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Sovjetpengar till norsk 

socialdemokrati 
r

den hölls både före och und~~-kon· 
gressen, vanligtvis p~ de. hotell, 
där finnar och ryssar var mkvar
terade. Två möten hölls t o m på 
ryska legationen under madame 
Kollontays ordförandeskap. TllO' 

Det finns åtskilliga problem, l:l'j'r:!'öcd"(fci1 lÖrsvars'::'llj~;"Söril'j minen fortsätter: 
som rört grundligt om i den ak· SO':Jets .:lIllel:angrcpp p,n l'l11lal:d I "Både vid själva kongres?en och 
tuella norska politiska debatten, j, lltl~ste a ,'en I Nor!ie. VIt(;:udls, I vid de hemliga förhandhngarna 
intensifierad inför det nyligen av- j, ter r,:,pad~ ha~l hanfllllt nll de spelade Martin Tra~mcl en be· 
slutade stortingsvalet. Två bör sär· : norrIllan, vdka I den nyupptackta tydelsefull roll. Han II1tog en myc. 
skilt intressera våra läsare. far;,ns,stund ~rivilligt 510g :!g S"!"-' ket positiv hållning till sam arbets-

Det första: Norskt Arbcider· man for att lara, vad de forr for· strävandena ... En stor roll spe· 
partis ställning till försvaret före 'menats, nämligen att skjuta. Att lade av allt att döma den donation 
och omedelbart efter den stund; det exi~terade, en k~igsrisk för på en miljon kronor, som ryssar· 
andra världskriget direkt träffade ,Norge aven fra n sovJetISIu hall, na hade givit den norska fackor· 
Norge. I~norerad~, arbetarpartiet san~~I' ganisationen ett par ,månader fö:e 

Det andra: Arbeiderpartiets be· dlgt fu!lstan~lgt. Trot? svensk for· kongressen. Planer pa generalstrejk 
roendeställning till Moskva. svarsgruppcnng mot ust. hade d~ varit 11 bane i Norge, och 

På båda punkterna har debat· När så den 9 april kom, reagera· norrmännen hade hört sig för hos 
ten; vi gissar av misstag, dragits dc" också .. arbetarRartict på ett rpsarna, om det vore möjligt att 
upp av socialdemokratiska ord- ll1arkhgt satt. Parti· och LO·led· fa bistånd om det blev strejk. Sov· 
förare. Första utspelet skedde, då llillga~'na ~OI.1ccnt~erade ome.del. jet unionens fackorganisation, som 
arbeiderparticts kronprins, Rciulf 'bart'lH aku':ltet pa den. mateneIla aldrig har kunnat idka dylik verl.,. 
Steen, i sin skrytpropaganda om I v"lfarden. ror levebrodets skull samhet ! sit,t eget land 1!1en alltid 
I'artiet\ o~ädiga insa,~ser'. slunga- trummad~. de samman den arbets· har vant sa mycket kVickare att 
de ut pastaendet, att arbctarpar· kraft - over 10~, 000 ~rb~tare.-:- understödja strejker i andra län· 
tiets politik före 1940 ökade för· som tys~.arn~ begard; for slllaJor. der, skyndade sig att donera en 

: svarsviljau". Opposirivnspresscll, warsanlaggnll1gar pa ~~>rS~ J,~r.d. miljon kronor till den norska fack· 
som bedömde att andra norrm,in Formell t skedde d~tta. forst~s for organisationen. Men det blev ingen 
skulle vara lika desorienterade om att trygga sys$e1sattmngcn ,men strejk. 

'fal,ta s'om Steen, tog genast upp ...... 1'_ec-:'I_It_b_e...;tY_d_d_e""",det ju en hjälp till o , ,- Under förhandlingarnas gan g 
till helysning dennes missledande ockupanten. Vilket 'inte precis var, krävde ryssar.1a, först i rätt fin. 

'slutledning och hävdade i stället, vad motståndsfromen önskade. känsliga ordalag, senare med allt 
I att den norska socialdernokr.Hills För denna visade partiet till en häftigare och grövre tonfall, att 
försvarspoli~ik före kriget var den början och ganska länge föga in· miljonen skulle återlämnas. Det 
främsta orsaken till "Norges stör· l tres se. Vad det självt nu skryter minsta de kunde nöja sig med, för· 
sta olycka historien igenom". Un" med om sina motståndsinsatser i 
del' knivkastningens fortsatta för- partiregi saknar alltså, i den mån rade dc, var att pengarna 

