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Sammendrag 

 
Denne studien viser hvordan Einar Gerhardsens Tillitsmannen: Håndbok i praktisk 

organisasjonsarbeid var med på å standardisere den norske tilliten. Boken gjorde tillit til det 

fremste kriteriet for organisasjonsarbeid. Boken var også sentral i bevegelsens arbeid med å 

bygge et sterkt parti- og organisasjonsapparat. Tillitsmannen har utkommet i nærmere nitti år, 

og tjener fortsatt som en håndbok for praktisk organisasjonsarbeid. Til tross for store 

endringer i norsk politikk og samfunn forblir bokens innhold og form tilnærmet lik første 

utgivelse. Med utgangspunkt i Tillitsmannens rolle i formidlingen av kunnskap om 

organisasjonsarbeid belyser studien hvordan Gerhardsen er med på å danne et eget politisk 

menneske som viser seg gjennom tillitsmannsrollen. Med et utgangspunkt i den bokhistoriske 

tanken om at et verk sjeldent produseres alene, og belyses hvilke aktører som har tjent som 

medskapere av bokens innhold og form. Bokens lange linje viser hvordan boken fortsatt skal 

gi praktisk råd, men også hvordan den kan sees på som et minne om arbeiderbevegelsens 

storhetstid. Studien er med på å belyse og løfte frem hvordan ett enkelt verk kan ha en 

fremtredende rolle i den lange linjen som utgjør arbeiderbevegelsens historie i Norge, så vel 

som dens stilling i dag. 
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Kapittel 1. Introduksjon 
 
Innledning 
«Hvis organisasjonsapparatet til enhver tid skal fungere på en tilfredsstillende måte, må 
medlemmene alltid forstå sine plikter og tillitsmennene være ansvarsbevisste, dyktige og 
pliktoppfyllende.»1  
 
Sitatet setter rammene for norsk organisasjonsarbeids grunnbok, Einar Gerhardsens 

Tillitsmannen: Håndbok i praktisk organisasjonsarbeid. Boken ble utgitt for første gang i 

1931, og var ment til å sikre praktiske råd for arbeiderbevegelsens tillitsvalgte. Siden den 

gang har boken utkommet i ni utgaver, og siste opplag utkom i 2019. Da den først utkom, var 

den praktiske håndboken en brikke i arbeiderbevegelsens oppbygging av et solid parti- og 

organisasjonsapparat. En praktisk håndbok som hadde en så sterk forankring i en gitt politisk 

kontekst kan antas å miste sin aktualitet med tidens gang. Til tross for store endringer i 

politikk og samfunn, har Tillitsmannen langt på vei beholdt sin form og sitt kunnskapsinnhold 

siden første utgivelse i 1931. Studien skal undersøke Tillitsmannens rolle i oppbygging av 

arbeiderbevegelsen og som formidler av kunnskap om praktisk organisasjonsarbeid. 

Studien viser hvordan Tillitsmannen er preget av en overraskende grad av kontinuitet, både i 

form og innhold. Samtidig viser den hvordan tidspunktet for utgivelsen manifesterer seg i de 

ulike utgavene. Denne lange linjen viser bokens ferd fra «å gi litt kunnskap»2, til dagens rolle 

som et standardverk om organisatorisk praksis.  

Innledningsvis i oppgaven redegjøres det for bokens innhold, og de teoretiske 

perspektivene som skal være med på å synliggjøre Tillitsmannens rolle til ulike tider. For å 

belyse bokens unike posisjon i formidlingen av organisasjonskunnskap i nærmere nitti år er 

studien delt inn i fem hoveddeler. Delene representerer ulike innganger til hvilken kunnskap 

som formidles i boken, og hver del gir et eget perspektiv på bokens innhold til ulike tider. Det 

første perspektivet på Tillitsmannens rolle i formidlingen av kunnskap om 

organisasjonsarbeid ser boken i lys av hvilken kunnskapstradisjon den tilhører. Denne delen 

kommer til å belyse boken gjennom arbeiderbevegelsens utvikling, samt konteksten rundt 

første utgave. Deretter undersøkes hvilke føringer det bokhistoriske rammeverket rundt 

utgivelsen av Tillitsmannen har hatt for dens formidling av kunnskap om organisasjonsarbeid. 

Dette rammeverket og dets konsekvenser for Tillitsmannens rolle tar utgangspunkt i en 

                                                
1 Gerhardsen, Tillitsmannen (1931), s.5 
2 Gerhardsen, Tillitsmannen (1931), «Forord» 
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bokhistorisk og paratekstuell tilnærming.3 For å undersøke hvem som er med på å formidle 

bokens kunnskap, tar tredje del utgangspunkt i Tillitsmannens forfatterfunksjon i de ulike 

utgavene.4 Forfatterfunksjonen synliggjør forholdet mellom samfunnsmessig kontekst, 

arbeiderbevegelsens institusjoner og Gerhardsen. På denne måten beskrives deres rolle som 

medskaper av bokens innhold og utgivelser. Den fjerde delen omhandler selve tillitsmanns- 

og tillitsbegrepet som er i bruk i Tillitsmannens kunnskapsformidling. Ved å studere 

begrepsinnholdet undersøkes bokens rolle i å standardisere et nytt politisk menneske. Dette 

politiske mennesket skal agere ut fra et dydsideal, som blir forankret i Gerhardsens begrep om 

tillit. Avslutningsvis redegjøres det for bokens stilling i dag. Er Tillitsmannens rolle i dag å 

være en kilde for praktisk kunnskap, eller boken i ferd med å bli et minnested?5 Studien bidrar 

til å belyse bokens rolle, og hvilken definisjonsmakt den har hatt i formidlingen av kunnskap 

om organisasjonsarbeid.  

Arbeiderbevegelsen i Norge har lagt ned et omfattende arbeid med dokumentasjonen 

av sin egen historie. Det har bl.a. utkommet et seksbindsverk om dens historie, og det finnes 

utallige biografier om bevegelsens fremtredende representanter. Til tross for denne innsatsen 

for å dokumentere så har aldri Tillitsmannens rolle i oppbyggingen og formidlingen av 

kunnskap om organisasjonsarbeid blitt grundig belyst. Studien skal derfor flytte fokuset vekk 

fra hendelsene og enkeltpersonene som har preget den tidligere forskningen. Fokuset blir på å  

studere den norske organisasjonskulturen gjennom dens egen grunnbok.  

