, dukkar
for øvrig i karrikert form oppatt i AKP midt på 70-talet.
Bakgrunnen for omlegginga var - ved sida av tilknyttinga
til den internasjonale kommunistiske rørsla - behovet for
sjølvstendig markering av partiet som eit parti for dei
reine arbeidarinteresser.
Kva dei ideologiske og teoret
iske manifestasjonane eigentleg uttrykte, trur vi det er
vanskeleg å uttrykka heilt presist. Vi ser det som rela
tivt ufruktbart å detaljstudera dette med sikte på å av
klara korvidt NKP eigentleg var revolusjonært eller om det
bare uttrykte ein opposisjonell reformise.105 Den avgjerande essensen i venstredreiinga i 1947 var ei sterkare mar
kering av arbeidarklasseprofilen og dimed ei styrka opposi
sjons- og konfrontasjonsline.
Den seirande Løvlienfløyen fjerna seg relativt raskt frå
venstrismen i samband med partioppgjeret og tilkvessinga
i forholdet mellom DNA og NKP.
I likskap med venstre
fløyen for øvrig var det Norges innveving i den vestlege
militæraliansen og særleg forholdet til Tyskland som vart
sentrale tema i agitasjonen.
Ideologisk dreia partiet
igjen tilbake til posisjonane rett etterkrigen, men med
sterkare markering av det særeigne med det kommunistiske
partiet som representant for den militante fløy i fagrørsla.
Alle restar av den revolusjonære fraseologi under parti
stridens dagar vart fjerna i prinsipprogrammet av 1953.
Vegen til sosialismen går nå gjennom å vinna det parlamen
tariske fleirtal107.
Politisk set partiet kravet om nasjonaliseringar av "privatbankene - forsikringsselskapene
og nøkkelindustriene i Norge" og om mest mogleg økonomisk
sjølvstyre/proteksjonisme i fremste rekke.
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På det teoretiske området var det liten rørsle.
Partiet
fekk igong att det teoretiske tidsskriftet "Vår Vei" i
1952, men klimaet var dårleg for sjølvstendig teoriutvik
ling og diskusjonar etter det knallharde brotet i 1949/50.
Når partiformannen på landsmøtet så seint som 1953 advarte
mot at partiet sine fiendar vil kunna freista å lamma par
tiet ved å planta "skadegjørere" i partiet - ja då kan
ikkje det akkurat oppfattast som ein innvitt til open dis
kusjon.
Han oppmodar her til "å vise vaktsomhet1' mot per
sonår som freistar smugla inn "Furubotns falske teorier"
og åtvarer mot å vera "så lettsindige å tro at det ikke
fantes spioner og provokatører inne i vårt parti".108 Det
viktigaste studiemateriellet i arbeidet for å følgja opp
sentralstyret sitt vedtak i 1954 om å heva det ideologiske
nivået var "SUKPs historie". Partiet heldt såleis fast på
sine posisjonar, men stivna i dogmatisme og marxistisk leninistisk ortodoksi.
Som Reidar Larsen uttalte om par
tiet sine "ideologiske yppersteprester" på landsmøtet i
1975: "De står ikke, men ligger på marxismens grunn".108
I samband med førebuingane til brotet med SV var det igjen
om å gjera å markera partiet som sjølvstendig også på
teoriens område, som dei sanne forvaltarar av den eigentlege marxisme.
Gjennom ei ny bølge av marxist-leninistisk
ortodoksi, - til og med begrepet proletariatets diktatur
kom til heder og verdighet igjen - vil partiet igjen profilera seg som arbeidarklassens einaste representant i den
småborgarlege sumpen som venstresida elles utgjer.110 Sen
tralt nå som før står begrepet "internasjonal klassekamp",
der verkeleg proletarisk internasjonalisme inneber å ta
standpunkt for regima i aust mot regima i vest. (For "den
sosialistiske leir" mot "den kapitalistiske leir"). Kor
leis eit standpunkt for klasseinteresser vart eit stand
punkt for statar, er ei historie for seg.
Opprinneleg
hadde vel denne tilknyttinga til dei sosialistiske regima
truleg den funksjon å styrka internasjonalismen i arbeidar
klassen og med dette grunngje det nødvendige i at arbeidar
klassen organiserer seg sjølvstendig i Norge. Etter skis
maet i den kommunistiske verdsrørsla og sjølvstendiggjeringa av dei dominerande kommunistparti i Europa (eurokommu
nisme), har den politikken og dei teoretiske posisjonane
NKP har innteke ingen basis lenger ut over partiapparatet. u 1

50-TALLET:

NYKONSERVATISME OG FARVEL TIL PROLETARIATET

50-talet var ein epoke der dei venstre-intellektuelle ikkj
såg samfunnsmessige motsetningar dei kunne knytta an til,
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"det som for oss føltes så nærværende var at frontene gikk
inne i oss og ikke utenfor oss".1*2 Det var ein periode
der somme av dei fremste forfattarane i tida skreiv "i
reaksjonens tjeneste" mot "fem hundre års rasjonalisme og
empirisme".115 Om ikkje dei intellektuelle deltok i Li
bertas sitt felttog mot den kjedelege og grå formyndarstaten, så hadde i alle høve Bjørneboe alltid ein heva
lanse mot formyndarmenneskef' og velferdsstatens salamandarar. Sigurd Hoel kunne nok avgrensa seg frå mystisime
og kalla Elliot for ein høgreekstremist, men sjølv såg
han ei av hovudoppgavene for kulturkampen dei neste tiåra
i å øva motstand mot "den tenkemåten, at staten er Gud,
byråkratiet hans presteskap, og at alle vi andre rett og
slett er en menneskemasse som har å betale våre skatter,
utfylte våre skjemaer og for øvrig tjene som grunnlag for
statistikk".1^ I desse tider med forslag om prislovar
og med språknemnder og andre totalitære tendensar, gjeld
det som aldri før:
"Vi må bevare vår liberale arv. Vi
må redde det som reddes kan av den, før den blir totalt
beslaglagt véd arveavgift til staten".115
Det var lite rom for ei sjølvstendig utvikling av marxis
men på 50-talet, ein epoke der individualisme og libera
listiske og konservative kritikker av staten var gjennom
gangstema i litteratur og diskusjon.
