
Internasjonale motsetninger og spenninger
har alltid preget nasjonal politikk og samfunn-
sutvikling. Likevel synes den kalde krigen
med dens spesielle dramatikk, dens mange fa-
setter og lange varighet å  stå  i en sæ rstil-
ling. Direkte og indirekte satte den i alle in-
volverte land et usedvanlig sterkt preg på  po-
litikk og samfunnsutvikling. Sæ rlig tydelig
var denne på virkningen de fø rste tiå rene et-
ter krigen. På  en slik bakgrunn har denne in-
ternasjonale storkonflikten naturlig nok preget
og på virket historieforskningen. Så  også  i
Norge. Forklaringen på  den store interessen
blant norske historikere for etterkrigstidens
nye sikkerhets- og utenrikspolitikk ligger na-
turlig nok her. Intet enkeltområ de av den na-
sjonale politikk etter krigen er mer gjennom-
forsket enn prosessen fram mot Norges beslut-
ning om å  tiltre Atlanterhavspakten i 1949.2

På  den annen side synes det mer systema-
tiske studiet i den kalde krigens nasjonale
virkninger i Norge ikke å  ha kommet vesent-
lig lenger enn til dette spesielle feltet. Det fo-
religger store mengder forskning bå de om
politiske og andre indre forhold, men den di-
rekte analytiske koblingen til den kalde krigen
er enten noe tilfeldig, usystematisk eller fra-
væ rende. Ikke minst på  bakgrunn av at den
kalde krigen nå  er over og kan vurderes mer
lidenskapslø st og med stø rre historisk distan-
se enn fø r, bø r denne forskningsmessige slag-
siden rettes opp. Det trenges bå de detaljstudi-
er og mer overordnete synspunkter og per-
spektiver på  den kalde krigens mer allmenne
innvirkning på  etterkrigstidens Norge.3

Den kalde krigens synlige 
og usynlige hånd
Den kalde krigens betydning som utgangs-
punkt og premissleverandø r for den vidt-
gå ende nyorienteringen på  det utenriks- og
sikkerhetspolitiske områ det var å penbar. Vi
kan her tale om den kalde krigens synlige
hå nd i den nasjonale politikk. Men den la og-
så  viktige premisser for politikk og utvikling
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på  mange andre felter, om enn ikke like syn-
lig og å penbart. Det var en mer usynlig hå nd
som gjorde seg gjeldende f eks innen områ -
der som ø konomisk politikk, sosialpolitikk og
kulturpolitikk. I videste forstand kan det med
god grunn tales om en egen kald krigs mentali-
tet som var med på  å  prege store deler av
samfunnsmaskineriet. 

Temaet for denne artikkelen er den kalde
krigens innvirkning på  arbeiderbevegelsen,
det dominerende tyngdepunkt i norsk politikk
og samfunnsliv i etterkrigstiden. Norsk arbei-
derbevegelse fikk i denne perioden en rekke
nye trekk og funksjoner. Mest slå ende er
kanskje den politiske og ideologiske utviklin-
gen med dens klart forsterkete preg av sosial-
demokrati og pragmatisme og i forlengelsen
av dette, en betydelig politisk tilnæ rming til
gamle ikke-sosialistiske hovedmotstandere
bå de blant partiene og i næ ringslivet.

Videre fremstå r etterkrigstiden, og sæ rlig
de deler av den som var mest preget av den
kalde krigen, som en storhetstid for arbeider-
bevegelsen. Aldri har dens politiske innflytel-
se og dominans væ rt stø rre. Men samtidig
var dette også  den perioden da det indre or-
ganisasjonslivet i arbeiderbevegelsen snudde
fra vekst og utfoldelse til stagnasjon og for-
fall. Det er mange må ter å  forklare disse
nye utviklingstrekkene på . Vå rt anliggende
er ikke å  presentere noen ferdig, samlet ana-
lyse, hvor ulike forhold og forklaringer syste-
matisk settes opp mot hverandre, men å  peke
ut ulike sannsynlige utslag og virkninger av
den kalde krigen som kan kaste lys over arbei-
derbevegelsens utvikling i etterkrigstiden.4

Konflikt, men først og fremst
konsensus
Norske historikere har tradisjonelt væ rt mest
opptatt av den kalde krigen som en konflikt-
og splittelsesfaktor i arbeiderbevegelsen. Det
er mye som rettferdiggjø r en slik oppfatning.
Den fø rste etterkrigstiden var preget av en
beinhard og hatsk kamp mellom sosialdemo-
krater og kommunister bå de om makt og po-
litisk og ideologisk retning. Senere sto striden

mellom den sosialdemokratiske retningen og
den så kalte tredje vei som Sosialistisk Folke-
parti må lbar. Og på  1970-tallet oppsto nye
venstreradikale strø mninger, som resulterte i
to nye partidannelse, Sosialistisk Ventreparti
og Arbeidernes Kommunistparti (m-l). 5

Mest tydelig er den kalde krigen som bak-
teppe for dannelsen av Sosialistisk Folkeparti i
1961, som hadde sin rot i en utenriks- og sik-
kerhetspolitisk opposisjon i Arbeiderpartiet.
Nå r det gjelder striden mellom Norges Kom-
munistiske Parti (NKP) og Arbeiderpartiet,
gå r det klare linjer tilbake til mellomkrig-
så renes splittelse i arbeiderbevegelsen og til
de politisk-ideologiske skillelinjer som da   op-
psto. Den kalde krigen fø rte i så  må te ikke
med seg noe grunnleggende nytt, det er van-
skelig å  se vesentlige nye elementer i den po-
litisk-ideologiske striden. Også  kommuniste-
nes tilknytning til Moskva og til verdenskom-
munismen var å penbar alt i mellomkrigstiden
og antakelig sterkere da, gjennom Komintern-
tilknytningen, enn den ble etter krigen, da
bå ndene til den internasjonale kommunismen
hadde en mindre formell ramme.

Derimot medfø rte den kalde krigen en for-
sterket intensitet og mer drastiske kampmeto-
der i kampen om hegemoniet i arbeiderbeve-
gelsen. Tydeligst er dette illustrert gjennom
Arbeiderpartiets sentrale rolle i den politiske
overvå kingen av kommunistene etter krigen.
Kommunistovervå king forekom også  fø r
krigen, men fikk et helt annet omfang etter
krigen, ikke minst fikk den inspirasjon og ret-
ning gjennom det vestlige sikkerhetspolitiske
samarbeidet, bilateralt og gjennom NATO.
Det nye i etterkrigstiden var derfor fø rst og
fremst anti-kommunismens tilknytning til den
felles vestlige kommunistbekjempelsen bå de
på  partiplan og statsplan og en sterkere for-
ankring av denne bekjempelsen i sikkerhets-
politiske vurderinger.

Den kalde krigen gjenopplivet gamle indre
skillelinjer i arbeiderbevegelsen, men skapte
altså  også  nye. Dannelsen av SF i 1961 var
det mest dramatiske utslaget. Men selv slike
nye partidannelser var ikke nok til å  skape
rene partibaserte skillelinjer i arbeiderbeve-
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gelsen. De indre motsetninger blant kommu-
nistene er velkjente og oppsto i stadig nye va-
rianter. I SF kom det også  tidlig til syne ster-
ke indre spenninger basert blant annet på  uli-
ke holdninger til den kalde krigens aktø rer og
problemstillinger. Og Arbeiderpartiet hadde
hatt og fortsatte å  stri med betydelige indre
utenriks- og sikkerhetspolitiske spenninger.
Det var bå de fø r og etter 1961 ganske dype
indre motsetninger innen lederskapet og på
andre nivå er om den sikkerhetspolitiske stra-
tegi. Fellesmarkedet og debatten om det kan
også  forstå s i et kald krigsperspektiv og vi-
ser bedre enn noen annen sak at splittelsen
kunne gå  tvers gjennom Arbeiderpartiet. Den
kalde krigens internasjonaliseringspress, og-
så  ut over den snevrere sikkerhets- og uten-
rikspolitikken, ble en problematisk og perma-
nent utfordring mot enheten i Arbeiderpartiet. 