 

Materiale 

Tillitsmannen: Håndbok i praktisk organisasjonsarbeid utkom for første gang i 1931 og har 

siden utkommet i utallige versjoner, opplag og utgaver. Tillitsmannen er delt inn etter 

håndbokssjangerens konvensjoner, som innebærer at man enkelt kan lese deler av materialet 

løsrevet fra resten av teksten. Bokens struktur legger opp til at boken kan tjene som 

oppslagsbok, alt ettersom hva den enkelte tillitsmann trenger å vite. Studiens primærmateriale 

utgjøres av alle tilgjengelige utgaver av Tillitsmannen.6 Studien kommer også til å undersøke 

andre bøker som tilhører samme sjanger og tema, og på denne måten kaste lys over 

Tillitsmannens rolle i formidlingen av kunnskap om organisasjonsarbeid. Hovedfokuset 

                                                
3 Se Gerard Genette, Paratexts 
4 Se Michel Foucault, What is an author? 
5 Se Pierre Nora, Lieux de mémoire 
6 Bokens mange utgaver og opplag har gjort det vanskelig å få en fullstendig oversikt over alle utgaver, versjoner 
og opplag. Studien baserer seg på de utgavene som ble lånt av Einar Gerhardsens sønn, samt 
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og Nasjonalbibliotekets utgaver. Totalt har studien undersøkt utgavene 
fra: 1931, 1934, 1935, 1938, 1945, 1946, 1974, 1980, 1988, 1993, 2000, 2002, 2009 og 2016. 
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kommer til å være på fire av Tillitsmannens utgaver; 1931, 1974, 1988, og 2016. De fire 

utgavene representerer de største tekstlige revisjonene og endringene i hvilken kunnskap som 

formidles. 1974-utgaven er siste utgave som er revidert av Einar Gerhardsen. I 1988 tar Einar 

Gerhardsens sønn, Truls Gerhardsen, over ansvaret for revisjonene. Han har siden stått 

ansvarlig for revisjonene, og boken blir på et vis videreført som en familiearv. I de senere 

utgavene av boken opprettholdes 1931-utgavens innholdsmessige struktur i stor grad, til tross 

for det går nærmere nitti år mellom første og siste utgave. Boken utviser en oppsiktsvekkende 

strukturell stabilitet i løpet av den lange utgivelsestiden, men fjerner elementer som ikke 

lenger er i tråd med tiden. Det stadfestes stadig at boken fortsatt gir kunnskap som er i tråd 

med «dagens behov».7 Til tross for revideringer, er budskapet det samme i hele 

utgivelsesrekken – den skal gi praktiske råd for hvordan man best bør utføre organisatorisk 

arbeid. Redegjørelsen av bokens innholdsmessige struktur kommer til å være basert på 1931-

utgaven, siden den er representativ for det kunnskapsmessige fundamentet som blir videreført 

i de senere utgavene. 

I første utgave i 1931 er inndelingen som følger: forord og innledning etterfølges av en 

skissering av de ulike rollene i organisasjonen, med tilhørende redegjørelse for hva deres 

arbeid går ut på. Disse knyttes opp til konkrete oppgaver i organisasjonen. Formannen er 

ansvarlig for styre- og medlemsmøter, dirigenten representerer ulike aspekter ved 

gjennomføringen av et møte, sekretæren skal opprettholde redelig protokollførsel og 

kassereren får retningslinjer for forsvarlig økonomisk styring. Gerhardsen opprettholder et 

detaljert nivå i sine beskrivelser. «Skriv tydelig og uten forkortelser, helst med maskin eller 

blekk. La det være åpen marg på den ene siden av papiret.»8 Disse rollebeskrivelsene følges 

av kapitler om «revisjon» og «styremedlemmene». Deretter går boken videre til råd omkring 

formidlingen av budskap, og den politiske siden av organisasjonsarbeid. «Agitasjon» vies fem 

sider, og avsluttes med underkapittelet «Det beste agitasjonsarbeide». I løpet av de fem sidene 

redegjør Gerhardsen for hvordan man når frem med sine politiske budskap, og gir også en 

beskrivelse av agitatorrollen: «agitatoren må opptre rolig og behersket, saklig og 

tillitsvekkende.»9 Løsninger på problemer omkring «nye foreninger», «valgarbeid», «fester og 

stevner» og «opplysningsarbeidet» blir skissert i de etterfølgende kapitlene. Gerhardsen gir 

hele veien konkrete eksempler på hvordan man lykkes i innenfor de ulike temaene. «Fester og 

                                                
7 Gerhardsen, Tillitsmannen (2016), «Bokomslag» 
8 Gerhardsen, Tillitsmannen (1931), s. 24 
9 Gerhardsen, Tillitsmannen (1931), s. 35 
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stevner» bør f.eks. «pyntes så vakkert som mulig med de hjelpemidler man har for hånden».10 

Deretter følger «Specielle arbeidsoppgaver», som videre deles inn i «det antimilitære 

arbeide», «partigruppene i kommunestyrene», «fagforeningsarbeidet», «kvinnene i 

arbeiderbevegelsen», «ungdomsbevegelsen», «barnelagsarbeidet», «kooperasjonen», 

«arbeideridretten», «arbeidernes avholdsorganisasjon», «arbeidernes radio-organisasjon» og 

til slutt «arbeidet i andre organisasjoner». I hans omtale av ungdomsbevegelsen skriver han: 

«ingen skole er så god og virkningsfull som den praktiske skole ungdomsbevegelsen er.»11 

Avslutningsvis i denne delen rammes totaliteten av arbeidet i organisasjonene inn. «Det vil 

være en stor fordel for tillitsmennene å kjenne de reglene og lovene for organisasjonsarbeidet, 

men det viktigste er at de har levende interesse og en opriktig og uegennyttig vilje til å 

fremme og styrke arbeiderbevegelsen.» Tillitsmannens avsluttende del dedikeres til den mer 

retoriske siden ved organisasjonsarbeid, «Om foredrag og diskusjoner». «En flink debattant 

må være snartenkt, besluttsom og kjapp; han må ha godt humør og evnen til å forstå den 

forsamling han snakker til.»12 Gerhardsens metode er fortsatt fremtredende, den kombinerer 

praktiske råd med hans premisser for tillitsmannen.  