I arbeidarrørsla
stod vaiet mellom det sjølvgode og anti-intellektualistiske
sosialdemokratiet, med ei optimistisk tru på at produktivkreftenes utvikling under kyndig administrasjon var himmelvegen til sosialisme, og eit kommunistparti der det var
satt lokk på dei teoretiske diskusjonane og der ein fastfrosen marxistisk-leninistisk ortodoksi av folkefrontvarianten tente som støtte for fasthalding av ei arbeidarklasseorientering i ei ulvetid.
Venstreopposisjonen kom først og fremst til uttrykk på det
utanrikspolitiske området, gjennom kritikk av NATOs Tysklandspolitikk og på slutten av 50-talet særleg på atom
våpenspørsmålet. Dels hadde nok denne orienteringa mot
nasjonal suverenitet også ei innanrikspolitisk side. Nasjo
nal suverenitet - særleg m.o.p. økonomisk politikk - vart
sett som ein føresetnad for ein økonomisk politikk som fagrørsla kunne ha del i styringa av (både i motstanden mot
EFTA_ og EEC-medlemskapet finn vi eit sterkt innslag av
faglege tillitsmenn på venstre fløy i fagrørsla). Den
gradvise integrasjonen i NATO og særleg atomopprustinga
gjorde at venstreopposisjonen fann ein ganske brei basis
i den tradisjonelle antimilitarismen på arbeidsplassane.
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Denne opposisjonen på eit slikt utanrikspolitisk område,
som lett kunne appelera til det nasjonale og vern om tra
disjonelle verdiar, var nok noko av bakgrunnen for den påfallande allianse mellom dei nye venstreopposisjonelle og
dei gamle sosialdemokratar i DNA.

"DET NYE VENSTRE" - PÅ LEIT ETTER EIN SOSIAL BASIS FOR
RADIKAL OPPOSISJON
Det er ikkje så enkelt å leita fram nokon teoretisk konsepsjon som kunne seiast å dominera denne intellektuelle
venstrefløyen - dersom noko slikt eksisterte så var det i
alle høve ikkje marxismen. Ein hovudtendens var å støtta
seg på dei nye samfunnsvitskapane som autorative støtte
punkt i kritikken av og forståinga av samfunnet.
På uni
versiteta ser vi at det er den amerikanske strukturfunksjonalismen frå Parsons som vart toneangjevande.116 Her finn
vi lite av klassar og klassekamo, men desto meir om status
og lagdeling. Det kan rett nok seiast om denne tenkinga
at Mdet handler om et samfunn som ikke skal forandres”117,
men på grunnlag av studier av korleis dei sosiale system
fungerer utvikla desse sosiologane seg til å bli "velferds
statens dårlige samvittighet”. 18 Det var då og med ut
gangspunkt i dei nye empiriske samfunnsvitskapane sine krav
til saklighet, og ikkje med grunnlag i eit heilskapssyn som
kunne grunngje ein meir fundamental opposisjon, at dei
venstreintellektuelle stod fram med sin kritikk av den her
skende kurs.
"Opposisjonen leste ikke Marx«og Lenin, men
Der Spiegel, Le Monde og New Statesman, for å kunne avdekke
skjønnmalingen av NATO. Utenrikspolitikken tok på denne
måten ideologienes plass, og tjente teoriens funksjon, i
debatten mellom norske sosialister”.119
Det var klart at denne dreiinga mot dei nye samfunnsvit
skapane, mot å kritisera politikarane utanfor politikken
måtte få konsekvensar for synet på kva sosial basis det
eksisterande samfunn kvilte på og kor grunnlaget for ein
ny politikk var å finna. Det er på 50-talet vi finn det
grunnlaget for ”farvel til proletariatet” blant venstre
intellektuelle som på 60-talet meir offensivt vart knytta
til håp om ein revolsujon av dei ikkje-integrerte folke
grupper (studentar og andre undertrykte). Arbeidarklassen
var stadig borgarleggjort, men tonen var meir offensiv og
optimistisk på 60-talet. Tre tema gjekk igjen: 1) Borgar1eggjering av arbeidarklassen gjennom tileigning av kon
sumsamfunnet sine verdiar.
2) Sosialdemokratiet har blitt
ein administrator av kapitalismen, som følgje av denne
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borgarleggjering nedanfrå og oligarki og korporativisme
ovanfrå. Til dette svarer ei tru på at endring bare kan
koma som følgje av opplysning, ny kultur og moral. Dei
intellektuelle får såleis sin hovudrolle i denne tenkinga
om vilkår for endring av samfunnet.
Det er ikkje eit særleg norsk fenomen at tidlegare marxistar og den nye generalsjon av sosialistar på 50-talet
utvikla seg i denne retninga. Her er nok å visa til
Wright Mills og Frankfurterskulen. Ein person som gjen
nomgjekk ei slik utvikling, utan rett nok å tileigna seg
den underliggjande kulturpessimismen og den småborgarlege
forakten for fagrørsle og stat, er Edvard Bull d.y.