Likevel kan det væ re grunn til å  spø rre
om ikke denne fokuseringen på  den kalde
krigen som stridsutlø sende og konfliktska-
pende på  en urimelig må te skygger for den
helt motsatte effekten. Den kalde krigen bidro
i enda stø rre utstrekning til å  skape politisk
tilnæ rming og enhet bå de innad i arbeider-
bevegelsen og generelt i det nasjonale politi-
ske system. Det kan på stå s at den kalde kri-
gen, sammen med og som en betydelig tilleg-
gseffekt til det nye samholdet som var blitt
skapt under krigen, gir en hovedforklaring på
at de fø rste par tiå rene etter 1945 kan settes
opp som en kontrast til det delte og splittete
norske samfunn i mellomkrigså rene. Histori-
keren Even Lange har truffet spikeren på  ho-
det nå r har kaller sitt bind av den nye Nor-
geshistorien, et bind som dekker å rene 1935-
1970, for “Samling om felles må l”. Kontra-
sten til den foregå ende perioden i serien,
å rene 1905 -1935 som historikeren Knut
Kjeldstadli gav tittelen “Et splittet samfunn”
er slå ende.6 Med bak-grunn i en slik fors-
tå else av de politiske mekanismer trenges det
fø rst og fremst mer konsensusforskning, eller
forskning i dynamikken i den politiske tilnæ r-
mingen i etterkrigstiden. Årsakene var
utvilsomt mange, den kalde krigen må  plas-
seres i bildet.

Det har ofte væ rt poengert hvordan den
nye utenriks- og sikkerhetspolitikken må tte
tilpasse seg visse nasjonale sæ rtrekk og ta
hensyn til det faktum at det rå det en sterk
nø ytra-     listisk og nasjonalistisk mentalitet.
Derfor ble Norge bare et noe betinget NATO-
medlem, med fulle rettigheter, men uten til-
svarende forpliktelser. Denne sikkerhetspoli-
tikkens tilpasning til nasjonalt jordsmon er
utvilsomt en riktig observasjon. Det er imid-
lertid mulig og hø yst relevant å  snu det hele
på  hodet og ta utgangspunkt i en på stand
om utenriks- og sikkerhetspolitikkens primat.
Det relevante spø rsmå l blir da: Hvordan ble
politikken for ø vrig tilpasset denne utenriks-
og sikkerhets-politikkens primat? 

Det kan væ re liten tvil om at den tverrpoli-
tiske tilnæ rming som sæ rlig manifesterte seg
på  1950-tallet, i noen grad kan tilbakefø res
til behovet for tverrpolitisk samling om sik-
kerhetspolitikken. Og her gikk arbeiderbeve-
gelsen i spissen. Dette ble sæ rlig tydelig fra
og med Koreakrigen, som kanskje var en vik-
tigere begivenhet for formingen og semente-
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ringen av trusseloppfatningene enn vinterkri-
sen i 1948 knyttet til begivenhetene i Tsjekko-
slovakia og Finland. Tilnæ rmingen ikke bare
skjedde, den ble proklamert. Statsminister Ei-
nar Gerhardsen holdt rett etter utbruddet av
Koreakrigen sommeren 1950 en viktig politisk
tale som er blitt betegnet som en “borgfredsta-
le”, der han tilbø d et mer moderat Arbeider-
parti som bidrag til å  skape den nø dvendige
oppslutning om sikkerhetspolitikken og om
mobiliseringen mot kommunisttrusselen. In-
vitasjonen ble tatt vel i mot av den borgerlige
opposisjonen, fikk reell innflytelse på  flere
områ der av den nasjonale politikk og gir et
viktig perspektiv på  1950-å renes indrepoliti-
ske tø væ r.

Her er vi inne på  det som kan betegnes
som den kalde krigens konsekvenspolitikk og
som gav seg klare politiske og trolig også
ideologiske utslag i arbeiderbevegelsen. Vi har
her f eks ett hø yst relevant perspektiv på  den
kurs-endring Arbeiderpartiet foretok tidlig på
1950-tallet innen den ø konomiske politikken,
det områ det som hadde utlø st mest politisk
strid i den fø rste etterkrigstiden. Denne striden
ble mer eller mindre avblå st tidlig på  1950-
tallet. Arbeiderpartiet parkerte da for godt sin
gamle sosialiseringspolitikk. Samtidig la det til
side noen av sine mest radikale forslag til per-
manente styrings- og reguleringsfullmakter i
den ø konomiske politikken og begynte sin
orientering mot markedet som styringsinstru-
ment. Her finner vi utvilsomt noe av roten til
vå re dagers sosialdemokratiske nyliberalis-
me. Samtidig la hø yresiden om sin politikk
på  dette områ det i retning av å  akseptere en
mer aktiv stat.7 Også  næ ringslivet fulgte med
på  denne ferden, konturene av den korporati-
ve harmoniske forhandlingsstaten begynte for
alvor å  avtegne seg. Ikke minst viktig var det
for arbeiderpartiregjeringen å  ha et godt og
tillitsfullt forhold til næ ringslivet i en tid da
betydningen av en sunn og sterk ø konomi var
å penbar også  av forsvars- og sikker-hetspo-
litiske grunner. Derfor var dette ikke rette tid
for dristige reformer og eksperimenter. 

En annen side ved denne politiske dreinin-
gen er de fø ringer som lå  i Marshallhjelpen

og OEEC-samarbeidet fra slutten av 1940-tal-
let, ved siden av NATO det kanskje viktigste
vestlige samarbeidsprosjektet entydig motivert
av den kalde krigen. Dette samarbeidet var,
som vi vet, en drivkraft i den handelsliberali-
seringen som kom utover på  1950-tallet. Det
er heller ingen tvil om at amerikanerne i Mar-
shallhjelpadministrasjonen forsø kte å  på vir-
ke den ø konomiske politikken i liberalistisk
retning og å  forme f eks norsk produktivitets-
tenkning. Norske arbeider-og funksjonæ rdele-
gasjoner på  studiekurs i USA tidlig på  1950-
tallet innen rammen av det så kalte TWI-pro-
grammet, for å  læ re amerikansk produktiv-
tetsarbeid og amerikansk management, er et
godt eksempel på  hvordan denne innflytelsen
ble forsø kt plantet direkte ned på  fabrikkgul-
vet og inn i fagbevegelsen. Amerikansk stø tte
til norsk industrireisning var også  en del av
dette bildet. Den kalde krigen var med på  å
på skynde og profilere industrialiseringen.

