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Sovjetpengar till norsk 

socialdemokrati 
Det finns åtskilliga problem, 

SOI11 rört grundligt om i Jen ak
tuella norska politiska debatten, 
intensifierad inför det nyli!,en av
slutade srortingsvalct. Två bör sä r
skilt intressera våra bsarc. 

Det första: Norskt Arbeidcr
partis ställning till försvaret före 
och omedelbart efter dcn stund, 
andra världskriget direkttr:iffade 
Norge. 

Det andra: Arbeiderpartiets be
roendeställning till Moskva. 

På båda punkterna har debat
ten, vi gissar av misstag, dragits 
upp av socialdemokratiska ord; 
förare. Första utspelet skedde, da 
arbeiderpartiets kronprins, Reiulf 
Steen, i sin skrytpropaganda om 
partiets omätliga insatser, slunga-

de l1t påståendet, att "arbetarpar
tiets politik före 1940 ökade för
svarsviljal}·". Oppositionspressen, 
som bedömde att andra norrm;in 
skulle vara lika desorienterade om 
fakta som Steen, tog genast "pp 
till bdysning dennes missledande 
slutledning och hävdade istillet, 
att den norsk" socialdemokr.uills 
försvarspoli~ik före kriget nr den 
främsta orsaken ~ill "Norges stur
sta olycka historien igenom". Un
der knivkastningens fortsatta för
lopp drogs så fram detaljer sJ.väl 
i sak som i fråga om personer, 
vilka ställde den norska social
demokratin i en allt annor än vac
ker "försvarsdager". 

Oppositionen har sedan hela ti
den ställt sig förstående till arbe-

, t:i, FMticrs principiella in~rällning 
under Nationernas-FörDunosåren j 

alt försvarsfrågall~ li)sning bOl Jt.' 
grundas på det intcrn:niondla pla
net, och den har också sagt sig för
stå den socialde!!1okratisb led
ningens då varande motvii ja mot 
isolerat nationella försvarsdisposi
tioner. Men, hävdar den, under 
trycket från Stalin, Hitler och det 
annalkande världskriget blev par
tiets hållning gentemot det nonb 
försvaret inte bara onationell: den 
blev rent av antinationell. O~h än 
värre: den internationalisdmt, 
bakom vilken partiet i dag vill 
försvara sin nationella försvars
negativism, var inte så alldeles 
oskyldig, som de icke initierade 
kallSke vill tro. Det förhöll sif; 
nämligen så, ,1[t allt medan par
tiet kröp bakom internationalisnl-

,kölden, 53. muttog JC'iS ledande 
man, bland dem dell scn;:tre l Sve
rige d dycbde Mutin Tralll1lcl, 
?engar fdn Mosk ".1 f(jr :itt i 
,":orge irämja Sovjets planer. Me
ningen trcks ha vMit, att partiet 
skulle driva fram en generalstrejk, 
med den outtryckta förhoppning
en. att Norge skulle kunna om
,kapas till en sovjetrepublik. 

Oppositionen ställer nu den in
trikata frågan, vem SOIll blandat 
~)est. utl~ndska pengar i norsk po
huk! Hitler genom Nasjonal sam
ling eller Stalin genom arbetarpar
uet! Oppositionen finner desslikes 
~gendomlig[. att dl'tta parti, 'sOll:l 

JU h,llaJe Hider, illlc J.tlninstone 
vid krigsutbrottet 1939/40 slog in 
p:t en mer n.nionell fÖrsvanJillje. 
l stillet mobiliserade jmt Martin 
T(anlllel hela '111 fan,Jti,m fiir "tt 

1)l")'r,l ned (kil törs\'~H$vilp, ~OIH 

:)Oyjc(S \'int<:Ll~lgl":PP pi l:inlalld 
uI]U)te :1\'('11 i Nurge. )'Vi(b,Hdi~
tC!''' rup"de hall hånfullt till dc 
!1Ul"(J11~in) vilkJ. i dl:11 ll)'lIppdckr.l 
f,lr:':l~ stund fri\:illigt sk'b sig S.1111-
m,)n för att Lira, vad dc förr för
m~n,1ts. l1;tmligl'Il arr skjuta. Att 
der existerade en kri~srisk för 
:\'nrge ä"en fr:in sovjetiskt håll, 
igl1orcr~ldc arbctarp,utiet s.ullti
Jigt fuU>t:lndigt. Trot> lVensk för
:iv.lr:-,gruppcring mot öst. 