HISTORIKAREN EDVARD BULL: FRÅ ARBEIDARRØRSLE- TIL SOSIAL
HISTORIE
Edvard Bull tilbøyrte før krigen venstreopposisjonen i AUF
og sat då og i sentralstyret i organisasjonen.120 I utvik
linga til forfattarskapet til Edvard Bull finn vi dei
fleste tema til "det nye venstre" representert. Mens han
i 1947 ("Arbeiderklassen i norsk historie") stadig betoner
arbeidarklassen som ei eining med ein bestemt posisjon i
samfunnet som igjen er bestemt av eit økonomisk-struktu
relt forhold (arbeidarklassen produserer meirverdi121), be
toner han seinare stadig sterkare differensieringar og
interessemotsetningar innanfor denne klassen. Reint programmatisk uttrykker han dette alt i "Marxistisk historie
oppfatning" i 1953 der han understreker dei sterke differensieringar i arbeidarklassen og betydninga av "de sosiale
gruppene som går på tvers av klassegrensene".122 Marxis
men har skjerpa historikarane sin sans for økonomi, klasse
kamp og ideane sin samfunnsmessige funksjon. Men marxis
men er bare ein av fleire teoriar, ein av fleire inntak til
forståing av samfunnet.
"Den var et system av vitenskape
lige teorier som i sin tid betydde framsteg, men som nå på
mange punkter er foreldet".123 Denne klargjeringa av dei
interne splittingar blir ytterlegare styrka av dei sosialhistoriske studia på 50-talet.
Seinare viser han korleis
klassesamarbeid liksåvel som klassekamp vil vera naturleg
for arbeidarklassegrupper..124
Han ser då heller ikkje arbeidarklassen som ei samfunnsendrande kraft.
I 2. utgave av "Norsk fagbevegelse"(1968)
er han inne på ein teori om arbeidarklassen som reformistisk på grunn av velstandsauken - eit vanleg tema i det
nye venstre (og for så vidt og i borgarlege teoriar om av-
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radikalisering i arbeidarklassen). Arbeidarklassen er i
internasjonal målestokk blitt "...et arbeideraristokrati som ikke lenger er revolusjonært, fordi kapitalismen i
denne delen av verden har råd til å betale skikkelige lønninger".125 I 1975 finn han at kapitalismens frigjerande
fase var slutt om lag 1920 og vart etter kvart avløyst av
den organiserte kapitalisme.
Her herskar "toppfolkenes
partnerskap" som har opprettehalding av det kapitalistiske
systemet som eit felles prosjekt. Her går Bull nærmast inn
for teorien om sosialdemokratiet som totalkapitalens for
valter:
"Det er min påstand at under Arbeiderpartiets re
gjeringstid er kapitalismen blitt fullstendiggjort" stadig fleire har blitt lønnsavhengige og ufrie.126 I mot
setning til dei ultra-venstreteoretikarar som vi vanlegvis
plar forbinda med teorien om "sosialdemokratiet som total
kapitalens forvaltar", opererer ikkje Bull med noko skilje
mellom arbeidarklassens objektive og subjektive interesser:
borgarleggjeringa av parti og fagrørsle svarte til interes
ser også på grunnplanet. Han ser likevel eit håp om end
ring i at "nye mål dukker opp, når nå en generasjon har
vært mette og mer eller mindre tilfredse småborgere i
vennekretsen om Einar Gerhardsen".127 I 1975 ser han kimen
til opprør i den veksande mengde av "radikale intellekt
uelle".
I tråd med Michels ser han den gruppa som utgjer
"toppfolkenes partnerskap" som "en herskende klasse".12® I
tråd med sentrale idear frå studentopprørets dagar i 1968
finn han kimer til opprør i den nye underklassen - dei
grupper som i den kriseramma kapitalismen blir støytt ut kvinner, ungdom, eldre arbeidstakarar: "arbeidslivets reservearme".129
Det nye venstre si vending mot samfunnsvitskapane som grunn
lag for å etablera dei allmenne interesser, og dermed trua
på dei intellektuelle - og ikkje arbeidarklassen - som berar
av desse, finn vi stadig uttrykt i dei publikasjonar som
førte fram den rørsla som i 19.61 vart til SF. Ein tids
typisk representant for vandringa frå marxisme og arbeidarklasseorientering, til desillusjonert kritikar av det antiintellektualistiske og sjølvgode sosialdemokratiet på 50talet for så å få ei meir offensiv innretting på 60-talet,
er Torolf Solheim.
TOROLV SOLHEIM: FRÅ MARXIST TIL ÅNDSARISTOKRATISK POPULIST
OG IDEOLOG FOR DET NYE VENSTRE
Solheim var før krigen medlem i NKP, men kom under krigen
i komflikt med partiet (særleg Furubotn) og var frå 1945
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medlem av DNA til han meldte seg ut i 1953. Året etter
byrja han å gje ut tidsskriftet Fossegrimen^. Det er
prega av alle dei tema som går igjen i intellektuelle sin
kritikk av det sosialdemokratiske Norge på 50-talet, men
i ei heilt særskilt Solheim-legering. Her finn vi forakten
for Mden smilande byråkraten" (2/55) , og tordentale mot ni
velleringa, "nedåtjamninga" (1/58) i det moderne borgarlege
demokratiet.
Parallelt med at tidsskriftet vil arbeida
for å "reise oppatt det enkle, opphavelege" (1/54) og
køyrer hardt ut mot frihandelspolitikk og import av utanlandsk kapital ("sal av landet", "landssvik" etc. ima. 2/55)
og vil gje rom for bygdekulturen i tidsskriftet sitt, har
han liten tru på bygdefolket og deira vilje til å bli ei
fornyande kraft.
Han er ikkje mindre nådig enn Kinck, som
han stadig kjem tilbake til og siterer frå, i si framstil
ling av bøndene og bygdefolket.
"Bøndene er ein under
klasse, og vil vere merkt av dette i lang tid ennå,..."
(2-3/56 s. 68). Det var ikkje bygdefolket sjølv som fram
heva kulturen deira - det var byfolk.
Bygdefolket var på
sitt sterkaste politisk og kulturelt då dei vart leia av
dei dyktigaste, mest kunnskapsrike. Nå blir folk med ini
tiativ halde borte.