Denne utviklingen mot en mer konsekvent
og energisk vekst- og produktivitetspolitikk,
mot mer marked og mer frihandel hadde sann-
synligvis kommet uten den kalde krigen som
motiveringsfaktor. Her gå r det linjer tilbake
til Arbeiderpartiets krisepolitikk på  1930-tal-
let og krigså renes planer for etterkrigstidens
Norge. Den ble imidlertid utvilsomt sterkt sti-
mulert av det samarbeidet med amerikanerne
som den kalde krigen utlø ste og gikk trolig
noe lenger enn den ellers ville ha gjort. Enkel-
te side ved internasjonaliseringen fikk også
en noe annen retning enn opprinnelig planlagt.
Den kalde krigen betydde så ledes en ganske
dramatisk ensretting, dvs vestvending, av
norsk utenrikshandel. Gjennom COCOM-sam-
arbeidet, som forbø d eksport av strategiske
varer til ø stblokkland, sank varebyttet ø stover
til et minimum, stikk i strid med de handelspo-
litiske må l den norske regjeringen hadde hatt
i den aller fø rste etterkrigstiden.8

Som ansvarlig regjeringsparti og som et i
utgangspunktet planø konomisk orientert parti,
var denne utviklingen naturlig nok fø rst og
fremst en utfordring for Arbeiderpartiet. Det er
bred enighet blant norske historikere om at Ar-
beiderpartiet la om sin ø konomiske politikk
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tidlig på  1950-tallet. Det strides derimot om
hvordan denne ø konomisk-politiske omstillin-
gen skal beskrives. Noen mener den represen-
terte et dyptgå ende ideologisk brudd og hø y-
reavvik og kom som et resultat av en tvangs-
situasjon med bå de innenrikspolitiske og
utenrikspolitiske komponenter. Andre under-
streker at det var en sterk underliggende konti-
nuitet i den ø konomisk-politiske omleggingen
og at elementet av situasjonsbestemt tvang og
retrett bø r neddempes.9

Enda klarere enn Arbeiderpartiet ble Kom-
munistpartiets politiske hovedstrategi fastlagt
ut fra den kalde krigens behov. NKP la, til
tross for partiet ikke ble med i den nye Kom-
inform, i takt med signalene fra Moskva brå tt
om sin politikk hø sten 1947. Den samarbeids-
orienterte linjen fra 1945, for ø vrig også  i
samsvar med Moskvas oppskrift, ble erstattet
av en knallhard konfrontasjonslinje overfor so-
sialdemokratene og deres binding til USA. De
vestlige kommunistpartiene hadde utvil-somt
en viss handlefrihet, men fulgte i hovedtrekke-
ne, med stø rre eller mindre begei- string og
frivillighet, de signaler som kom fra Moskva.
Det er mye som taler for at denne ensrettingen
og å penbare vilje til å  fø lge Mo-skvas sig-
naler gav et hovedbidrag, antakelig selve ho-
vedbidraget, til det norske kommu- nistpartiets
raske ferd fra parti til sekt. De nasjonale vestli-
ge kommunistpartiene var de stø rste taperne i
Moskvas konfrontasjonspolitikk i perioden
fram til midten av 1950-tallet. Det folkelige
grunnlaget i Norge for Moskvas linje var syl-
tynt. Og da Moskva midt på  1950-tallet igjen
gikk inn for fredelig sameksistens og tilnæ r-
ming til sosialdemokratene, hadde NKP mistet
det meste av sin politiske og faglige betydning
og innflytelse. 

Også  indre nasjonale forhold, blant annet
overvå king og intern strid i partiet, bidro til at
kommunistene i lø pet av de fø rste ti å rene
etter krigen sto igjen som den store taperen.
Betydningen av slike forhold må  imidlertid
ha væ rt vesentlig mindre. Det var den Mos-
kva-styrte kommunistiske konfrontasjonslin-
jen, sammen med ensrettingen i Øst-Europa,
som skremte velgerne tilbake til Arbeiderparti-

et og som fø rte partier på  tvers av gamle skil-
lelinjer – og stor deler av samfunnet for ø vrig
– sammen i en felles kamp mot det de oppfat-
tet som en overhengende kommunistiske trus-
sel mot nasjonal selvstendighet og trygghet.
Sosialdemokratene sto i fremste rekke i kam-
pen mot kommunistene, men denne kampen
kan også  beskrives som en bred nasjonal dug-
nad. 

Kald krig, avradikalisering 
og storhetstid
De fø rste par tiå rene etter annen verdenskrig
var selve storhetstiden bå de for den politiske
og faglig grenen av norsk arbeiderbevegelsen.
Aldri, verken fø r eller senere, har Arbeider-
partiet hatt stø rre oppslutning eller stø rre inn-
flytelse. Toppunktet var 1957, med en velger-
oppslutning på  nesten 49 prosent ved stort-
ingsvalget det å ret. Samtidig var NKP så
godt som ute av rikspolitikken, med bare en
representant i Stortinget. Også  i fagbevegel-
sen, hvor de holdt lengst stand, hadde kommu-
nistene mistet nesten alle sine posisjoner. Fag-
bevegelsens andel av landets organiserte arbe-
idstakere nå dde samtidig sitt toppunkt. Norsk
arbeiderbevegelse var henimot opposisjonslø s
og mer samlet enn noen gang bå de fø r og se-
nere. Selv om dette toppunktet mer var et “lyk-
kelig” ø yeblikk enn en varig tilstand, illustre-
rer den hvilke samlende virkning den kalde
krigen kunne ha da den var på  sitt mest inten-
se.

Det er selvsagt mange å rsaker til bå de
styrken og enheten i norsk arbeiderbevegelse
på  denne tiden. 1950-tallet var f eks perioden
da industriarbeiderklassen tallmessig nå dde
sitt maksimum i Norge. Og dette var ikke
minst de ø konomisk gyldne å rene, som gav
et hvert parti med regjeringsansvar en stor ek-
stra bonus. Økonomisk og materiell fremgang
ble næ rmest entydig opplevd som noe posi-
tivt. Fremskrittstroen og utviklingsoptimismen
var på fallende. Den kalde krigens skrekk-
scenarier maktet ikke å  forstyrre denne men-
taliteten. Men mye av forklaringen på  at dette
ble arbeiderbevegelsens beste å r må lt i fol-
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kelig oppslutning må  også  ligge i den poli-
tisk-ideologiske reorientering, bå de reelt og
retorisk. Ar-beiderpartiet ble stuerent for store
nye velgergrupper, politisk og ideologisk mak-
tet partiet å  omstille seg til den nye kampare-
naen, til kampen om den fremvoksende mid-
delklassen. Den kalde krigen skapte klima for
og legitimitet til denne omstillingen. Satt på
spissen: Den kalde krigen hjalp Arbeiderparti-
et med en politisk og ideologisk opprydning
som krevdes for at det skulle kunne bli et bredt
folkeparti.

Dette betyr ikke at det vi for enkelthets
skyld kan kalle partiets avradikalisering ble
oppfattet som uproblematisk. Striden innad i
arbeiderbevegelsen om norsk medlemskap i
Fellesmarkedet er en god illustrasjon av at f
eks forholdet mellom styring og marked fort-
satt skapte dype skillelinjer. Tidlig på  1970-
tallet bidro den utvilsomt til velgerflukten fra
Arbeiderpartiet og til nye fremstø t for å  radi-
kalisere partiets profil. Heller ikke den nye
sikkerhetspolitikken fra slutten av 1940-tallet
av var blitt oppfattet som noen udelt populæ r
sak. Den skapte strid innad og det var overfor
store velgergrupper en belastning å  må tte ha
hovedansvaret for at gjenreisningsø konomien
fra rundt 1950 må tte omstilles til en slags be-
redskaps- eller opprustningsø konomi. 