; lopp drogs så fram detaljer såväl det gäller den första ockupations· SKulle användas till finansiering 
i sak som i fråga om personer, tiden, täckning i det verkliga av det planerade samarbetet. 
vilka ställde den norska social- skeendet. Trygve Lie, som tycktes ha myc· 
demokratin i en allt annn än vae· Av motangreppet från opposi· ket att säga till om i ekonomiska 
kel' "försvarsdager". tionens sida på den Steen ska fräck· sammanhang, viftade med kalla 

Oppositionen har sedan hela t;- heten chockades uppenbarligen de handen och sade: 

, clcrnokratiska styre!sesättet: I pro
tokollet läses: 

"Enligt de vittnesmål, vilka ef· 
ter kommittens föranstaltande 

'upptogs vid Oslo förhörsrätt 9 
iuni i år, mottog den norska fack· 
liga landsorganisationen (med an· 
ledning av arbetskonflikterna här 
i landet) kr 200000 som gåva och 
kr 800000 som räntefritt lån ... 
Det bör bemärkas att den fackliga 
landsorganisationens sekretariat 
"r"n 1927, 1928 och 1930 hade 
stött arbetarpartiets valkampanj, 

: och att detta godkänts av repre· 
sentantskapet och fackkongressen. 
Sistnämnda faktum visar, enligt 
kommittens uppfattning, att den 
fackliga landsorganisationen i 
verkligheten icke är en opolitisk 
fa~klig organisation, utan att den 
pulitiskt ~tå~, i förbindelse med ar· 
betarpartlet. 

Kommittclls majoritet, fortsät· 
ter protokollet, är ense med stats· 
rådet Quisling, då denne särskilt 
pekar på "förhandlingarna på 
partiets landsmöte 1930 och på 
det på detta möte fastst,illda prin· 
cipiella program, vilket visar att 
partiet är ett revolutionärt klass· 
parti, och att det vid en organi· 
serad klasskamp skall kämpa för 
att erövra statsmakten för att ge· 
nomföra en socialistisk samhälls· 
ordning utan hänsyn till om par· 
tiet har bakom sig folkflertalet 
eller ej - alltså med utomparla. 

, ,nentariska medel." 
K;m;11itten fäste vidare-upp. 

märksamheten på att s k "arbetar· 
värn" organiserats av partiet, utan 
att detta inhämtat det polistiU· 
stånd, som lagen härrör föreskrev. 

II f å d '11 b sO"I'aldemokratl'ska propagandis- - Vi· återl:inln .. u inte en enda ,,....-...... ,, .. ' ".>J."i1 ,rä t sig örst en e Il ar e- ~ , 
'itli:Parriets principiella inställning terna i hela landet till oförsiktig· krona!" 

Den statliga, officiella Oslo 
Forh"rsrert och den officiella stor· 
tingskommittcn fastslog alltså ge· 
mensamt i trettiotalets början under Nationernas·Förbundsåren, heten att i glömska av bevisbara l Martin Tranmcl och hans be' 

alt försvarsfrågans lösning bOlde fakta förneka riktigheten av sina trodda hade alltså, såsom den 
grundas på det internationella pla· vedersakares anklagelser, tog sig finske rapportören vetat berätta, 
net, och den har också sagt sig för- t o m före atr kalla deras påståen· mottagit en miljon kronor från 
stå den socialdemokratiska led·, dc om av partiet mottagna 'sov· Sovjet. Ett på den tiden icke ringa 
ningens dåvarande motvilja mot jetpengar för ett "uhyrlig på· belopp.1 För att organisera en ge· 
isolerat nationella försvarsdisposi· , stand", som "ren perfiditet", o s v. neralstrejk. Och en sådan är ju 
tioner. Men, hävdar den, under' Varefter oppositionens press fick något helt annat än en lönestrejk. 
trycket från Stalin, Hitler och det det tacksamma nöjet att presen· Den betraktas i sovjetlitteraturen 
annalkande världskriget blev par- tera dc dokumentariska, fällande som ett revolutionärt medel att nå 
tiets hållning gentemot det norska bevisen. visst politiskt mål. I detta fall var 
försvaret inte bara onationell; den Till en början uppmanade den målet uppenbarligen att i Norge 
blev rent av antinationell. Och än socialdemokraterna att själva höra installera en regim, som passade 
värre: den imernationalistlmt, sig för hos Martin Tranmel. Om så väl Stalin som den norska social· 
bakom vilken partiet i dag vill' sanningen! Så citerade den ett vitt· demokratin. 
försvara sin nationella försvars· nesmål av den kände finske f d När socialdemokraterna fortta· 