Bygdesamfunnet sakkar akterut. Den
"politiske nivellering" som følgde i kjølvatnet av demo
kratiseringa gjekk først og fremst utover bygdene. (2-3/56)
Denne "forflatinga av det politiske liv" kjem han stadig
tilbake til.
I Venstre og DNA si stordomstid - i oppgangs
tida - er det "åndshovdingar som står i brodden". Men forflatinga har gått sin gang.
"Det er såleis lenge sia dei
norske parti søkte etter dei med høgreist og fri tanke,
eller høgreist og målsett moral" (1/58 s. 8).
I demokra
tiets framvekstperiode var det "framståande intellektuelle
og borgarar" som dreiv fram politikken - dette endra seg
etter som partia Venstre og DNA kom til makt.
"Mest graverande har naturleg denne nedåtjamninga kome tilsyne i
arbeidarrørsla og regjeringspartiet" (s. 9). Han oppgir
tre årsaker til at demokratiet set middelmådige og sinker
til makta i staden for åndshovdingane, særleg i arbeidar
rørsla (3-4/58).
For det første den sterke anti-intellektualismen, som han meiner arbeidarrørsla i Norge har henta
frå tysk arbeidarrørsla (og "det tyske proletariat og den
tyske småborgaren er runnen av ein bondeklasse på eit uvanleg lågt økonomisk og åndeleg nivå", 2/59 s. 51). Dette
heng igjen saman med romantisering av proletaren - dette
representerte ei "politisk tilbeding av dei som låg att
ende". (Ivar Øyjore - psevdonym for Torolf Solheim i 3-4/
58 s. 134). Det tredje elementet i denne teorien om ar-
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beidarrørslas degenerering er ein Michels-inspirert teori
om at organisasjonsapparatet undergrev dei idear som låg
til grunn for organisasjonen - anten det nå var kristendomen, de't borgarlege demokratiet, målrørsla eller arbeidarrørsla: "Nå er det ein historisk kjensgjerning at
alle store idear og rørsler i menneskesoga har vorte lagt
øyde av det apparatet som vaks opp for å bere rørsla fram".
(1/58 s.9).
Saman med det fasttømra partiapparatet opp
stod den jernharde partidisiplinen, som igjen bidrog til
å støyta dei intellektuelle bort (2/59). Dei intellektu
elle ,!vart ei politisk diskriminert gruppe innan rørsla”,
(s. 51).
Frå dei marxistiske posisjonar før krigen var altså Solheim
på 50-talet blitt ein åndsaristokratisk kritikar av demo
kratiet - noko
som truleg ikkje minst reflekterte hans
eigen isolasjon på denne tida. På det standpunkt at "borgar, bonde og proletar jamt over var og er ein tosk” (34/58 s. 133) er det vanskeleg å byggja den offensive ånd
som skal til for å utvikla ei politisk rørsle eller byggja
eit parti.
Og det er den oppgava han frå 1959 - på bak
grunn av lovande venstretendensar og opposisjon i DNA stilte seg.
Han kvittar seg med den pessimismen som låg
til grunn for ideen om demokratiets "nedåtjamning” og de
terminismen bak tanken om at organisasjonane med nødvende
korrumperer dei idear dei sprang ut av (sjølv om kritikken
av jerndisiplinen i DNA ikkje stilnar).
I Fossegrimen
2/59 beiter det nemleg "Vi treng eit nytt parti i norsk
politikk” - mens han fem år tidlegare hadde gått inn for
å ”sprenge partibåsane” og stilla "partiubundne lister"
ved kommunevalet det året.
I det han skriv om partispørsmålet i artikkelen "Trengs
det eit nytt parti?" (2/59) og i tida etter danninga av
SF er det ikkje spor av marxismens tenking omkring klasse
interesser og den sosiale basis for sosialistisk politikk.
Det nye partiet "må ikkje avgrense seg om eit arbeiderparti
på tradisjonell grunn", (s. 55).
Snarare dreier det seg om
å "bygge på prinsippet: ein moralsk utvikla individualitet
som grunnlag for all organisasjon" (2/59 s. 56) - det
dreier seg om å "bygge dei politiske organ på ein slik
måte at dei i størst mogleg grad virkar kvalitetsutveljande
i menneskemassen" (s. 57). Etter danninga av SF beiter det
at det tradisjonelle skiljet mellom borgarlege og ikkjeborgarlege er "ordklisjear" som fører til "tåkelegging av
realitetane i politikken" ("Nytt parti og ny politikk",
3/61 s. 98/99).
Det avgjerande skiljet går på spørsmålet
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om å verna den nasjonale integritet i mot dei overnasjo
nale organisasjonane NATO og EEC. Den gamle politiske
travar er "svimmel av medgang":
"Held S.F. fast ved sitt
enkle, klare, dristige og folkevettige program, uten å la
seg engasjere i noko som helst form for samarbeid eller
politisk handel, vil partiet på kort tid vekse fram som
det einaste nasjonalt samlande parti i norsk politikk".
(4/61 s. 147).
I to artiklar i nr 3 og 4/1962 samanfattar han posisjonen
sin teoretisk, og vi ser då og her klart påverkinga frå
Mills og andre teoretikarar frå det Nye Vemstre. Her er
også det nye venstre sin marxismekritikk klart artikulert.
At Solheim her finn det nødvendig å gå inn på ei eksplisitt
drøfting av Marx, viser og til ei spenning i SF som låg i
kimform alt ved starten. Etter ei drøfting av Marx sitt
meirverdibegrep og den snevre definisjon av arbeidarklassen
som Solheim meiner følgjer av dette, finn han det nødvendig
å revidera denne og dimed og tenkinga omkring det sosiale
grunnlaget for sosialismen.
Industriarbeidarklassen er for det første avtakande (auto
masjon). Dei nye gruppene i den stadig aukande tertiærsektoren har ikkje lønns- og arbeidsforhold som skiljer
dei ut frå industriarbeidarklassen, og store grupper i
primærnæringane har dårlegare kår.