Slike belastninger bidro til å  utlø se det
som kan kalles en ny motvekts- eller kom-
pensasjonspolitikk mot den kalde krigens har-
de realiteter og krav. Den ble dels forsø kt inn-
fø rt i utenrikspolitikken, som altså  NATO-
medlemskapet og de forpliktelsen som der
fulgte, lett gav et negativt preg. Det var for å
få  inn et mer “positivt” element her, som og-
så  kunne appellere til de intellektuelle og
NATO-kritiske på  venstresiden, at Norge tid-
lig på  1950-tallet ble et pionerland innen
utviklingshjelp. Det ble også  lagt vekt på
skape et bredt folkelig engasjement i denne sa-
ken, bl a gjennom en folkeinnsamling, India-
hjelpen.10

Også  på  andre områ der var det viktig å
ta brodden av et mulig radikalt opprø r. Om-
leggingen av den ø konomiske politikken og
skrinleggingen av sosialiseringspolitikken var

mest ø mtå lig. Derfor ble det tidlig på  1950-
tallet lansert blant annet et nytt fremstø t med
radikal merkelapp og ledsaget av gammeldags
klassekampretorikk, for ø konomisk demokrati
og folkestyre. Fremstø tet, som ble selve profi-
leringssaken i partiets nye arbeidsprogram fra
1953, hadde en klar brodd mot maktkonsentra-
sjonen i det private næ ringslivet og ikke minst
mot de private bankene, som nå  gjen-nom
medbestemmelse og lignende skulle bringes
under demokratisk, folkelig kontroll.11

Det taktiske elementet og de situasjonsbe-
stemte vurderingene bak denne nye storstilte
politiske satsingen var på fallende. På  den
annen side var engasjementet for utvidet de-
mokrati i arbeids- og næ ringslivet en sterk tra-
disjon med rø tter tilbake til tidlig mellom-
krigstid og til etterkrigsplanleggingen under
annen verdenskrig. Det er også  tydelig at et-
terkrigså renes kamp mot kommunismen reelt
sett ble opplevd som en kamp for demokratiet
– og mot det som ble oppfattet som en perver-
tert kommunistisk forstå else av dette begre-
pet. Kommunistene så  utvilsomt sin kamp
mot sosialdemokratiet på  samme må te. Det
var mer enn noe annet dype forskjeller i demo-
kratiforstå elsen som lå  under den indre split-
telsen i arbeiderbevegelsen. Den kalde krigen
bidro derfor reelt, ikke bare taktisk, til ytterli-
gere å  aksentuere og videreutvikle de to flø y-
enes demokratioppfatninger og til å  utlø se ny
politikk på  dette kjerneområ det.

Den kalde krigens stormakts- og allianse-
konfrontasjon hadde naturlig nok et betydelig
potensiale for å  skape frykt og usikkerhet i
befolkningen. Det er en slå ende kontrast mel-
lom dette usikkerhetselementet og den store
ambisjon om å  skape trygghet i tilvæ relsen
som sæ rlig preget sosialpolitikken etter kri-
gen. Arbeid og eget inntekt var det grunnleg-
gende trygghetskriteriet. Men sæ rlig på
1950- og -60-tallet ble det i tillegg satset stort
på  å  videre-utvikle trygdesystemet ved en
storstilet omlegging fra behovprø vete til uni-
verselle trygdeordninger. Velferdsstatens sik-
kerhetsnett og trygghet for egen levestandard
skulle omfatte alle. Den kalde krigen var også
en strid mellom ulike ø konomiske systemer,
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om levestandard og ø konomisk trygghet. Der-
for må  denne store sosialpolitiske satsingen,
som ble det definitive gjennombruddet for vel-
ferdsstaten, også  trekkes med i analysen av
den kalde krigens nasjonale virkninger.12 Av
samme grunner skapte den kalde krigen også
et kapplø p om utdannelse og kunnskap, aller
best illustrert gjennom det så kalte Sputnik-
sjokket. 

Den nye sikkerhetspolitikken var, som un-
derstreket, på  mange må ter en belastning for
Arbeiderpartiet. Ikke desto mindre på tok par-
tiet seg det udiskutable fø rerskapet på  dette
områ det og var i sakens tjeneste villig til å
sette kjepphester på  stallen. Det var nø dven-
dig med bredest mulig oppslutning om uten-
riks- og sikkerhetspolitikken Vi finner noe av
forklaringen på  Arbeiderpartiets fø rerskap
her i regjeringsansvaret. Men det forklarer ik-
ke alt. Kanskje ligger noe av svaret også  i so-
sialdemokratenes næ re innsikt i – og til dels
personlige erfaring med kommunismen. Ingen
ble vel hardere anti-kommunister enn dem
som selv hadde væ rt innom den kommunisti-
ske leiren. Et annet synspunkt er selvsagt at
det var sosialdemokratene som fø lte den poli-
tiske trusselen fra kommunistene på  kroppen.
De borgerlige partiene hadde ikke på  samme
må te en egeninteresse i kampen mot kommu-
nistene, snarere skulle de, snevert partitaktisk
vurdert, ha ø nsket seg en langvarig strid i ar-
beiderbevegelsen. Det kanskje viktigste poen-
get ved Arbeiderpartiets fø rerskap i den sik-
kerhetspolitiske omveltningen var imidlertid at
det maktet – og antagelig kunne bare det mak-
te nettopp det – å  gi denne politikken den bre-
de folkelige legitimitet og aksept som den
trengte.

Mobilisering og disiplinering
Mye av forklaringen på  at arbeiderbevegelsen
antakelig var den eneste som kunne skape den
nø dvendige stø tte i folket for den sikkerhets-
politiske vestvendingen må  væ re å  finne i
bevegelsens spesielle organisasjonskultur. Den
aller fø rste tiden etter annen verdenskrig var
preget av stor organisasjonsmessig aktivitet og

en sterk tilstrø mning av medlemmer. Det var
en stor og sterk organisasjon å  bygge på  da
det skulle mobiliseres for den nye utenriks-og
sikkerhetspolitikken og til kamp mot kommu-
nistene. I fø rste omgang besto denne spe-siel-
le organisasjonskulturen testen. Men etter
hvert ble den utsatt for harde på kjenninger,
som i neste omgang antakelig bidro til dens
forvitring og forfall. 1950-tallet ble i så  må te
vendepunktet og startpunktet på  en langvarig
organisasjonsmessig nedgangstid. 

En slik utviklingen lå  nok i tiden av mange
grunner. Men en bidragende faktor var
utvilsomt den toppstyring og disiplinering som
bå de regjeringsmakten og det sikkerhets-poli-
tiske ansvaret utlø ste. Den kalde krigen la
utvilsomt en klar demper på  de indre utfol-
delsesmuligheter og kan man si: det indre de-
mokrati. Arbeiderbevegelsen som et sted for
utfoldelse, som politisk verksted og som de-
batt-forum, fungerte ikke tilfredsstillende. Her
spilte neppe pressen heller noen helterolle. Ik-
ke minst arbeiderpartipressens balansegangen
mellom disiplin og kontroll på  den ene siden
og dens rolle som forvalter av ytringsfriheten
og den kritiske journalistikk på  den andre, ble
preget av den kalde krigens krav til enhet og
samhold. Fremveksten av en lang rekke nye ad
hoc og saksorienterte organisasjoner, ofte
knyttet til fredsarbeid, kan ses som en konse-
kvens av at de ordinæ re organisasjonsappara-
tene ikke hadde plass til alle de holdninger og
strø mninger som ø nsket å  komme til orde.

Den kalde krigens innvirkning på  organis-
asjonsliv og organisasjonskultur i arbeiderbe-
vegelsen er altså  et opplagt forskningstema.13

Her hø rer i hø yeste grad også  et studium av
kommunistpartiet hjemme. De disiplinerings-
metoder, inklusive det som kan beskrives som
en hard intern medlemsovervå king som dette
partiet praktiserte, bø r studeres næ rmere. Her
synes ensrettingen å  ha gå tt enda lenger enn
fø r krigen, med harde indre oppgjø r, avskal-
linger og splittelser som resultat. 