 

Teoretisk tilnærming 

 
Bokhistorie 

Tillitsmannens mange utgaver og opplag gjør det relevant å studere den ved å bruke en 

bokhistorisk tilnærming. Studien tar utgangspunkt i den definisjonen av bokhistorie som ble 

formulert av bibliografen D.F. McKenzie i Bibliography and the sociology of texts.  
It is the only discipline which has consistently studied the composition, formal design and transmission 
of texts by writers, printers, and publishers; their distribution through different communities by 
wholesalers, retailers, and teachers; their collection and classification by librarians; their meaning for, - 
and I must add – their creative regeneration by, readers.13 

 
Bokhistorie utvider det tekstuelle feltet, gjennom å undersøke andre elementer ved et verk enn 

kun det tekstlige. Fokuset rettes mot tekstens materialitet, og hvordan denne er nært knyttet 

opp til bokens helhetlige overleveringsstatus. Boken bærer i seg en dobbelthet gjennom dens 

egenskaper som en fysisk gjenstand og dens litterære uttrykksform, og at disse elementene 

tjener som en medskaper av mening.14 Bokhistorie tar hensyn til de fysiske og sosiale 

                                                
10 Gerhardsen, Tillitsmannen (1931), s.43 
11 Gerhardsen, Tillitsmannen (1931), s. 57 
12 Gerhardsen, Tillitsmannen (1931), s. 68 
13 McKenzie, Bibliography and the sociology of texts, s. 4 
14 Bjerring-Hansen og Jelsbak, Boghistorie, s.9 
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vilkårene for tekstproduksjon og betydningsdannelse. Samtidig studeres teksten som en 

historisk betinget størrelse. Det er også snakk om et utvidet tekstbegrep, som tar hensyn til 

mediets og den historiske publikasjonskontekstens betydning for meningsskapelsen.15 En 

bokhistorisk tilnærming muliggjør studiet av hvilke aktører som har vært involvert i 

utgivelsen av boken.16 Aktører som forlag og utgiver har hatt en viktig funksjon for bokens 

rolle som formidler av kunnskap om organisasjonsarbeid. En bokhistorisk tilnærming er med 

på å synliggjøre dette forholdet, og viser hvordan Gerhardsen ikke har vært alene om 

tekstproduksjonen.   

 

Paratekst 

Gérard Genettes begrep om paratekst rommer alt som er omkring selve teksten.17 Dette vil si 

bokomslag, titler, forord, sjanger, innholdsfortegnelser, forlagsopplysninger og symboler. 

Parateksten er med på å kommentere teksten, og påvirker derfor også dens resepsjon.18 

Parateksten er en slags «terskelsone», og er et privilegert sted for strategiske grep fra både 

forfatter- og forleggerhold.19 Det innebærer at forfatter og forlegger bruker det paratekstuelle 

apparatet for å gi tilleggsinformasjon til den opprinnelige teksten. I Tillitsmannen viser dette 

seg gjennom hvilke roller Tiden Forlag, Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) og Einar 

Gerhardsen har hatt i utgivelseshistorikken. Denne studien kommer til å fokusere på den 

parateksten som er direkte knyttet til boken.20 For å bestemme karakteren til en paratekstuell 

meddelelse må man undersøke dens romlige, temporale, substansielle, pragmatiske og 

funksjonelle egenskaper. Det vil si å undersøke de paratekstuelle elementenes plassering, når 

det fremkommer, samt den eventuelle forsvinningen, hvorfor det er der (dets 

eksistensgrunnlag), hva det kommuniserer og til slutt hvordan det kommuniseres.21 Innenfor 

paratekstuell teori er forordet et sted der forfatteren har mulighet til å henvende seg til 

bestemte lesere, samt å legge visse føringer for lesningen.22 Studien tar utgangspunkt i 

utgavenes forord, for å undersøke hva boken formidler av kunnskap om organisasjonsarbeid 

                                                
15 Bjerring-Hansen og Jelsbak, Boghistorie, s. 23-29 
16 Aktørbegrepet i bruk er basert på Robert Darntons tanke om at boken inngår i et kretsløp. Kretsløpet dannes av 
ulike aktører som alle er delaktige i prosessen som utgjør et gitt verk. Bokhandlere, forlegger, utgivere er 
eksempler på slike aktører. Hentet fra: Bjerring-Hansen og Jelsbak, «Introduktion», s.23 
17 Se Gerard Genette, Paratexts 
18 Genette, Paratexts, s.98 
19 Genette, Paratexts, s.2  
20 Genette skiller mellom peritekst og epitekst. Førstnevnte er elementer som knyttes direkte til bokens innhold. 
Sistnevnte er elementer som går utenom teksten, og er plassert utenfor. Eksempler på epitekst er intervjuer, 
andre verker osv (Genette, Paratexts, s. 5) 
21 Genette, Paratexts, s. 4 
22 Genette, Paratexts, s. 197 
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til ulike tider. Analysen av Tillitsmannens paratekstuelle apparat er med på å vise hvordan det 

ligger ulik motivasjon bak de mange utgivelsene. Det viser også hvordan teksten har rettet seg 

etter utviklingen i organisasjonen og samfunnsmessige endringer. Kombinasjonen av et 

bokhistorisk og paratekstuelt perspektiv muliggjør en undersøkelse av det institusjonelle 

rammeverket omkring utgivelsene. Det innebærer at de er med på å legge visse føringer for 

teksten. Bl.a. vil dette innebære å vise hvordan AOFs utvikling kan gjenspeiles i revisjonene, 

samt at sjangervalg har vært med på å sikre bokens innholdsmessige stabilitet.  