"Moderne arbeidarrørsle - og dermed eit sosialistisk parti - må bygge sin
politikk på desse kjensgjerningane når prinsipp-grunnlag
og målsetting skal fastleggjast, og ikkje på eit snevert
industriarbeidargrunnlag frå kapitalismens barndom og frambrot" (s. 129).
Industriproduksjonen har fått ein langt
meir samfunnsmessig karakter - det er difor ikkje lenger
grunnlag for "proletarromantikken - som enda rir den tra
disjonelle arbeidarrørsla." (s. 130). Han er heilt på line
med det nye venstres sosialfilosofar (som Habermas) når han
betoner den kvalitativt nye rolle som vitskapen har fått i
produksjonsprosessen: "Moderne produksjon av varer og tenester krev i dag stadig aukande tilgang av kvalitetsarbeidskraft i produksjonsprosessen, frå vitskapsmannen til
funksjonæren og arbeidaren.
Det er desse som skaper den
egentlege meirverdien i dag, og som syner kor omfattande
dei yrkesgruppene er som i dag ser sine eigne og samfunns
messige interesser best tente med eit sosialistisk planhushald" (s. 131). Klassekamp er noko som i dag først og
fremst foregår i internasjonal målestokk mellom dei imper
ialistiske land og koloniane.
I vårt land er det heller
snakk om "ein politisk opplysningskamp".
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I "Vitskapleg eller dogmatisk grunnlag 2" går han endå
eit skritt lenger i å understreka det feilaktige i inr
dustriarbeid^rklasseorienteringa. Her er det temaet med
den borgarleggjorte arbeidarklassen som dukkar opp. Det
spesialiserte og automatiserte arbeidet verkar sløvande
og trøyttande på arbeidaren, og f,Den moderne reklame i det
kapitalistiske samfunn som gjennomsyrer heile samfunnslivet
for å skape ein stadig veksande konsumsjonsgalskap, har
mentalt borgarleggjort arbeidarklassen i storindustrien”,
(s. 176).
Politikken må difor ikkje byggjast på klasse
deling, men på ”sakleg utveijing etter menneskelege kvalitetar”.
Ei klasseinnretting på politikken kan føre til
”reaksjonær dyrking av det å være proletar” og skaper
"sjølgode og dumme fagforeiningsbyråkratar,
som lett lar
seg korrumpere, og som i dag er den beste støtte for den
ekspanderande storkapitalen”, (s. 172). Den sosialistiske
politikken har såleis ikkje noko bestemt klasseinnhald,
men er basert på innsikt heva over klasseideologiar og
klassekamp. Programmet til det sosialistiske partiet må
såleis ”gi det altomfattande totalbiletet for dei resultat
samfunnsforskinga har nådd fram til”, (s. 178).
SF I SPENNINGSFELTET MELLOM "DEI NYE GRUPPER" OG ARBEIDARRØRSLAS TRADISJONAR
Alt frå før danninga av SF i 1961 var det tendens til ei
spalting i det nye venstre mellom dei som framheva det
klasselause ved den politikken som det nye partiet måtte
føra og dei som meir framheva tilknyttinga til arbeidarrørsla og den sosialistiske tradisjonen. Dei første vil
då understreka dei intellektuelle som ei nøkkelgruppe og
innsikta frå dei nye samfunnsvitskapane som ei vitskapleggjering av politikken frå ein stad over politikken. Dette
var nok mellom anna ein måte å overleva som kritiske intel
lektuelle i den kalde krigens tid - karakteristisk er
fredsforskinga "som opprinnelig var en måte å unnslippe
dilemmaet mellom den kalde krigens amerikanske og bolsje
visme, ved å satse på de politisk nøytrale begrepene om
fred og forskning". 31 Blant desse vil vi finna dei som
ville at SF skulle bli eit fredsparti først og fremst.
Den første formann i SF - Knut Løfsnes - stod nær ei slik
oppfatning når han skriv at truselen om atomkrig "må være
det eneste og selvsagte utgangspunkt for en politisk be
vegelse i vår tid".132
På den andre sida hadde dei ambisiøse kreftene omkring
Sosialistisk Studentlag på 50-talet ei dobbel forankring
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i dei nye samfunnsvitskapane("slukte verkene til Erich
Fromm, Wright Mills og Vance Packard11) og dei venstresosialdemokratiske straumningar i Europa: "De ville utforme
et moderne sosialistisk prinsipprogram og studerte Ernst
Wigforss, G.D.H. Cole og de jugoslaviske partiprogrammene
ved siden av Marx og Lenin". 33 Som venstreopposisjonelle
både før og etter dei stod dei fast på sist vedtekne prin
sipprogram, i dette tilfelle.: "Grunnsyn og retningslin
jer".134 Dei krevde oppfølging av programpostane om so
sialisering og tordna mot det unnfalne utkastet i frå sosialiseringskomitéen til DNA.135 Den sterke responsen frå
fagrørsla på "påskeopprøret"136 styrka nok ytterlegare trua
på det moglege i å byggja ein venstreopposisjon på grunnlag
av sosialismens tradisjonelle sosiale basis. På landsmøtet
til SF i 1962 var det denne straumninga som dominerte og
prega t.d. prinsipperklæringa.
Gustavsen skriv at "Arbei
derpartiets svik mot sosialismens grunnleggende prinsipper
gjorde et nytt parti nødvendig". Partiet nøyer seg med "å
administrere det borgerlige samfunn". Nå var det ikkje den
utanrikspolitiske sida ved NATO-medlemsskapet som vart
understreka, men at medlemskapet "første til et omslag også
i vår innenrikspolitikk".137
SF etablerte seg ikkje som eit ideparti utelukkande på
grunnlag av internasjonal solidaritet og kamp for fred,
men og som eit parti i arbeidarrørsla som tok kampen opp
om hegemoniet i arbeidarrørslas tradisjonelle omland. Denne
utviklinga ser vi alt ved å samanlikna stiftingserklæringa
med prinsipp-erklæringa av 1962.