På  begge sider i den interne striden i arbei-
derbevegelsen virket altså  den kalde krigen
sterk disiplinerende på  organisasjonslivet. Et
typisk trekk var at sosialdemokratene forsø k-
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te å  imitere enkelte av kommunistenes orga-
nisasjonsmetoder for å  effektivisere sin kamp
nettopp mot kommunistene på  arbeidsplasse-
ne og i fagbevegelsen, kampens hovedarenaer.
Det dreidde seg blant annet om dannelsen av
halvt fordekte etter skjulte partigrupper ol på
arbeidsplassene, etter inspirasjon fra de kom-
munistiske bedriftsceller. Den kalde krigens
skapte en tendens til konvergens i arbeidsme-
toder mellom de to stridende parter i arbeider-
bevegelsen.

Et nytt trekk, sæ rlig i Arbeiderpartiet, var
altså  den store vekt som ble lagt på  det poli-
tiske arbeidet i fagbevegelsen og på  arbeids-
plassene. På  sentralt hold, på  partikontoret
og i de stø rste lokallagene, ble det bygget opp
en stab av heltids faglige sekretæ rer, som had-
de som overordnet oppgave å  organisere og
samordne kampen mot kommunistene på  ar-
beidsplassene. Og et nytt nett av partisekre-
tæ rer på  regionalt nivå  ble bygd opp. By-
rå kratisering, profesjonalisering og sentralise-
ring av partiapparatet må  altså  bli viktige
stikkord. Som kontaktledd på  de enkelte ar-
beidsplassene ble det videre opprettet et meget
vidtfavnende nett av ar-   beidsplasskontakter.

På  det meste hadde Arbeiderpartiet 30 000
slike arbeidsplasskontakter. Vi snakker altså
ikke bare om en enorm mobilisering av organi-
sasjonen, men også  om en vesentlig omorga-
nisering og tilpasning av organisasjonsstruktu-
ren til de nye utfordringene.

Kampen om arbeidsplassene utlø ste også
en ny offensiv innen den interne skolerings-
virksomhet innen arbeiderbevegelsen. På  den
må te, blant annet, kom også  Arbeidernes
Opplysningsforbund på  banen som en tung
aktø r i kampen mot kommunistene. På  sam-
me må te la også  kommunistene ø kt ved på
opp-lysning og skolering. Interessant her er alt
det propagandamateriellet som ble produsert
som en del av den store kampen om sjelene og
om de grunnleggende verdier. Her kan det
utvilsomt også  gjø res interessante språ kstu-
dier, f eks av kampen om de positive honnø r-
ordene, om begreper som fred, frihet og demo-
krati. En tendens til “akademisering” av beve-
gelsens skoleringsarbeid som tidligere hadde
væ rt synlig, fikk et tilbakeslag.

Også  det internasjonale partisamarbeidet
ble naturlig nok sterkt preget av den kalde kri-
gens problemstillinger. Det ses klart f eks i det
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nordiske sosialdemokratiske samarbeidet, dels
direkte på  partisekretæ rnivå , dels gjennom
virksomheten til den nordiske sosialdemokrati-
ske samarbeidskomiteen. Her ble det utvekslet
erfaringer og utarbeidet felles strategier, blant
annet for bekjempelsen av kommunistene. På
samme må te ble også  samarbeidet mellom
de nordiske kommunistpartiene intensivert,
gjerne med det finske kommunistpartiet i
fø rerrollen. Den kalde krigen styrket den in-
ternasjonale samarbeidet i arbeiderbevegelsen
og gjorde den indre striden til en samordnet in-
ternasjonal strid.

Mistenksomhet og 
politisk kartlegging
Disse korte bemerkningene til organisa-
sjonskulturen fø rer videre til et annen aspekt
ved det indre liv i arbeiderbevegelsen som var
sæ rlig fremtredende de fø rste par tiå rene et-
ter krigen. De mest intense kald krigså rene
var preget av det som kan betegnes som en
mis-tenksomhetspsykose. Mye dreidde seg om
å  finne ut hvem av ens partifeller og hvem i
andre partier som var “på litelige” og hvem
som ikke var det. Frykten for “infiltrasjon”, for
at noen f eks gikk inn i ens eget parti på  fal-
ske premisser, var en side av dette. Ikke minst
var kommunistene på  vakt mot slikt. Mye ar-
beid ble nedlagt i å  holde oversikt over folks
partitilknytning. Sæ rlig utstrakt var slik intern
politisk kartlegging i begge partiene i fagbeve-
gelsen, hvor partipolitisk tilhø righet og gjerne
også  posisjon i den sikkerhetspolitiske debat-
ten, lenge var helt avgjø rende i forbindelse
med valg og tilsettinger. Langt mer enn nor-
malt satte denne politiseringen langs partigren-
ser sitt sterke preg på  fagbevegelsen under
den kalde krigen, og sæ rlig på  1940- og -50-
tallet.14

Et kompliserende trekk ved den politiske
kartleggingen var naturlig nok at en motstan-
der kunne velge mellom så  mange og for-
skjellige arenaer. Kommunistene hadde f eks.
sine front- og dekkorganisasjoner. Å avdekke
disse ble en viktig beskjeftigelse. Haakon Lies
bok fra 1954 “Kaderpartiet” er et godt inntak

til dette aspektet. Sø kelyset ble ikke minst ret-
tet mot de mange vennskapssambandene med
ulike ø stblokkland. Vi vet i dag at disse tidlig
ble bå de finansiert ø stfra og brukt som et
sentralt virkemiddel i den ø stlige på virk-
ningspolitikken. Disse sambandene er for
ø vrig interessante inntak til hvordan den kalde
krigen også  ble en bred kulturkamp, hvor alt
fra musikk, film, litteratur og sport ble tatt i
bruk. Sambandene spilte også  en stor rolle i
den nye ø stlige tø væ rspolitikken fra midten
av 1950-tallet, og i rekrutteringen av nord-
menn til fredskongresser, til ø stersjø ukene
osv. Mis-tenksomhetens blikk ble også  rettet
mot mindre opplagte mistenkelige organer.
Haakon Lie mente f eks at organisasjoner som
De tuberkulø ses hjelpeorganisasjon, Fange-
sambandet og andre foreninger av krigsfanger,
diverse student- og fredsforeninger, avholdsor-
ganisasjoner osv var eksempler på  kommuni-
stiske dekkorganisasjoner. På  bakgrunn av
den nye fremveksten av front- og dekkorganis-
asjoner skjerpet Arbeiderpartiet sitt lovverk og
gjorde det uforenlig med partimedlemskap
samtidig å  væ re medlem flere av dem.

Denne mistenksomhetens psykose gikk
hå nd i hå nd med en annen næ rt beslektet og
ikke ny, men forsterket tendens som kan kalles
hemmeligholdets psykose. Generelt foregikk
politisk virksomhet langt mer lukket og skjer-
met enn i dag og med en langt mer lojal pres-
se. Men maktkampen i arbeiderbevegelsen og
opplevelsen av at grunnleggende verdier og
preferanser sto på  spill, styrket denne ten-
densen og utlø ste ny skjult og fordekt virk-
somhet på  begge sider. I en sæ rstilling sto
kommunistene, som kunne bygge videre på
den hemmeligholdskulturen som medlemska-
pet i Komintern hadde produsert. Det var nok
en av grunnene til at det ikke tok lang tid etter
krigen fø r partiet delvis gikk under jorden,
med egne postkurerer, hemmelige mø ter osv.
Dette bidro i sin tur naturlig nok til å  skjerpe
mistenksomheten mot dem, selv om dette til
dels var forsvarstiltak fremskyndet av den be-
gynnende kommunistovervå kingen. Begge
sider hadde naturlig nok også  få tt god tre-
ning i hemmelig arbeid under krigen. 
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Samarbeid med de hemmelige
tjenester15

Det er nå  utvetydig belagt at personer og
grupperinger i Arbeiderpartiet og Landsorga-
nisasjonen over lang tid hadde et omfattende
og systematisk samarbeid med representanter
sæ rlig for Politiets overvå kingstjeneste
(POT), i en tidlig fase også  med den militæ re
etterretningstjenesten. Dette var et samarbeid
som sentralt plasserte folk i toppledelsen i par-
tiet og i LO var klar over, til dels var de selv
aktivt med på  det. Det hadde sine geografiske
tyngdepunkter i Oslo-områ det og i Nord-Nor-
ge, men hadde forgreninger ut over hele lan-
det. Det var ikke formalisert på  noen som
helst må te. Det var de hemmelige tjenestene
som var initiativtakerne til samarbeidet, som
kan sies på  ha vart fra 1948/49 til rundt 1970.