När sl Jen ~ ,1pri! kom, reagera
de också arbet,lrpanict på ett 
11l:1rkligt s:itt. jJ,lni- och LO-Ied
ning:;,rIl<1 koncentrerade ollH!Jd
b.Hl sin aktivitet på den rnatericlla 
-.-:iIEirden. För levebrödet, sl-.ull 
trLllnmaJe de samman den arbets
kraft - över 100000 arbetare -
som ry,karna begärJe för sina för
svarsanläggningar på norsk jord. 
Formellt skedde detta förstås "för 
art trygga syssels:ittningcn", men 
reellt betydde det ju en hjälp till -- --,_. 
ockupanten. Vilket inte precis var, 
vad motståndsfronten önskade, 
F ör denna visade partiet till en 
början och ganska länge föga in
tresse. Vad det självt nu skryter 
med om sina motståndsinsatser i 
pattiregi saknar alltså, i den mån 
det gäller den första ockupations
tiden, täckning i det verkliga 
skeendet. 

Av motangreppet från opposi
tionens sida på den Steenska fräck
heten chockades uppenbarligen de 
socialdemokratiska propagandis
terna i hela landet till oförsiktig
heten att i glömska av bevisbara 
bina förneka riktigheten av sina 
vcdcrsak,ues anklagelser, tog sig 
r o III före att kalla deras påståen
de on) av partiet rno[tagna 'sov
jetpengar för ett "uhyrlig på
:,t:lnd") som )'ren perfiditet H

, o oS v. 
Vucfter oppositionens press fick 
Jet tacksJ.ll1ma nöjet att presen
tera dc dokumentariska, r;illande 
bevisen. 

Till en början uppmanade den 
suci,11demokraterna att själva höra 
sig för hos Martin Tranmel. Om 
sanningen! Så citer:tdc den ett vitt
nesmål a v den kände finske f d 
kommunisten Arvo Tuominen, som 
på 20-talet stod i Sovjets tjänst för 
aktivitet i Norden. Tuominen ha
de nämligen gett ut sina memoarer; 
den första delen a v dessa översat
tes till norska och gavs ut på Ti
Jen, socialdemokraternas bokför
lag i Oslo. Men den andra delen 
kom däremot icke lit på detta för
lag (men viiI i Sverige l). "Det 
kan man förstå", menar nu oppo
sitionen, ty författaren avslöjar i 
den delen kapitalt samspelet mel
lan Moskva och norska arbetar
partiets ledning. 

Tuominen berättar sålunda bl a, 
hur han hösten 1927 på uppdrag 

a v ryssarna Lodzovski, Tomski 
Oell Melitsanski skickades till 
Oslo, formellt för att delta i det 
n~rska fac.kförbundets kongress. 
Saval kOnl111tcfl1 SOm profir:.'crn 
haJe sällt speciabgentcr till den
na både för att förbered.) och leda 
den. Martin Tranmcl satt med i 
ledningarna för såväl arbetarpar
tiet som LO. Hemliga ,ammanträ-

den hölls både före och under kon
gressen, vanligtvis på de. hotell, 
där finnar och ryssar var IIlkvar
terade, Två möten hölls t o m på 
ryska legationen under madame 
Kollontays ordförandeskap. Tuo
minen fortsätter: 

"Både vid sj iii va kongressen och 
vid de hemlig,l förh'lndlingarna 
spelade Martin Tra':lllel en be
tydelsefull roll. Han IIltog en myc
ket positiv hlllning till samarbets
stJ-:ivandena ... En SlUr roll spe
bde av all t att döma den donation 
på en miljon kronor, wnl ry"ar
na hade givit den norska fackor
Cr:lllisationcn ett par lllån~ld('r före 
kongressen. Pbner på generalstl-ejk 
hade då varit å bane i Norge, och 
norrmännen hlde hört sig för hos 
ryssarna, om det vore möjligt att 
fl bistånd om det blev strejk, Sov
jetunionens fackorganisation, som 
aldrig har kunnat idka dylik verk
samhet i sitt q;et land men all tid 
har varit så Illycket k vickare att 
understödja strejker i andra Ein
der, skyndade sig att donera en 
miljon kronor till den norska fack
organisationen, Men der blev ingen 
strejk. 

Under förhandlingarnas gång 
krävde ryssar.)a, först i rätt fin
känsliga ordalag, senare med allt 
häftigare och grövre tonfall, att 
miljonen skulle återlämnas. Det 
minsta de kunde nöja sig med, för-

kbrade dc, var att pengarna 
skulle användas till finansiering 
av det planerade s,lmarbetet. 
Trygve Lic, som tycktes ha n~yc
ker att säga ull om I ckonollllska 
sammanhang, viftade med kalla 
handen och sade: 

- Vi återlämnar inte en enda 
krona!JI 

Martin Tr:lnmel och hans be
trodda hade alltså, såsom den 
finske rapportören vetat berätta, 
mottagit en miljon kronor f rån 
Sovjet. Ett på den tiden icke ringa 
belopp. I För att organisera en ge
neralstrejk. Och en sådan är ju 
något helt annat än en lönestrejk. 
Den betraktas i sovjetlitteraturen 
som ett rcvolution~if( medel att nå 
visst politiskt mäl. I detta fall var 
llIålet uppenbarligen att i Nor~e 
installera en rq;im, SOIll passade 
såväl Stalin SOIll den norska social
demokratin. 