Kritikken av sosialdemo
kratiet vart skjerpa og orienteringa mot fagrørsla tydelegare.
I prinsipprogrammet av 1962 får vi og ei forsiktig
tilslutning til marxismen.133
60-talet var i Norge, som i andre europeiske land, ein rasjonaliseringsperiode i industrien.
Det er grunn til å
tru at dette også var ein periode med gryande militans på
arbeidsplassane og radikalisering i deler av tillitsmannssjiktet i fagrørsla, (frå 1970 eksploderer dette ein del
stader i ville streikar, noko som alt på slutten av 60-talet
vart meir vanleg i mange vestlege land - særleg Italia). SF
starta tidleg arbeidet med å fanga opp.dette, og Aspengrenkomitéen (LO/DNA) sitt arbeid første halvdel av 60-talet var
nok på mange måtar eit svar på utfordringa frå venstre.133
På det teoretiske området svarte det til ein tendens i par
tiet som understreka at planøkonomi og nasjonal styring med
økonomien tillot raskare rasjonalisering og utvikling av
produktivkreftene. Dette vart kombinert med eit program
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for styrka innflyting frå fagorganisasjonane over produk
sjonen. Utan at vi kjenner til at det er gjort nokon
granskning på dette, finn vi det rimeleg å tru at ein del
av dei faglege'kadrane til SF var inspirert av den same
produktivitets-tankegang som var utbreidd hos Kalheim og
andre som tilhøyrte kretsen rundt Furubotn på 50-talet,
men med ei endå sterkare vektlegging av den lokale faglege
kampen.
SF vart då også eit parti for deler av det radi
kale, lokale tillitsmannssjiktet.140
Denne produktivkraftsoptimistiske fløyen med basis i fag
foreningsfolk og med teoretisk oppbakking av yngre sosialøkonomar og dei ideologar som understreka tilknyttinga til
arbeidarrørsla sine tradisjonar, kom utover på 60-talet i
konflikt med ein tendens som knytte an til veksande mis
nøye i primærnæringane mot følgjene av rasjonalisering og
urbanisering. Denne nypopulismen fekk klarare politiske
trekk og vart meir aggresivt opposisjonell enn den klas
siske norske populismen som meir uttrykte sin motstand mot
industrialiseringa gjennom kulturen (lekmanns-, fråhaldsog målrørsle - eit unnatak er den Mfiskarbondesosialismen"
som førte fram DNAs parlamentariske gjennombrot i 1903).
Det var klare populistiske straumningar i mellompartia, og
særleg i Senterpartiet, men i SF fekk populismen dei tidlegaste, mest artikulerte og mest militante uttrykksfor
mene.
Så var det då heller ikkje noko som primært sprang
ut av folk med primærnæringsbakgrunn, men fekk først og
fremst basis i dei nye mellomlaga og vart på forunderleg
vis sausa saman med kinesisk kulturrevolusjon, Marcuse og
Borgstrøm.141
"Tidleg-populistane" i SF markerte tidleg ein sterkare og
meir fundamental kritikk av sosialdemokratiet enn den
straumninga som knytta an til den sosialistiske tradisjonen
og prioriterte kampen om DNAs omland.142 Liksom Solheim
nekta Ottar Brox, som tidlegast utforma den konsepsjonen
som populistane på venstrefløyen seinare vart ståande på,
for at dei verkelege motsetningane gjekk mellom dei sosia
listiske og dei borgarlege partia - motsetningane gjekk
gjennom alle partia.
Dei grunnleggjande motsetningar går
mellom teknokratane og dei som forsvarer dei populistiske
verdiar.
Marxistane ,Ter ofte de verste teknokratene en kan
komme ut for", og han har då meir til overs for Lindebrække
sin vyer om å gjera alle til folkekapitalistar, "men jeg
er villig til å gå mye lenger enn Lindebrække når det
gjelder å øke tallet på folkekapitalister.
Jo flere, desto
bedre. Aller best ville det jo være om vi alle sammen ble
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folkekapitalister".143 Om og om igjen forsvarer han bygde
folket sin rasjonalitet mot vekstfilosofien sin teknokra
tiske rasjonalitet, om og om igjen framhever han at det
gjeld for oss revolusjonære å vera konservative11+4 - å
forsvara dei tradisjonelle verdiar mot kapitalismens herjingar.
Om og om igjen understreker han det verdifulle
med sjølvsysselsetting og småproduksjon. Sjølvsagt ligg
det nedfelt i dette ein utopi145, sjølv om Brox
særleg i ettertid, seier seg å stå utelukkande på Vitskapens
standpunkt.146
Den sterke anti-kapitalistiske språkbruken og det harde
skytset mot sosialdemokratiet og andre forsvarar av dei
teknokratiske og kapitalistiske verdiar, gjorde Brox til
bannerførar for ein heterogen blanding av ulike element
som ville styrka radikalismen i SF og stilla partiet i ein
sterkare frontstilling mot sosialdemokratiet. Det heile
utkrystalliserte seg i striden om Distriktsprogrammet til
SF i 1967. Det seier seg sjølv at det er opent for strid
når Solheim framhever primærnæringane som hovudnæringane
i samfunnet, og at dei sysselsette her må "først og fremst
sikrast forsvarleg levestandard ... fordi desse gruppene
er dei mest nødvendige for eit framgangsrikt arbeids- og
produksjonsliv".147, mens Ståle Seierstad i nummeret etter
viser til det "tilbakeliggende preg" primærnæringane har
og at "det er behov for en utstrakt rasjonalisering av
disse næringene, og en fortsatt sterk avgang på arbeids
kraft til andre næringer".148 ,Motsetningane gjekk mellom
ei blokk av radikalistisk småborgarleg antikapitalisme på
den eine sida og ein meir produktivkraftoptimistisk og
fagforeiningsorienterte fløy på den andre.148 Det kunne
nok vera vikarierande motiv bak den uheilage allianse om
kring det populistiske programmet (ønsket om å fella Gus
tavsen1 50}, men det populistiske engasjementet svarte nok
til eigentlege tendensar i den grupperinga.som seinare
braut med SF151. At populisme godt kan sameksistera med
marxisme-leninisme, såg vi mange døme på i den norske maoismen omkring EF-kampen (t.d. i AKMED etter høgredreiinga
1971).