Samarbeidet omfatter en rekke aktiviteter
eller ytelser og gjenytelser. Viktigst var en me-
get grundig og omfattende registrering av
kommunister og andre “suspekte” som de
hemmelige tjenestene gjennomfø rte fra slutten
av 1940-tallet av. På  det meste ble antakelig
godt over 40 000 kommunister eller kommuni-
stsympatisø rer registrert på  denne må ten.
Det var de hemmelige tjenestene som
utvilsomt hadde mest nytte av dette registre-
ringsarbeidet. Arbeiderbevegelsens folk var
mer leverandø rer enn mottakere av slik perso-
ninformasjon. På  den annen side ligger det
mye makt og innflytelse i denne type informa-
sjonsformidling, som ofte også  inkluderte
vurderinger av enkeltpersoners personlige
egen-skaper, intelligens, farlighetsgrad ol. 

Formå let med registreringen var fø rst og
fremst å  få  en informasjonsbase som basis
for den politiske screening eller personkontroll
som ble innledet alt på  1940-tallet og som ut-
over på  1950-tallet ble utvidet til stadig
stø rre deler av bå de privat og offentlig virk-
somhet, også  ut over de stillinger og områ -
der hvor det formelt sett krevdes sikkerhets-
klarering. Dette var et sentralt ledd i den mer
langsiktige beredskapspolitikken for å  forhin-
dre at nasjonalt upå litelig fikk strategisk vik-
tige stillinger i en krise- eller krigssituasjon.
Registreringen ble også  brukt som grunnlag

for å  sette opp så kalte interneringslister, dvs
lister over sæ rlig farlige personer som skulle
interneres i en krise- eller krigssituasjon og
som umiddelbart skulle settes under kontinuer-
lig overvå king.

Noe personinformasjon gikk også  fra de
hemmelige tjenestene til kontaktene i arbeider-
bevegelsen og kunne f eks tjene som informa-
sjonsgrunnlag foran landsmø ter og kongresser
bå de i den politiske og faglige delen av arbei-
derbevegelsen. Det var en strø m av skriftlige
dokumenter fra POT som var med på  å  gi
dette samarbeidet et sæ rpreg. Også  bedrifter
kunne få  personopplysninger i forbindelse
med ansettelser, forfremmelser ol. Registrene
ble også  i stor utstrekning anvendt for å  fo-
reta personundersø kelser for samarbeidende
land, sæ rlig, men ikke bare, USA, ved deres
behandling av visumsø knader. 

Samarbeidet var, som nevnt, uformelt, men
tok for en stor del utgangspunkt i det eksiste-
rende partiapparatet og i fagbevegelsen orga-
ner. Arbeiderpartinettet innen fagbevegelsen
var f eks et viktig ledd i samarbeidet, likeledes
en del av de lokale partisekretæ rene, som ofte
også  var AOF-sekretæ rer. I en kort periode
ble fire AOF-sekretæ rer fullt ut lø nnet av den
militæ re etterretningstjenesten, ellers var dette
stort sett ubetalt arbeid. En helt spesiell rolle
hadde enkelte pressefolk, som også  fikk
sæ rlig informasjon som grunnlag for presse-
oppslag på  strategisk viktige tidspunkter. For-
sø k på  å  kompromittere politikere på  ven-
stresiden gjennom presseoppslag basert på
opplysninger fra POT eller fra andre “hemme-
lige” kilder forekom. Journalister, som jo
må tte befinne seg bå de hø yt og lavt i sin yr-
kes-utø velse, var ofte spesielt godt egnet som
samarbeidspartnere og informasjonssankere
for de hemmelige tjenestene. 

Det var ikke bare sosialdemokrater som
samarbeidet med POT. En rekke informanter
ble også  rekruttert blant kommunistene og i
SF. Dette forteller antakelig mest om hvor in-
tense motsetningene kunne bli i disse miljø e-
ne.  Dessuten bygde POT opp samarbeidsrela-
sjoner med mange andre miljø er utenfor arbe-
iderbevegelsen, politisk sæ rlig med partiet
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Hø yre og med hø yrepressen, videre med stra-
tegisk og beredskapsmessig viktige deler av
arbeidslivet. Registreringen og overvå kingen
av sjø folk i den norske handelsflå ten, Norges
viktigste bidrag i det allierte beredskapsarbei-
det, var en helt sentral side av dette. Her spilte
bå de Sjø mannsforbundet og Rederforbundet
viktige roller. På  mange industriarbeidsplas-
ser var bedriftsledelsen involvert, gjerne i sam-
arbeid med representanter for arbeiderne.
Overvå kingen av kommunister og andre ven-
streradikale gav altså  sitt sæ regne bidrag til
den nye samarbeidskulturen på  tvers av gam-
le skillelinjer.

En mer spesiell del av samarbeidet eller
samrø ret mellom de hemmelige tjenestene og
arbeiderbevegelsen dreidde seg om avlytting
av politisk virksomhet, sæ rlig overfor NKP
og SF. På  flere av landets Folkets Hus ble det
installert permanent avlyttingsutstyr. Slik
avlytting fikk arbeiderbevegelsens represen-
tanter i samarbeidet adgang til, enten ved selv
å  sitte ved avlyttingsapparatene, ved å  få
stenografiske utskrifter eller lydopptak. I Fol-
kets Hus i Oslo ble denne virksomheten dre-
vet helt fram til slutten av 1960-tallet. Da var
den helt tydelig kommet ut av POTs kontroll
og kunne omfatte avlytting også  av kontorer
og telefoner i huset og av virksomhet som
hadde lite eller intet med rikets sikkerhet å
gjø re. Mens NKP, i en kortere periode også
SF, fikk avskå ret sine fulle politiske og de-
mokratiske rettigheter, fikk Arbeiderpartiet
definitivt mer informasjon og innsikt enn de
demokratiske spilleregler skulle tilsi og mer
enn vernet om rikets sikkerhet krevde. 

Mye av den avlyttingen som arbeiderbeve-
gelsens folk medvirket i var ulovlig. Et av de
aller mest ekstreme utslag av den kalde krigen
var altså  at personer og grupperinger i arbei-
derbevegelsen ikke bare ble involvert i skjulte
og i en viss forstand udemokratiske arbeids-
metoder, men også  i virksomheter som stred
mot norsk lov. De direkte involverte var
utvilsomt klar over dette. Det samme var sen-
trale tillitsvalgte i Arbeiderpartiet og LO. Og-
så  flere av partiets statsrå der var informert
om og aksepterte at visse lovkrenkelser fant

sted. Bå de den ulovlige romavlyttingen og
post- og telefonkontrollen på  1950-tallet ble
gitt en form for regjeringsgodkjennelse.