 

Forfatterfunksjonen 

I Michel Foucaults artikkel What is an author? rettes fokuset mot forholdet mellom forfatter 

og tekst, samt dens forfatterfunksjon. 23 Dette kommer til å danne utgangspunktet for å se 

hvordan Tillitsmannen er preget av en skiftende forfatterfunksjon. Artikkelen belyser hvordan 

forfatteren nærmest er en kommunikativ funksjon ved teksten. Forfatterfunksjonen skal ikke 

bare klassifisere en gitt tekst, men viser heller til en større orden av diskurser som omgir 

teksten.24 Forfatterfunksjonen referer dermed til diskursenes status innenfor et samfunn eller 

kultur, noe som innebærer at den er grunnleggende sosialt betinget.25  

Forfatterfunksjonen er først og fremst bundet til et institusjonelt og juridisk system 

som kan virke bestemmende for diskursenes domene. Forfatterfunksjonen kan også ha en 

varierende rolle innenfor de ulike diskursene, og endres i tråd med tiden. Den er heller ikke 

definert av en enkelt forfatters individuelle intensjoner, men er heller et resultat av 

kompliserte mekanismer innad diskursen.26 De varierer også i tråd med diskursen som den 

aktuelle forfatteren skriver seg inn i. I Tillitsmannen sees dette gjennom forlagets og 

distributørens rolle i bokens utgivelsesspenn. Fokuset kommer til å være på hvordan ulike 

representanter fra AOF og organisasjonen som helhet har vært bidragsytere i bokens 

utgivelse. Forfatterfunksjonen kan også innebære ulike roller til ulike tider.27 Det viser seg 

bl.a. i Gerhardsens ulike posisjoner innad i organisasjonen. 28  De ulike rollene viser seg også 

gjennom andre bøker som er basert på Tillitsmannen, men er signert andre forfattere.  

                                                
23 Foucault, What is an author? 
24 Begrepet diskurs har flere fagspesifikke betydninger. I denne studien er begrepet i bruk for å beskrive 
strukturer og prosesser som går over lengre tid. Blant annet vil dette innebære den organisatoriske og politiske 
diskursen og arbeiderbevegelsens egen diskurs.  
25 Foucault, What is an Author? s. 305 
26 Foucault, What is an Author? s. 306-307 
27 Foucault, What is an Author? s. 308 
28 Foucault skiller mellom forfatternavn og forfatterfunksjon. Forfatternavnet er i dette tilfelle Einar Gerhardsen, 
og hans navn er en del av bokens forfattefunksjon. Imidlertid er ikke forfatternavnet ensbetydende med 
forfatterfunksjonen, og ikke nødvendigvis definerende for de ulike diskursene boken opererer innenfor. 
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Forfatterfunksjonen er en måte å se hvordan Tillitsmannen på den ene siden forholder seg til 

en allerede etablert diskurs. Det vil eksempelvis være arbeiderbevegelsens arbeid med 

opplysning, og kampen om makten. På den andre siden kan boken og Gerhardsen sees som 

initiativtager til en ny diskursiv praksis som omhandler all praktisk organisasjonsarbeid. 29    

 

Lieux de mémoire 
Med en forankring i Pierre Noras begrep om lieux de mémoire (minnesteder) skal studien 

belyse Tillitsmannens rolle i dagens utgivelseskontekst.30 Nora undersøker forholdet mellom 

historie og våre kollektive minner. Lieu de mémoire betegner stedet der moderne historiografi 

og slutten på minnetradisjonen møtes. Det vil si at historiografien har overtatt for minnene, og 

minnene har blitt et privat fenomen.31 ”There are as many memories as there are groups, that 

memory is by nature multiple and yet specific; collective, plural, and yet individual. History, 

on the other hand, belongs to everyone and to no one, whence its claim to universal 

authority.”32 Tillitsmannen som et minnested kan sees på som et eksempel på en slik bevarelse 

av arbeiderbevegelsens kollektive minne. Til tross for at arbeiderbevegelsen har gjort et 

massivt arbeid med å dokumentere sin egen historie, foregår det innenfor historiografiske 

rammer og er dermed ikke knyttet til reelle minner. De historiske bøkene som har vært 

definerende for minnebevarelse, har gjerne vært med på å fange en tidsånd og på den måten 

definere synet på historien. Et eksempel på et slikt verk er Le Tour de la France par deux 

enfants. Dette er en barnebok som ble utgitt første gang i 1877, og utgis fortsatt. Boken ble et 

symbol for den franske nasjonens oppbygging.33 I likhet med barneboken er også 

Tillitsmannen et slikt litterært minnested. Lieux de mémoire betegner hvordan individuelle 

minner kan blande seg med kollektive minner, som sammen utgjør og skaper allmenne 

minnesteder. 34 Tillitsmannen er fortsatt virksom i dagens organisasjoner. Boken er dermed 

med på å bevare både den kollektive og individuelle siden av organisasjonsarbeid. Disse 

minnestedene er nemlig en måte å se tidligere historisk arv bli konsolidert. Felles for dem er 

at de er rester av en tapt tradisjon, nemlig våre kollektive minner.35 Stedene kan være 

                                                
29 Foucault, What is an Author? s. 309-311 
30 Nora, Lieux de mémoire 
31 Nora, Lieux de mémoire, s. 11 
32 Nora, Lieux de mémoire, s. 9 
33 Nora, Lieux de mémoire, s. 21 
34 Nora, The construction of the French past, s. 125-126 
35 Nora, Lieux de mémoire, s.11-12 
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materielle, symbolske og funksjonelle og de sameksisterer. Minnestedene er skapt i et spill 

mellom minner og historien, men det må samtidig være en vilje til å minnes tilstede.36  

 

Kapittel 2. Tillitsmannens kunnskapstradisjon  
 
«Gjennem organisasjonen skal arbeiderne oppdras og dyktiggjøres til å arbeide og kjempe 

for sine interesser. Organisasjonen er ikke et mål i sig selv, men det viktigste middelet til å nå 

målet.»37  

 
Sitatet er hentet fra agitasjonskapittelet i første utgave av Tillitsmannen. Det er beskrivende 

for det kontekstuelle rammeverket omkring første utgivelse av Tillitsmannen; klassekamp, 

organisering og opplysning av arbeiderklassen. Tanken om «oppdragelse og dyktiggjøring» 

stod helt sentralt i bevegelsens ambisjoner om å ta over makten. Dette aspektet ved 

Tillitsmannens rolle i formidlingen av kunnskap skal belyses ved en redegjørelse av 

hovedlinjene i utviklingen av arbeiderbevegelsens organisasjonskultur, samt den 

kunnskapsdiskursen som omfatter første utgivelse.   