Generelt vart likevel splittinga i SF også ei
splitting mellom populismen og den grupperinga som seinare
danna AKP(m-l) - også ideologisk.
"NYMARXISMEN"
Dei ulike opposisjonelle og antikapitalistiske tendensane
på 60-talet identifiserte seg i stadig sterkare grad som
marxistiske (eller "nymarxistiske"). Marxismen vart ein
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måte å føra ein systematisk samfunnskritikk på grunnlag av
det moralske og kulturelle opprøret vi finn i det nye
venstre. Det moralske engasjement mot fattigdomsproblema
i verda og vestens freistnader på å slå ned frigjeringsrørslene sin kamp mot nykolonialisme, vart til marxistisk
imperialismeteori (i ein eller annan variant) som viste
til samanhengar mellom vestens undertrykking av dei fattige
folk og det økonomiske system i dei landa vi sjølv lever i.
Vietnam-krigen illustrerte USA-imperialismen, og NATO var
ikkje bare eit binder for nasjonal sjølvråderett og ein
organisasjon som auka den internasjonale spenninga: Orga
nisasjonen var ein imperialistisk allianse.
Reaksjonar mot økologiske problem, vart knytta til kritikk
av overflodssamfunnet, forbruks- og reklamesamfunnet ved
hjelp av marxistiske kategoriar (framandgjering, tingleggjering, profittmaksimering, seinkapitalisme etc.). Kri
tikken av kulturelle sider ved det samfunnet vi lever i synet på seksualitet, konformisme, autoritetsdyrking vart
forklart ved Reichinspirert psyko-analyse.
I vårt land
vart kritikken av levemåten i seinkapitalismen i stor mon
ein filosofisk kritikk, og det var då og her begrepet nymarxisme flittigast vart nytta. Ulike straumningar av
eksistensialistisk og fenomenologisk art vart til nymarxistisk kritikk av den Teknologiske Rasjonalitet som herskar
i Seinkapitalismen, av Framandgjeringa i det Tingleggjorte
Samfunnet. Eit av fleire uttrykka for denne type kapitalismekritikk var nymodernismen og Profilgruppa. 52 Radi
kal i seringa i den stadig aukande studentmassen kom til ut
trykk gjennom marxistiske kritikkar av utdanningspolitikken
Universitetsreformene (Ottosenkomitteen) var funksjonelle
for monopolkapitalen og var uttrykk for kapitalismens in
teresser. Dette kom til uttrykk i ei rekke artikkelsamlingar i 1969.
Positivismekritikken på universiteta gjorde
det mogleg å kopla politikk og fag, marxismen var ein sam
funnsteori som fokuserte på konflikt i staden for konsensus
Marxisme vart såleis meir eit kamprop og eit signal om ein
fundamental, ikkje-integrert opposisjon, enn ein avgrensa
konsistent teoretisk retning. Etter at den politiske febertemperatur gjekk noko ned etter eksplosjonen i mai 1968
(som først slo inn på norske universitet i 1969) og det
skulle byggjast politiske prosjekt på grunnlag av opprøret,
oppstod det snart både teoretiske og politiske sprik.
Splittinga i SF 1969 var eitt dramatisk uttrykk for dette.
Kva 70-talsmarxismen uttrykte og kva som var bakgrunnen for
den, er ei anna historie og ikkje temaet for denne artik
kelen.
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SLUTTORD
Med Hans F. Dahl kan vi nok seia at marxismen på slutten
av 60-talet "fikk en gjenfødelse, like påfallende som i
1930-årene".153 Det var og først på 70-talet at marxismen
vart utvikla teoretisk meir systematisk (i form av tids
skrift som m.a. Vardøger og Kontrasti form av avhandlingar og ikkje minst i form av utgivingar av Marx sine
eigne skrifter154 og slår igjennom på den organiserte
venstresida - i tradisjonell stalinistisk utgave i AKP og
som ein av fleire tenderisar i SV og i ymse abisiøse små
grupper.
70-talsmarxismen skilte seg avgjerande frå 60talets "nymarxisme" i at den var meir orientert mot poli
tikken og dimed maktpolitiske problemstillingar. Med
denne marxisme-bølga, som vart styrka av tendensar til at
det sosialdemokratiske hegemoniet vart svekka i arbeidarklassen (jfr. vaiet i 1973), oppstod og ei definitiv kløy
ving mellom marxismen og populismen. Med verdskrisa midt
på 70-talet, som først nokre år seinare slo inn i norsk
økonomi då olja gjorde det mogleg å halda fram med mot
konjunkturpolitikk til 1978, kom 70-talsmarxismen inn i
ei krise med klare fellestrekk med marxisme-krisa på 30talet. Høgrebølga og splittingstendensar i arbeidarklassen
aktualiserte problem i marxismens stats- og klasseteori
som stengde for å utvikla ein offensiv reformpolitikk.
Venstreintellektuelle stiller seg igjen over politikken
og klassekampen gjennom tilbakevending til amerikansk sam
Interesseorganisering og interesseartikufunnsvitskap.
lering er "styringsproblem" som samfunnsforskarprofesjoSlik fann mange barrikadestormarar ein
nen må ta seg av.
legitim veg inn i faget og departementskorridorane.