. . ., lId I kommunisten Arvo Tuominen, som' rande inte hade annat än glåpord negatiVIsm, var Inte sa a e es 
k Jd ' d' k ... d pa' 20-talet stod i SovJ'ets tJ'änst för och blanka förnekande att sätta os y Ig, som e IC e mltlera e f 

kanske vill tro. Det förhöll sig aktivitet i Norden. Tuominen ha· upp mot oppositionens bevis öring 
J. o Il d de nämligen gett u t sina memoarer,' kunde denna - oförskämt nog näm Igen sa, att a t me an par- l l 
k b l . l' den första delen a v dessa översat· tyckte säkert s·kraterna - p oc ,a tiet röp a <om internatlon,_a Isnl' f -f' . II k' 

" " 'tes till norska och gavs ut på Ti· ram även ett ot ICle t nors t on· 
skölden, så mottog dc,s ledande den, socialdemokraternas bokför· ginaiförhörsprotokoll, som styrkte 
man, bland dem den senare i Sve· lag i Oslo. Men den andra delen Tuominens data. Oppositionen ha-
rige så dy.kade Martin Tranmel, kom däremot icke ut på detta för· de nämligen under ti+ erinrat 
pengar fdn Mosk"" f(jr att i lag (men väl i Sverige!). "Det sig, vad arbetarpartiets~ talesmän 
Norge främja Sovjets planer. Me- kan man förstå", menar nu oppo. tycktes ha förgätit, nämligen att 
ningen tycks ha varit, att partiet sitioncn, ty författaren avslöjar i den dåvarande försvMsministern 
skulle driva fram en generalstrejk, den delen kapitalt samspelet mc!· Quisling i trontalsdebatten 1932 
med den outtryckta förhoppning. lan Moskva och norska arbetar- framkastat vissa beskyllningar 
en. att Norge skulle kUllna om- partiets ledning. IllOt arbetarpartiet och kommunis. 
skapas till en sovjetrepublik. Tuominen berättar sålunda bl a, tema, och att stortingen den 25 

Oppositionen ställer nu den in· hur hall hösten 1927 på uppdrag april Lit tillsätta en specialkom-
trikata frågan, vem som blandat ---- - ___ I mitte för att undersöka hållbarhe-
mest utländska pengar i norsk po· av ryssarna Lodzovski, Tomski I ten i dessa. Kommitten bestod av 
litik? Hitler genom Nasjonal sam· och Melitsanski skickades till l -, " " " 
ling eller Stalin genom arbetarpar. Oslo, formellt föl' att delta i det '/' 8 ledamoter, 2 fran vartdera ho· 
tier? Oppositionen finner desslikes norska fackförbundets kongress.: gem, bondepartiet, vänstern och 
~,~clldomligt,. att d.etta parti, som Såväl komintern som profir.'el'll'~ arbetarpartiet. Majoriteten, de 6 
jU hatade Hitler, mte atnllllStone hade sänr specialagentcr till den. ',borgerliga, förklarade sig helt 

att arbetarpartiet då alltjämt 
var ett antidemokratiskt parti, be· 
rett att tillvälla sig makten, även 
om det ej hade folkflertalet bakom 
sig, samt 

att landsorganisationen mottagit 
stora penningbelopp från Sovjet, 
mmt , 

att LO finansierat arbetarpar .. f 
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 "vänsterkommunist". Detta 
;il' väl ett av skälen till att den 
norska opinionen i dag oroas så 
starkt över Gerhardsens Moskva· 
resor, över norska nordkalottini· 
tiativ o s v. Och över andra spring
pojktjänster ~t Moskva. 

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

dels som en komplettering till 
vår artikel i EF nr 5 om den sven· 
ska socialdemokratins tidigare 
pakdust vis il vis Sovjet, 

dels därför att erlanderdemo· 
kratin i mångt är starkt besläktad 
med den gerhardsenska. vld krigsutbrottet 1939/40 slog in na både fö,' att förbereda och leda ' eniga i slutuppfattningen: att ar-

pa en mer nationell försvarslinje. den. Martin Tranmel satt med i betarröre!sen i Norge mottagit FRIrr-MILITXRT FORUM _: 
I sräller mobiliserade JUSt Manin ledningarna för så väl arbetarpar. pengar av Sovjet för att organi- 6 
Ti'anmel hela sin fanatism för att tiet som LO. Hemliga sammanträ. sera en re'v9!lItion och krossa det Hr 7 - 5 

FOLKFORSVARET, organ för FOl\SVARSFRXMJANDET. 
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