 

Oppdragelse og opplysning 

Arbeiderbevegelsens opplysningsarbeid kan spores tilbake til Marcus Thrane og 

Thranebevegelsen (også kjent som «thranittene»), som opprettet sin første arbeiderforening i 

1848. Thranebevegelsen var en gruppering som tok sikte på å bedre arbeidernes livsvilkår 

gjennom å kjempe for økte rettigheter. 38 Når Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887, ble det bygget 

på arbeidet og grunnlaget til Thranebevegelsen. Partiet ble for første gang valgt inn på 

Stortinget i 1903, og opplevde stødig økning i medlemstall.39 Bevegelsens fremste metode var 

opplysningsarbeid, for å sikre at bevegelsen opprettholdt veksten og at dens medlemmer 

faktisk engasjerte seg i kampen om makten. Tilnærmingen var en bred skolering av 

medlemmene, der målet var at de skulle fungere som samfunnsreformatorer i arbeiderklassens 

tjeneste. Det gjaldt å dyrke frem en egen arbeiderkultur og identitet, som skulle virke 

samlende på medlemmene.40   

                                                
36 Nora, Lieux de mémoire, s.18 
37 Gerhardsen, Tillitsmannen (1931), 33 
38 Bull, Arbeiderbevegelsen blir til, s. 241 
39 Bjørnson, På klassekampens grunn, s. 131 
40 Kokkvoll, Av og for det arbeidende folk, s. 115-116 



 9 

Utover på 1900-tallet ble det opprettet en rekke ulike opplysningsinstitusjoner myntet 

på arbeidere, der skole- og agitatorisk virksomhet var fremste våpen. Målet var at bevegelsens 

menn skulle kunne utvikle og trene sine kommunikative ferdigheter, for på denne måten spre 

bevegelsens budskap på best mulig måte. Representantene skulle også på denne måten bli 

bedre skikket til tillitsverv og tjene som gode agitatorer for bevegelsen.41 Tanken om 

«opplysning og dyktiggjøring» av tillitsmennene skulle ikke bare sikre bevegelsens 

fremtreden utad. For å oppnå ambisjonen om en sosialistisk stat, måtte man øke og styrke 

organisasjonene, og få alle arbeidere og likesinnede med.42  

«Oppdragelse» må i denne forstand tolkes bredere enn dagens begrep. På den ene 

siden skulle det fordre til en holdningsendring i en gruppe, og på denne måten vekke deres 

samfunnsengasjement. «Oppdragelsen» skulle også sikre det langsiktige resultatet som var 

arbeiderklassens «selvbemyndigelse og siviliseringsprosjekt».43 Denne delen av 

arbeiderbevegelsens oppdragelsesprosjekt er sentral i Tillitsmannens formidling av kunnskap. 

Det knyttes også opp til en helhetlig tanke om hvordan man oppnår et sosialistisk 

samfunnsvelde. Det handlet om en kollektiv bevegelse, som også manifesterte seg i det 

individuelle mennesket. Ved å «oppdra og dyktiggjøre» enkeltindivider, sikret man de 

kollektive interessene. Gjennom denne metoden skulle arbeiderbevegelsen realisere sin 

potensielle kraft og sine felles interesser.44 Denne tankegangen gjennomsyret 

arbeiderbevegelsens håndbokslitteratur omkring første utgave av Tillitsmannen.    

 

Agitasjon og propaganda  

I følge Bangs studie av arbeiderbevegelsens retoriske kommunikasjon på 1930-tallet fantes 

det to metoder for kommunikasjon innenfor bevegelsens kunnskap- og opplysningsdiskurs; 

propaganda og agitasjon.45 De to begrepene representerer to ulike tilnærminger til 

«oppdragelse». Propagandaen representerer den suggererende effekten som presenteres 

gjennom forenklede budskap og et fokus på massene. Agitasjon har derimot en litt annen 

tilnærming til hva og hvordan budskapet skal kommuniseres. Agitasjonen representerer en 

annen saklighet enn det vi finner i propagandaen. Propagandaen representer derimot et større 

                                                
41 Bang, Under Hammermerket, s. 54 
42 Bang, Under Hammermerket, s. 54 
43 Bang, Under Hammermerket, s. 55 
44 Kokkvoll, Av og for det arbeidende folk, s. 20-21 
45 Bang, Under Hammermerket, s. 28 
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fokus på følelser, fremfor fornuft. Agitasjonen skal derimot sikre en oppvåkning av 

arbeiderne gjennom fornuftspreget og opplysende kommunikasjon.46  

Dette illustreres ved hjelp av en annen lignende håndbok som ble utgitt i 1938, 

Håndbok i Agitasjon og Propaganda. Boken er skrevet av fremtredende medlemmer i 

Arbeiderpartiet, og Einar Gerhardsen var en av bidragsyterne.47 Boken tar utgangspunkt i at 

opplysningen stod fremst, men samtidig måtte man vinne over sine potensielle velgergrupper. 

Propagandaen tjener som en metode for å få frem sitt budskap til en gruppe som i 

utgangspunktet ikke er engasjert, og som har vekkelsen av følelser som fremste virkemiddel.48 

Tillitsmannen skiller seg fra Agitasjon og propaganda sitt syn på kommunikasjon. Boken 

vektlegger heller den måteholdne og saklige metoden, der nytten og nødvendigheten av 

taleferdigheter står fremst.49 Den tilhører ikke den delen av bevegelsens 

kommunikasjonsmateriell som tar sikte på å nå ut til de store massene, gjennom forenklede 

budskap. Det kollektive målet om et sosialistisk samfunn skal oppnås gjennom en 

«dyktiggjøring» av det enkelte medlem. Til tross for at Gerhardsen skisserer det  

overordnede kollektive målet innledningsvis, er fokuset hele veien på den enkelte tillitsmanns 

kunnskap. Denne prioriteringen av hva den enkelte kan bidra med, er en sentral del av bokens 

rolle som formidler av kunnskap, 

Fokuset på individets plass i organisasjonen blir videreført og tatt med inn i den 

moderne tid. Imidlertid kutter 2000-tallets utgaver ut agitasjonsbegrepet. Inn kommer heller 

nye kommunikasjonsmåter som blant annet internett, hjemmesider og luftballonganheng. 