Dette fø rer fram til spø rsmå let om det le-
gitime ved å  ty til ulovlige virkemidler, som
romavlytting, dvs. ved selv – i sakens tjeneste
– å  krenke de prinsipper og idealer som skul-
le beskyttes. Flere av de som medvirket fra ar-
beiderbevegelsen i dette samarbeidet så  uten
tvivl en effektiv overvå king som så  grunn-
leggende viktig at lovoverskridelser og andre
udemokratiske og ukonstitusjonelle virkemid-
ler, hvis andre utveier ikke fantes, kunne væ re
legitimt. Nå r det ikke straks ble sø rget for
den nø dvendige lovhjemmel, er en viktig
å rsak en frykt for at det politiske system, po-
litikerne på  Stortinget og den politiske opini-
onen, ville vise manglende forstå else for slik
virksomhet så  kort tid etter krigen. Vi kan el-
lers ø yne et tvisyn hos mange av dem i arbei-
derbevegelsen som bygde opp dette systemet.
Den politiske overvå kingen av kommunistene
og de metoder den krevde ble av svæ rt mange
oppfattet som noe “svineri”, som Johan Nyga-
ardsvold en gang sa, men samtidig som en be-
klagelig nø dvendighet. Resultatet var at det
norske overvå kingssystemet, slik det ble ut-
formet av Arbeiderpartiets regjeringer på
1940- og -50-tallet, fikk et svæ rt lite formali-
sert og konstitusjonelt preg, også  sammenlig-
net med de fleste andre land. 

For perioden fra 1945 til ca 1970 kan det in-
nenfor overvå kingshistorien settes et viktig
skille på  midten eller mot slutten av 1950-tal-
let. Kommunistovervå kingen skiftet da ka-
rakter eller tyngdepunkt, interessen for de
mange ble mindre, kreftene ble mer konsen-
trert om de få  og antatt farligste. Men samti-
dig kom også  nye grupper og miljø er i
sø kelyset. Det var samfunnselitene som, sam-
men med den nye venstreopposjonen, nå  ble
antatt å  væ re russernes må lgruppe nr. 1. Det
fø rte bl a til at en rekke meget sentrale arbei-
derpartipolitikere kom i sø kelyset, deriblant
statsminister Gerhardsens kone, enkelte stats-
rå der, samt fremtredende stortingsrepresen-
tanter for partiet. Også  den embetsmannen
som hadde ansvaret for samordningen av de
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hemmelige tjenestene ved statsministerens
kontor, ble satt under sterk mistanke. 

Denne dreining fra POTs side blant annet
mot personer i Arbeiderpartiet fø rte fra slutten
av 1980-tallet til at det gamle tillitsforholdet
begynte å  bæ re preg av slitasje. Det er en
bak-grunn for at også  Arbeiderpartiet, de
hemmelige tjenesters fremste politiske arkitekt
og forsvarer, på  1990-tallet stilte seg positivt
til bå de forskning i og gransking av de hem-
melige tjenestene, da opplysninger om de
fø rste tiå renes ulovlige metoder ble offentlig
kjent. Denne nye kritiske holdningen må  og-
så  ses på  bakgrunn av at den kalde krigen
var over og at en ny generasjon uten personli-
ge erfaringer fra den kalde krigens mest inten-
se fase hadde overtatt ledelsen bå de i partiet
og fagbevegelsen.

Nordiske fellestrekk og 
nasjonale særtrekk
Temaet har væ rt den norske arbeiderbevegel-
sen og den kalde krigen. Men ett av hovedpo-
engene har samtidig væ rt hvordan det interna-

sjonale, ikke minst det nordiske samarbeidet
innad i bevegelsen ble styrket og videreutvik-
let som svar på  den kalde krigens utfordrin-
ger. Og i de store trekkene var utfordringene
de samme i alle de nordiske landene. Derfor er
det grunn til i all hovedsak å  forvente det
samme hovedmø nsteret over hele Norden i ar-
beiderbevegelsens respons på  og tilpasning til
den kalde krigen. 

På  den annen side har hvert enkelt land si-
ne sæ rtrekk som kan ha slå tt ut i ulike nasjo-
nale variasjoner over det felles tema. Hva be-
tydde f eks ulik geografisk beliggenhet og der-
med noe ulike sikkerhetspolitiske utfordringer?
På  bak-grunn av naboskapet med Sovjetunio-
nen ble antakelig bå de det ytre og indre den
rø de fare opplevd som mer overhengende og
alvorlig i Norge, og ikke minst i Finland, enn i
Danmark og Sverige. Kampen mellom kom-
munister og sosialdemokrater var derfor trolig
mer intens og hatsk i Finland og Norge, noen
som igjen kan ha gitt seg utslag i en sterkere
vilje til å inngå  i samarbeid med de hemmeli-
ge tjenester om overvå king av kommunistene
og til å  ty til uvanlige arbeidsmetoder. 
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Trolig stiller arbeiderbevegelsen i Finland
her i en klasse for seg, blant annet på  bak-
grunn av at kommunistene lenge var vesentlig
sterkere enn ellers i Norden og fordi de hadde
næ rere og tettere forbindelser til Moskva. I
Norge var kommunistene ikke sterkere enn i
Sverige og Danmark, men var kanskje, eller
ble opplevd som, mer Moskvatro og som mer
aggressive. Her kan en sæ rlig intens strid i
splittelseså rene på  1920-tallet ha væ rt en hi-
storisk arv som fortsatt slo ut. Hvis vi ser på
Sverige og Danmark, er det lite som taler for
at sosialdemokratene i NATO-landet Danmark
så  med stø rre alvor på  kommunisttrusselen
enn sosialdemokratene i det nø ytrale Sverige.
Snarere kan det væ re grunn til anta at Dan-
mark hadde den mest moderate versjonen av
den kalde krigens strid mellom kommunister
og sosialdemokrater og at sosialdemokratenes
samarbeid med de hemmelige tjenestene ikke
gav seg fullt så  drastiske utslag som ellers i
Norden. Den forskningen i tematikken som
nå  er i gang i Danmark vil forhå pentlig gi et
svar på  det interessante spø rsmå let om den
danske arbeiderbevegelsen som den moderate
nordiske aktø r på  dette områ det. Hvis anta-
kelsen om relativ moderasjon er riktig, vil det
også  væ re naturlig å  forvente mer beskjedne
og moderate utslag av den kalde krigen på
andre områ der bå de i det indre liv i arbeider-
bevegelsens organisasjoner og i den politikk
som arbeiderbevegelsen fø rte i regjering og
folketing.

Krisen, krigen – 
og den kalde krigen
Arbeiderbevegelsen er blitt formet og utviklet
i spenningsfeltet mellom opprinnelige ideer
og idealer og historisk på virkning og histori-
ske erfaringer. Det er vanlig å  utpeke den
ø konomiske og sosiale krisen i mellomkrigs-
tiden, sammen med den fascistiske faren, som
det avgjø rende vendepunktet for utviklingen i
Norge mot en reformistisk, pragmatisk og so-
sialdemokratisk hovedtradisjon. I den forstand
er det kontinuiteten mellom fø rkrigstiden og
etterkrigstiden som preger utviklingen. Noen

fremhever også  krigså renes erfaringer og
utfordringene med å  gjenreise landet etter
krigen som skjellsettende, eller i det minste
som et betydelig bidrag til å  befeste og
fremskynde 1930-å renes nye tendenser. 