På
den andre sida får vi igjen dei himmelvendte andlet og
djupsindig snakk om Individet og Staten blant tidlegare
venstreintellektuelle. Men som det er sagt:
"Historien
gjentar seg to ganger, en gang som tragedie, en gang som
komedie.
Bortsett fra at Marx glemte at historien gjentar
seg for tredje gang: På Gyldendal Norsk Forlag".155

NOTER
1) Sjå t.d. Martin Tranmæl i Mot Dag 7-8/1922 og DNA sitt
prinsipprogram 1925 (i E. Lorenz: Norsk sosialisme. En
dokumentasjon. Oslo 1970).
2) Austromarxismen, som DNA har klare fellestrekk med på
denne tida (sjå nedanfor), blir då og av Norbert Leser
karakterisert ved ein "Einheitsmythos" som igjen var
kopla til "Immobilismus" (sjå Leser: Zwisohen Reformis-
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mus und Bolsehewisrms 3 1968 s. 501/502. Jfr. også ana
lysen til Loew av austromarxismens attentisme (ventepolitikk).
(The Politics of Austro-Marxism, New Left
Review 118)/.
Bull gjekk langt i retning av å argumentera for samling for einkvar pris, t.d. uttalte han på
landsmøtet 1925 at venstresosialistane burde gå inn i
samling med sosialdemokratane i Sverige på trass av at
dei var eit mindretal, (s. 67).
Partiet må såleis vera
Met rummelig parti” og han advarer difor mot teoretiseringar som verkar lammande og splittande ”Nu skal det
være slutt med de ørkesløse teoriene.
Det betyr ikke
at partiet skal innstille all teoretisk tenking, men
det betyr at det teoretiske arbeid skal løses ut av
dagskjevlet” (s. 68). Han fekk då heller ikkje noko
høg stjerne som teoretikar frå venstrekritikarane.
I
Proletaren (organ for NKP) blir ”'marxisten*, professor
Bull” skjella ut for å vera ”en gemen lakei for borger
skapet” (3-4/25), og i likskap med Martin Tranmæl har
han ”ikke maktet å tilegne seg den revolusjonære marx
isme og må derfor nødvendigvis optre som revisjonister
av arbeiderklassens revolusjonære teori”.
(Furubotn
i 4/28). Eugene Olaussen, som på 20-talet stod for ein
ultravenstrekurs, men som i 1928 vart med i Fedrelands
laget, hevda om Edvard Bull i 1929 at han ”har en gang
for alle bitt seg fast i marxismens mest vulgære hovedsentenser uten noensinne å ha trengt inn i dens vesen
og konsekvenser på alle områder” (Nordland: Hårde tider
Oslo 1973, s. 148).
Bull sin manglande sans for teore
tisk avklaring kom og til syne i t.d. i den positive
omtale han gir av både Georg Ledebour (”Neppe nogen mann
i hele den internasjonale arbeiderbevegelse står i nær
mere slektskap med de ideer som har vært bestemmende for
vårt parti”) og Karl Kautsky - utan at den samtidige
tilslutning til to heilt ulike posisjonar ser ut til å
vera noko problem (sjå Historie og Politikk., Oslo 1933).
Den manglande teoretisering omkring politikk og stat
svarer nok og til ein grunnleggjande økonomisme i Bull
si teoretiske tenking, som fleire har påpeikt. Tranmælistane utmerka seg i det heile med ein ganske sterk
teoriforakt, noko som lett følgjer i kjølvatnet av den
sentristiske posisjonen. Jfr. partiformannen Oscar
Torp som viser til ”erfaringa” og seier at ... viktigere
enn alle teorier, viktigere enn læresetninger og dogmer,
er organisasjonens enhet”.
Det norske Arbeiderparti,
Samlingskongress 19273 Protokol3 s. 10.
3) A. Sturmthal: Democratic Socialism in Europe, World
Polities 1/1950.
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4) Samlinga i 1927 innebar eit kompromiss med sosialdemokratane i retning av å understreka partiet sin karakter
av å vera eit folke parti sterkare.
I 1930 vart set
ninga” og dermed folkeflertallet” stroke frå ei formu
lering frå 1927 om at DNA si hovudoppgave er ”å erobre
det arbeidende folk, og dermed folkeflertallet, for
sitt socialistiske grunnsyn(...)”
5) Landsmøtet DNA 1930. Protokoll3 s. 56/57
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som tok feil i det meste, sitert av Just Lippe i "Dis
kusjon om marxismen",
Vår Vei, 3-4/1955 s. 5.
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71) Støle op.cit. s. 146
72) Støle op.cit. s. 147
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102) Ibid s, 147 - jfr. sitatet av Haug ovanfor.
103) Ibid s. 154.
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140) Andelen arbeidarar i SF auka frå ca. 50 % til 56 % i
1961 til 1967, sjå L. Allden: Medlemmene i Sosialis
tisk Folkeparti. Arbeidsnotat, Univ. i Oslo, 1981
s. 183/184 (talet for 1961 er ei usikker stipulering
ut frå Allden sine tal*og kan bare nyttast for å få
fram tendensen.)’
141) Andelen av gardbrukarar og fiskarar i partiet var
4.4 % på det høgaste i 1968, men gjekk seinare til
bake.
I 1973 - etter EF-striden - var det nede i
2.4 %. Allden s. 184.
142) Jfr. Hartvig Sætra: Den økopolitiske sosialismen*
Oslo 1973 s. 36.
143) Ottar Brox: Hva skjer i Nord-Norge* Oslo 1966
s. 188/189.
144) T.d. i artikkelen "Om ’radikale* og ’konservative*"
(1968) opptrykka i 0. Brox: Politikk* Oslo 1972. Her
siterer han Georg Johannesen,
som og meiner det
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