När so~ialdelllokra;eJna fortfa
rande inte hade annat än glåpord 
och blanka förnekande att sätta 
upp IllOt oppositionens bevisföring 
kunde denna - oförskänlt nog 
tyckte säkert s-kraterna - plocka 
fram även ett officiellt norskt ori
ginalförhörsprorokoll, som styrkte 
Tuominr.:ns data. Oppo,:,itiuncn ha
de nämligen under tid'!n erinrat 
sig, vad arbetarpartiets taleslllin 
tycktes ha förgätit, n:imligen att 
dm d:i varande fiirsv:1fsministern 
Quisling i tronl.llsdeb:ltten 1932 
framka>t,lt vi"a beskyllningar 
IllOt ,ubetupartict och kommunis
tema, och att ,tottingen den 25 
april lit tillsätta en specialkom
mine för att under;ök,l hållbarhe
ten i Jess,l. Kommitten bestod av 

~ ledamöter, 2 från vartdera hö
gern, bOIldepanict, v~illstern och 
,lrbetarpartiet. Majoriteten, de 6 
burgerliga, förklarade si~ helt 
,'niga i slutuppf.HtIlingcn: all ar-

demokratiska 5cyrelscsättcr. pro-
tokollet läses: 

"Enligt dc vittnesmål, vilka ef
ter kommittcns föranstaltande 
upptogs vid Oslo förhörsrätt 9 
iuni i år, mottog den norska fack
liga landsorganisationen (med an
ledning av arbetskonflikterna här 
i landet) kr 200 000 som gå va och 
kr 800000 som räntefritt lån ... 
Det bör bemärkas att den fackliga 
bndsorganisationens sekretariat 
ircn 1927, 1928 och 1930 hade 
stött arbetarpartiets valkampanj, 
LKh att detta godkänts aV repre
,wlHamskapet och fack kongressen. 
Si,tn:lmnda faktum visar, enligt 
Kommittens uppfattning, att Jen 
t'ackliga landsorganisationen i 
,'Crkligheten icke är en opoliti"k 
facklig organisation, utan att den 
pulitiskt står i förbindelse med ar
bet.tT p,lfrict. J, 

KOmnllttclls majoritet, fortsit
ter protokollet, :ir cilie med stats
r'IJer Quisling, Jl denne särskilt 
pekar pi "förhandling.1rna på 
p.ll'tiets landsmöte 1930 och på 
,kt på detta möte fastst:illda pnn
cipiella program, vilket visar att 
p~rtiet är ett revolutionärt klass
parti, och att det vid en organi
serad klasskamp skall kämpa för 
.Ht erövra statsmakten för att ge
nomföra en socialistisk samhälls
ordning uran hänsyn till om par
riet har bakom sig folkflertalet 
eller ej - alltsJ. med uromparla
,nentariska meJel." 

KOlllmittcn fäste vidare upp
märksamheten pl arr s k "arbetar
värn" organiserats av partier, utan 
att detta inhämtat det polistill
stånd, som lagen härför föreskrev. 

Den statliga, officiella Oslo 
Forh"rsrett och den officiella stor
tingskommittcn fastslog alltså ge
mensamt i trettiotalets början 

att arbetarpartiet då alltjämt 
V:lr ett antidemokratiskt parti, be
rett att tillvälla sig makten, även 
o,m det ej hade folkflertalet bakom 
Sig, samt 

~tt landsorganisationen mottagit 
stora penningbelopp från Sovjet, 
san1t 

att LO finansierat arbetarpar
tiets valkampanj. 

Det är att märka att Sovjet inga 
pengar spenderade i utlandet an
nat än för att främja revolution 
med diktatur som mål. Precis som 
nu i u-landshjälpens dagar. Och 
märkas bör kanske även, att 
förre norske statsministern, Ger
hardsen, politiskt länge bokades 
som Hvänsterkomnlunise'. Detta 
,il' v:H ett a v skälen till att den 
norska opinionen i dag oroas så 
starkt över Gerhardsens Moskva
re ,or, över norska nordkalottini
ti,lti v o s v. Och över andra spring
pojktj:inster åt Moskva. 

* De norska socialdemokraternas 
politik må förbli det norska fol
kets sak att självt klara ut - och 
likvidera. Vi har för vår del velat 
orientera om beteendemönstret en
ligt ovan 

dels som en komplettering till 
v:lr artikel i EF nr 5 om den sven
ska socialdemokratins tidigare 
pakrlust vis il vis Sovjet, 

dels därför att erlanderdemo
kratin i mångt är starkt besläktad 
med den gerhardsen;ka. 
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