Det er liten tvivl om at krisen og krigen i
all hovedsak virket i samme retning og mot
det som her innledningsvis er pekt på  som
sentrale trekk ved arbeiderbevegelsen etter
krigen. Likevel må  det væ re galt å  se utvik-
lingen i etterkrigstiden som en ren og næ r-
mest automatisk forlengelse av en allerede
opp-stukket kurs. Etterkrigstiden, ikke minst
slik den kalde krigen preget den, bø d på
mange nye og sterke utfordringer og impulser.
Kommunistpartienes sterke fremgang i 1945
var ett tegn på  at den politiske utviklingen
kunne ta en annen og ny retning Derfor er
spø rsmå let om ikke den kalde krigen i vå re
analyser bø r innta posisjonen som det tredje
leddet, i tillegg til krisen og krigen, som ho-
vedbakteppe for utformingen og profileringen
av den moderne arbeiderbevegelsen. På  en
på fallende, men selvstendig og kanskje uts-
lagsgivende må te, befestet og forsterket den
de utviklingstendenser i bevegelsens politikk
og ideologi som krisen og krigen hadde slå tt
an. 

Den kalde krigen som problemdefinerende
og holdningskapende faktor preget fø rst og
fremst 1940- og -50-tallet. Senere ble bildet
noe mer komplekst og posisjonene i den store
debatten flere. Sammenhengene mellom den
kalde krigen og den hjemlige utvikling ble
derfor etter hvert mer sammensatte og mindre
opplagte. Andre problemstillinger med min-
dre direkte tilknytning til den kalde krigen ble
gradvis mer fremtredende. Nye internasjonale
utfordringer og rammebetingelser hadde lenge
trengt på  da den kalde krigen sluttet. Et inter-
essant trekk i den forbindelse er at disse nye
utfordringene synes å  ha utlø st stø rre utvik-
lingspessimisme og fremtidsfrykt enn den kal-
de krigen gjorde.16 Den nye kommunikasjons-
revolusjonen og den akselererte utvikling mot
en global ø konomi er noen av de aller seneste
utviklingstrekk som har satt nye rammer for
arbeiderbevegelsens orientering. Kanskje ser
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vi her det nye, fjerde leddet i kjeden av ret-
ningsgivende rammebetingelser, etter krisen,
krigen og den kalde krigen.

Noter
1. Artikkelen bygger på  et foredrag på konferansen
“Dansk arbejderbevæ gelse og den kolde krig i Dan-
mark 1945-1968”, SFAH, Esbjerg 9. – 10. oktober
1999.
2. Flere tiå rs forskningsinnsats er nylig blitt oppsum-
mert i 6-bindsverket Norsk utenrikspolitikks historie.
Tre av bindene omhandler etterkrigstiden, Sverdrup
1996, Eriksen og Pharo 1997 og Tamnes 1997.
3. Den beste og mest omfattende oversikten over den
historiske forskning i norsk etterkrigshistorie er den
historiografiske serien Etterkrigshistorisk register
(1994: hefter; 1996; CD-rom). Serien bestå r av 23
temahefter. 
4. Oversiktsverket om norsk arbeiderbevegelse er 6-
bindsverket Arbeiderbevegelsens historie i Norge. Et-
terkrigstiden behandles av Bergh 1987, Nyhamar
1990 og til dels Pryser 1988. Sentrale publikasjonsse-
rier er også  Tidsskrift for arbeiderbevegelsens histo-
rie (Oslo 1976-86) og Arbeiderhistorie. Årbok for Ar-
beiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek (Oslo 1987-). 
Bergh og Pharo (red) 1987 trekker opp hovedlinjer i
de mest sentrale politiske områ dene for Arbeiderpar-
tiets regjeringer i perioden 1945-65. 
5. Hovedtrekk og sentrale begivenheter i NKPs tidlige
etterkrigshistorie, med vekt på  indre motsetninger og
på  forholdet til Moskva, er behandlet blant annet av
Halvorsen 1981 og Titlestad 1997. Se og Stenersen
1997, som også  tar for seg andre grupperinger på
venstresiden i arbeiderbevegelsen.
6. Kjeldstadli 1994; Lange 1998.
7. Av den borgerlige partiene i etterkrigstiden er
Hø yre mest grundig behandlet av historikerne, se Se-
jersted 1984.
8. Fø rland 1988.
9. Denne debatten er behandlet av Grø nlie 1994.
10. Pharo 1986.
11. Bergh 1983 og Bergh 1994.
12. Sosialpolitikken etter krigen er grundig behandlet
i Seip 1994.
13. Det eneste stø rre forskningsarbeid som omhand-
ler sentrale sider ved Arbeiderpartiets organisa-
sjonsut-vikling, men som fø rst og fremst dekker tiden
etter 1965, er Skjeie 1999.
14. Den partipolitiske mobiliseringen og den politiske
kartleggingen i fagbevegelsen er behandlet i Bergh
1987 og Bergh og Eriksen 1998.
15. Dette avsnittet bygger fø rst og fremst på  Bergh
og Eriksen 1998. Forholdet mellom arbeiderbevegel-

sen og de hemmelige tjenester er også  behandlet i
Lundrapporten 1996 og til dels i Moland og Riste
1997. Den grundigste fremstillingen av ø st-europeisk
etterretnings- og på virkningsarbeid overfor norske
politiske miljø er er Holtsmark 1999.
16. Historikeren Edgeir Benum understreker denne
nye tendensen i sitt bind av den nyeste Norgeshistori-
en som dekker perioden etter 1970 og som han har
gitt tittelen “Overflod og fremtidsfrykt” (Benum
1998).
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Abstract
Trond Bergh: The Labour Movement in Nor-
way and the Cold War, Arbejderhistorie
1/2000, s. 1-15.
The theme of this article is the impact of the
cold war on the Norwegian labour movement
– the dominant ´centre of gravity` in Norwegi-
an politics and society in the post-war period.
International divisions and tensions have
always left their mark on national politics and
societal development. This was especially the
case with the so-called cold war in the first
decades after 1945. In the meantime histori-
cal research has tended to investigate the cold
war primarily from the perspective of security
and foreign policy and only to a limited extent
studied the national effects of the cold war in
Norway. The article submits that the cold war
was both a divisive and unifying factor. On
the one hand the post-war years were marked
by a hard and hateful fight between social
democrats and communists but, on the other
hand, the cold war also acted as a consensus
building factor in Norwegian politics both
inwardly in the labour movement and general-
ly in the national political system. Both these
sides of the cold war are dealt with in the arti-
cle. It is argued that the cold war was an im-

portant background component to the shift of
the labour movement towards a more prag-
matic economic politics in the 1950`s. The
cold war helped the party carry out a political
and ideological clearing out which was the
precondition for being a broad people’s party.
The Labour Party wanted a wide political
support for their economic policy and were, at
the same time, pushed in the same direction
by co-operation with the USA (e.g. through
the Marshall Plan). The bourgeois parties
wanted the social democrats to give the secu-
rity policy decision on NATO membership a
broad popular legitimacy. 

The cold war, however, also formed in a de-
cisive way the Norwegian communists` politi-
cal line. Politics of collaboration/co-operati-
on were after 1945, following the received
wisdom from Moscow, replaced by a hard
confrontational line. This helped, through
fright, push the Labour Party and bourgeois
parties together in a fight against what they
experienced as an ever present communist
threat. The social democrats came to be in the
forefront of that fight. It was a bitter struggle.
The first few years after the war were domi-
nated by a ´psychosis of suspicion`. The social
democratic labour movement mobilised both
a political fight against communists as well as
a surveillance of them. The latter was, am-
ongst other things, done in collaboration with
the state’s intelligence service (and was done
on their initiative). Recent research has in
part revealed the all-encompassing scale of
this surveillance and shown that in all proba-
bility in a whole number of cases, with the
knowledge of the Labour Party, the Norwegi-
an law was broken.

Finally it is suggested that it is likely that
this Norwegian analysis also applies to the ot-
her Nordic countries. It remains though for
research to investigate and uncover both the
similarities and national variations.
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