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Etter press fra Landsorganisasjoneri gikk Norges Socialdemokratiske 
Arbeiderparti og Det Norske Arbeiderparti sammen i 1927. Norges 
Kommunistiske Parti hadde også v a t  inne i samlingsbildet, men falt ut tidlig. 
Samlingen fmte  til stor framgang ved stortingsvalget samme år. Samlingspro- 
gramniet fra 1927 ble imidlertid avlrast av et nytt program i 1930 som betydde et 
skritt til venstre, selv om det var miridre radikalt enn DNAs program fra 1925. 
Det nye programmet ga de borgerlige partierie anledning til en kraftig 
skremselspropaganda [ram tilvalget hnsten 1930. D N A  mistet 12 stortingsre- 
presentanter og N K P  mistet sine 3. 

Den internasjonale okonomiske krisen kom til Norge hmten 1930. Fra 1929 
til desemher 1932 0ktc arbeidslmlieten fra 15.4% til 42,40/;'. Forst i 1934 og 35 
nådde hhv bruttonasjonalproduktet og industriproduksjonen samme nivå 
som i 1930. 

I begynnelsen av 30-ara ligger det altså to niuligheter for arbeiderbevegelsen. 
193 1 brakte de stnrste arbeidskampene i norgeshistorien. De kulminerte med 
Menstadslaget hvor bade statspoliti, gardekompani og marine var blitt 
utkommandert av Bondepartiets forsvarsminister Vidkun Quisling. Aret etter 
legger imidlertid DNA frarn sitt frarste kriseprogram i Stortinget. Det ble 
denne parlamentariske linjen som kom til å seire. RI a under inritrykk av en 
rekke forslag til arbeiderfjentlige lover gikk LO til forhandlinger med Norsk 
Arbeidesgiverfoi-bund om en hovedavtale som bla skulle regulere forholdene 
ved arbeidskamper. Avtalen ble - rigtignok ikke uten oppstyr p2 LO- 
kongressen i 1934 - underskrevet i 1935. Den parlamentariske saniarbeidslin- 
jen haddc brakt fagbcvegelsen under kontroll. 

1 arene 193 1 - 33 ble det hvert Ar holdt 6-7000 tvangsauk-joner på bygdene. 
Dette frarte til en pr-oletarisering av hittil ukjent grad og stor sosial usikkerhet. 
L~nnsutviklingen for landarbeiderne hadde v ~ r t  dirlig. 1 19 18 l i  de  p i  n iv i  
med industriarbeiderne, nicns de i 1932 bare hadde 1 / 3  av l m n e n  til 
industriarbeiderne. 

Dette er bakgrurinen til at  DNA. som hadde gjort et godt valg i 1933, og 
Rondepartict i 1935 inngikk et kriseforlik som furte til at  Nygaardsvold dannet 
regiering. Den ble sittende til 1945, bare utvidet iiied enkelte borgcrligc 
politikere i krigsara. 
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I 1936 gikk Mot Dag inn i DNA, men samlingsforhandlingene med NKP i 
1937 forte ikke fram denne gangen heller. 

Kulturarbeid 

I slutten av 20-årene merkes en markert oppsving i interessen for 
arbeiderbevegelscn blant kulturarbeiderne. Den motsvares etter hvert av 
stigende interesse for kultursporsmål i bevegelsens ledende organer. I forste 
omgang forer dette til en okt forståelse blant kulturarbeiderne for 
nödvendigheten av å organisere kulturkampen ut fra et klart klassestand- 
punkt; og i begynnelsen av 30-årene vokser det, etter initiativ av kulturarbei- 
derne. fram en rekke nye organer og institusjoner som skal sikre dem en fastere 
tilknytning til arbeiderbevegelsen. I neste omgang kan vi se hvordan 
bevegelsens dominerende kraft, Det Norske Arbeiderparti, etter hvert 
inkorporerer og med sin politikk preger og forandrer kulturbevegelsen. 

Den samlende organisering av kulturarbeiderne skjer forst i 1935-36 med 
dannelsen av nSosialistisk kulturfront«, men organisasjonens förste spirer 
finner vi i ))Arbeiderforfatternes foreningu som ble stiftet hosten 1933. 
Foreningens blad »Arbeider-revy« (nr. 1, 1933, s. 32) hevder at: 

n... det er absolutt ikke nödvendig å vzre  anerkjent av de  borgerlige forlag 
eller å ha utgitt b<jker for a bz re  navnet arbeiderforfatter. Også de irinen 
arbeiderklassen som jevnlig skriver ut fra sitt klassestandpunkt og for 
arbeiderklassen. er arbeiderf«rfattere.<( 
Formannen Otto Luihn sier i et intervili med Arbeiderbladet (23.5. 1934): 
»Vi skal soke å samle alle arbeiderforfattere som star p: klassekampens 
grunn, for ved gjensidig o g  kameratslig samarbeid å utvikle en stab av 
bevisste arbeiderforfattere, som glor litteraturen til et ledd i arbeiderklassens 
kamn ... 
... i en rckke land er der dannet samarbeidende organisasjoner av bildende 
kunstnere, tegnere og malere. skuespillere og musikere. Hver enkelt gren har 
sin egen organisasjon, men de er knyttet sammen i et arbeiderkunstnernes 
forbund. 
- Og dit vil dere a l tG  söke 2 komme her og? 
- Selvfölgelig ... <( (Sitatene og beskrivelsen av utviklingen til »Sosialistisk 
kulturfront«, her og i det nzrmest folgende, hovedsaklig fra Boym). 

»Arbeiderforfatternes forening<( blir aldri noen stor organisasjon, men den har 
hele tiden et siktepunkt ut over seg selv. )>Arbeider-revy« viser f.eks. til ))Tyske 
revolusjonzre bildende kunstneres forbund« og agiterer for liknende tiltak (nr. 
10, 1934, s. 29): 

»Ogsi for Norges vedkommende bor man komme så langt at der dannes en 
gruppe av revolus.jonzre bildende kunstnere. Arbeiderforfatternes forening 
er oppmerksom p: saken og vil eventuelt kunne tre stöttende til« 

Foreningen blir opplöst og )hAibeides-revy« g& iiiii i i i r  ~Sosialistisk 
kultui-front<< dannes. 
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