Samtidig blir det originale fokuset på saklighet og tro på budskapet opprettholdt. Det er 

handlingene som er kilde for å vise hva organisasjonene har å komme med, fremfor å spille på 

målgruppens følelser.50 Boken bygger i alle sine revideringer på en tanke om at det er de 

menneskelige egenskapene som skal settes fremst, altså personens dyder. «Det er som regel 

de menneskelige egenskapene vi ser etter når vi skal velge våre tillitsvalgte. Hensynet til 

«taleferdighetene» kommer i annen rekke».51 Sitatet fra utgaven i 2016 vitner om hvordan 

budskapet forblir det samme, til tross for en endret kommunikasjonssituasjon. Nye 

kommunikasjonsmetoder som «PR» og «E-post» får innpass, men de individuelle dydene som 

tilhører tillitsmannen forblir uendret. 

                                                
46 Bang, Under Hammermerket, s. 28-29 
47 Lie (red), Håndbok i Agitasjon og Propaganda (1938). Andre bidragsytere er blant annet Håkon Lie, Aksel 
Zachariassen, Gunnar Braathen og Finn Moe.  
48 Lie (red), Håndbok i Agitasjon og Propaganda, s. 6-7. 
49 Gerhardsen, Tillitsmannen (1931), s. 66 
50 Gerhardsen, Tillitsmannen (2016), s. 77 
51 Gerhardsen, Tillitsmannen (2016), s. 82 
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Arbeiderkultur 

Når Tillitsmannen utkommer for første gang var boken en del av bevegelsens arbeid med å 

danne en egen arbeiderkultur. Kulturbegrepet som er bruk her, er hentet fra den norske 

politikeren og historikeren Arne Kokkvoll. Kulturbegrepet hans favner bredt, og innebærer at 

kulturen betegner helheten i livsmønsteret, med solidaritet som ankerpunkt for all virksomhet. 

«Arbeiderkultur blir da her definert som den kultur en kan finne der arbeideren levde sitt 

liv.»52 Det vil si at arbeiderkultur ble fremmet av arbeidet med «opplysning og oppdragelse.» 

Men det gjaldt også å bygge opp en enhetlig kulturell identitet i mer tradisjonell forstand. Den 

var nært knyttet opp til de sosiale og politiske ambisjonene til bevegelsen. Gjennom å sikre en 

sterk og selvstendig arbeiderkultur var målet å sikre et fullstendig og dekkende alternativ til 

den eksisterende borgerlige kulturen. Virkemidlene som var i bruk var blant annet sang, 

teater, idrett, film og utstrakt skoleringsvirksomhet. I tråd med satsningen på arbeiderkultur 

stod også etableringen av AOF sentralt.53 Det var helt essensielt å opprette en sterk 

organisasjonskultur som kunne sikre driften og organiseringer av medlemmer og aktiviteter. 

Det gjaldt å skape en organisasjonskultur som fordret øvelse og tilhørighet til organisasjonen, 

med krav om disiplin og lojalitet.54  

Gerhardsen omtaler alle disse formene for kulturell virksomhet i løpet av boken. På 

denne måten blir også Tillitsmannen et slags symbol på hvordan den kulturelle virksomheten 

kunne utføres, og samtidig plassere arbeiderkulturen innenfor opplysningsdiskursen til 

arbeiderbevegelsen. Boken forener det politiske prosjektet som utføres gjennom praktisk 

organisasjonsarbeid, med det kulturelle arbeidet for å etablere arbeiderklassen som en 

selvstendig kulturell enhet.55 På den måten blir en av boken roller å være et gjenlevende 

kulturelt artefakt, som samtidig fortsatt er i bruk. Imidlertid var det omfattende arbeidet med å 

skape en enhetlig arbeiderkultur et feilet prosjekt. Allerede innen slutten av 1930-tallet fikk 

den sosialdemokratiske og reformistiske delen av partiet forrang også innenfor det kulturelle 

området.56 Dette gjenspeiles også i Tillitsmannen. Boken fjerner i 1974 kapitlene om sang, 

teater, avholdsbevegelsen og idrettsbevegelsen. Imidlertid finnes det levninger av den 

tidligere arbeiderkulturen i kapitlene om «friluftsstevner» og «festarrangementer».57 I 2000-

tallets utgaver er de fleste spor av arbeidet for en arbeiderkultur fjernet.58  

                                                
52 Kokkvoll, Av og for det arbeidende folk, s.13 
53 Kokkvoll, Av og for det arbeidende folk, s. 148-150 
54 Kokkvoll, Av og for det arbeidende folk, s. 25-26 
55 Pryser, Klassen og nasjonen, 144 
56 Pryser, Klassen og nasjonen, 145 
57 Gerhardsen, Tillitsmannen (1974), «Innholdsfortegnelse» 
58 Gerhardsen, Tillitsmannen (2002), «Innholdsfortegnelse» 
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Kapittel 3. Tillitsmannens bokhistoriske rammeverk 
 
 «Arbeidernes opplysningsforbund og Tiden Norsk Forlag har bedt meg skrive om, og 

ajourføre Tillitsmannen på grunnlag av den første utgaven som kom i 1931 og de noe 

omarbeidede utgavene i 1951 og 1964».59  

 

Sitatet fra forordet i Tillitsmannen (1974) peker på en sentral del av bokens historie; utgiver 

og forlagets rolle i utgivelsen av boken. Forlag, utgiver, sjanger og paratekst er med på å 

legge et institusjonelt rammeverk omkring teksten. Dette har vært med på å legge føringer for 

Tillitsmannens rolle i oppbyggingen og formidlingen av kunnskap om organisasjonsarbeid. 

Ved å sette Tillitsmannen inn i et bokhistorisk rammeverk skal studeres disse aktørenes 

materialisering i boken. Denne delen skal belyse ulike utviklingstrekk i Tiden Forlag og AOF, 

og deretter analyseres bokens materielle form, dens sjanger og dens opprinnelige forord.  

 

Forlag 

Fra arbeiderbevegelsens spede begynnelse var arbeidet med produksjonen og trykk av 

agitasjonsmateriell og studiehefter en viktig del av arbeidet med å spre bevegelsens ideer. 

Arbeiderbevegelsens egne forlag og trykkerier stod bak alt fra agitasjonsmateriale, 

studiehefter, dokumentarisk litteratur og skjønnlitteratur av alle sjangre. I 1933 ble Tiden 

Norsk Forlag A/S etablert, og sameksisterte med Det Norske Arbeiderpartis Forlag (DNAF).60 

De to forlagene skulle sammen sikre at nye medlemmer og velgere ble introdusert til den 

sosialistiske kulturen og ideologien.61 Utover på 1930-tallet kan man spore ulike 

dannelsesidealer i arbeiderbevegelsen, og dette ble gjenspeilet i forlagenes virksomhet. I følge 

historiker Einar A. Terjesen var et av idealene generell allmenndannelse, noe som innebar å 

bringe høykultur til arbeiderbevegelsen. Det handlet også om å sikre politisk dannelse, ved å 

gi en innføring i de grunnleggende verdiene i den sosialistiske tenkemåte. Den tredje 

dannelsesdimensjonen tok sikte på å sikre organisatorisk dannelse. Det vil si hvordan 

organisasjonene skulle bygges og drives. Bøkene var gjerne praktiske og erfaringsbaserte, og 

det er denne dimensjonen Terjesen knytter Tillitsmannen til. Tilknyttet dette fantes det også et 

teknisk dannelsesideal, som var mer teoretisk forankret i organisasjonsarbeid.62 I tiden etter 

andre verdenskrig fokuserte forlaget på en mer saklig og nøytral fremstilling av kunnskap, på 

                                                
59 Gerhardsen, Tillitsmannen (1974), «Forord» 
60 Doksrød og Hovdenakk (red), Brudd og Kontinuitet, s.22 
61 Doksrød og Hovdenakk (red), Brudd og Kontinuitet, s.40-41 
62 Doksrød og Hovdenakk (red), Brudd og Kontinuitet, s. 47 
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tvers av ideologiske skillelinjer. Forlaget forsøkte å skille seg fra den historiske arven, og 

søkte dermed i andre retninger enn den tette tilknytningen til arbeiderbevegelsen.63 DNAF 

stod bak utgivelsen av Tillitsmannen frem til etterkrigstidens utgaver, og Tiden Forlag tok 

over utgiveransvaret i samarbeid med AOF fra og med 1974. Siden 1988 har Tiden stått som 

eneste utgiver på omslaget, med en spesifisering av samarbeidet mellom Tiden og AOF på 

tittelsiden. I dag er alle bånd kuttet mellom Tiden forlag og arbeiderbevegelsen. Dette skjedde 

da Gyldendal kjøpte de resterende aksjene i 2004.64 

 

Arbeidernes Opplysningsforbund 

Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) har også spilt en vesentlig rolle i utgivelsen av 

Tillitsmannen. Siden første utgivelse har organisasjonen vært med som en samarbeidspartner, 

til tross for skiftende forlagsstrukturer. AOF ble stiftet i 1931 og var fundert på ideene om 

opplysning og skolering av arbeiderbevegelsen. Forbundet ble dannet i et samarbeid mellom 

Arbeiderpartiet og LO og «den skulle bygge på arbeiderbevegelsens grunnleggende ideer og 

vurderinger i all sin virksomhet.»65 I tiden etter opprettelsen var opplysningsvirksomheten 

preget av radikalisme, men ble moderert utover på 30-tallet. Ambisjonene til partiet, LO og 

AOF var å skape egne organisasjoner som skulle overta for de eksisterende borgerlige 

organisasjonene. Ifølge arbeiderbevegelsen gjennomsyret kapitalismen alle de eksisterende 

institusjonene, og det måtte derfor et sterkt organisasjonsarbeid til for å overta makten. 66 I 

AOFs årsberetning fra 1931 fremgår det at de tilbød ni ulike kurs på deres kveldsskoler. Av 

de ni var faget «Praktisk organisasjonsarbeid» og «Socialismens teori og historie» vektet 

tyngst, med tolv undervisningstimer. Disse kveldsskolene var rettet mot alle medlemmer av 

arbeiderorganisasjonene, og skulle sikre en solid utdanningsplattform. Ved at praktisk 

organisasjonsarbeid var en så stor del av undervisningstiden vitner det om at behovet for en 

omfattende lærebok i faget var nødvendig.67 Tillitsmannens rolle i 1931 kan forstås som å 

oppfylle dette behovet i arbeiderbevegelsens organisasjoner. Boken skulle formidle kunnskap 

om organisasjonsarbeid, og på denne måten styrke bevegelsens opplæring av medlemmene.  

I tiden etter andre verdenskrig beveget AOF seg vekk fra den sterke sosialistiske 

forankringen. Målgruppen ble utvidet, og man søkte å nå ut til folket på tvers av politiske 

skillelinjer. Dette kan forklares med motstandsarbeidet som foregikk under krigen, og man 

                                                
63 Doksrød og Hovdenakk (red), Brudd og Kontinuitet, s. 45-47 
64 Tiden.no «Tidens historie» 
65 Huvenes, «Fra motkultur til voksenopplæring», s. 58 
66 Huvenes, «Fra motkultur til voksenopplæring», s. 59 
67 AOF, Årsberetning (1931), s.10 
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søkte å etablere en større saklighet i det offentlige ordskiftet. Det var bevegelse vekk fra 

ideologiske spørsmål, mot et samarbeid på tvers av partigrupperinger.68 Forsøket på en mer 

nøytral tilnærming til opplysningsvirksomheten fortsatte å prege organisasjonen. Målet var at 

AOF skulle bidra med opplysning som økte engasjementet i samfunnets demokratiske 

organer. Dette skulle gjøres ved bla. å arrangere kurs i organisasjonskunnskap, samfunnslære, 

samtidskunnskap og andre aktuelle områder.69  

AOFs betydning i Tillitsmannens kunnskapsformidling er ikke forbeholdt 

organisasjonens funksjon som utgiver. Organisasjonen er også en del av håndbokens innhold 

og omtales i kapittelet «Opplysningsvirksomheten» allerede ved første utgivelse.70 I senere 

utgaver utvides omtalen av organisasjonen. Store deler av «opplysningsvirksomheten» blir 

viet AOFs rolle i informasjonsarbeidet. I fjerde (1974) og femte (1988) utgave av 

Tillitsmannen utvides AOFs tekstuelle plass i boken.71 AOF er dermed ikke bare delaktig som 

utgiver, men også en del av det materialet som utgjør teksten. AOF blir selv en aktiv del av 

den kunnskapen som boken formidler.  

 

Sjangerens funksjon 

Tillitsmannens sjanger er sentral for å forstå hvilket budskap den er ment til å formidle. 

Innenfor paratekstuell teori legger sjangeren visse føringer for hva boken er ment til å utføre. 

Gjennom å velge en spesifikk sjanger må man forholde seg til dens konvensjoner, og tjener 

som et rammeverk for bokens utforming. Sjangeren belyser en eventuell intensjon, så vel som 

en forfatter- eller utgiverfortolkning. I følge Genette er en av undertittelens funksjoner å gi en 

indikasjon på sjanger.72 Dette kan bekreftes i Tillitsmannens tilfelle, der det eksplisitt refereres 

til håndboken som sjanger. Den opprinnelige tittelen befinner seg i skjæringspunktet mellom 

undertittel og sjangerindikasjon. «Håndbok i praktisk organisasjonsarbeid» som undertittel er 

med på å fortelle hvilken kunnskap som formidles (les: praktisk organisasjonsarbeid) og 

hvilken sjanger som er i bruk (les: håndbok). Den opplyser både leseren om sjanger, men også 

spesifiserer innholdet i boken, og er med på å legge klare føringer for lesning.73  

Hvilke føringer legges av denne sjangeren, og hvilken rolle spiller sjangeren i 

Tillitsmannens kunnskapsformidling om organisasjonsarbeid? Tillitsmannen er altså en 

                                                
68 Kokkvoll, Av og for det arbeidende folk, s. 259 
69 Huvenes, «Fra motkultur til voksenopplæring», s. 61-63. 
70 Gerhardsen, Tillitsmannen (1931), 46-47 
71 Gerhardsen, Tillitsmannen (1988), s.88 
72 Genette, Paratexts, s. 11 
73 Genette, Paratexts, s. 56-57. 
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håndbok, som er innrettet mot å formidle kunnskap om politisk og organisatorisk anliggende. 

I de politiske håndbøkene står det veiledende aspektet sentralt, det er en bok som du kan søke 

råd hos. “A book that contains instructions or advice about how to do something or the most 

important and useful information about a subject.»74 De politiske håndbøkene skal gi praktisk 

kunnskap og lærdom om politisk virksomhet. Informasjonen som formidles via den politiske 

håndboken er med på å fortelle historien om kunnskapsidealet til den målgruppen den retter 

seg mot. Den politiske håndboken er med på å definere væren og oppførsel for leseren, i sin 

spesifikke utgivelseskontekst. Det vil si at den kunnskapen som formidles, er konsentrert om 

hva leseren trenger på det gitte tidspunkt boken utgis. Tekstene som inngår i den politiske 

håndbokssjangeren, kjennetegnes ved at den skal ha en oppdragende effekt på leseren.75 Dette 

var en viktig sjanger for arbeiderbevegelsens opplysnings- og oppdragelsesarbeid. Sjangeren 

var helt sentral i arbeiderbevegelsens praktiske og organisatoriske dannelsesdimensjon.76 

Håndbøkenes mål var å utløse en ønsket handling hos leseren, i alt fra godt agitasjonsarbeid 

til ledelsen av et møte. Håndboken skal ikke bare formidle politisk visdom på et generelt plan. 

Det som formidles i teksten skal kunne iverksettes i den fysiske verden, altså en bevegelse fra 

ord til handling. Sjangeren er også sterkt preget av dens format, nemlig at det er bok du har 

for hånden. Dette muliggjør at kunnskapen kan tas med og slås opp i – uavhengig tid og sted.  

 

Tittelen 

Når den først utkommer i 1931 bærer Tillitsmannen undertittelen Håndbok i praktisk 

organisasjonsarbeid. Forfatteren er sjeldent ene og alene ansvarlig for hva som kommer til å 

bli stående som bokens endelige tittel. Forlag og distributører spiller også en rolle i valget av 

et verks tittel.77 Tittelen Tillitsmannen har blitt stående i løpet av de mange utgavene. Bokens 

undertittel er imidlertid ikke låst til boken på samme måte. Einar Gerhardsens siste revisjon i 

1974 kutter undertittelen fra bokens paratekstuelle apparat. Når hans sønn, Truls Gerhardsen, 

tar over revideringene i 1988 gjeninnføres undertittelen i ny drakt. Undertittelen: Håndbok for 

tillitsvalgte har blitt beholdt siden.78 Den opprinnelige tittelen Tillitsmannen beholdes, og 

undertittelens funksjon blir dermed å modifisere den tydelige mannlige forankringen. Dette til 

tross for at det spesifiseres at revideringene hovedsakelig angår kjønnsbetegnelser.79 Dette 

                                                
74 Cambridge Dictionary, ”Handbook” 
75 Asdal et al., Tekst og historie, s. 180. 
76 Doksrød og Hovdenakk (red), Brudd og Kontinuitet, s. 47 
77 Genette, Paratexts, s. 68 
78 Gerhardsen, Tillitsmannen (1988), «Bokomslag» 
79 Gerhardsen, Tillitsmannen (1988), s.9 
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indikerer at tittelen og sjangerbeskrivelsen har fått en mer fastsatt rolle i boken, og har blitt en 

del av den kunnskapen boken formidler. Det vil si at tittelen forblir konstant og uendret. Dette 

medfører at hovedtittelen kan sees som definerende for kategoriseringen av boken. 

Undertittelen har derimot en mer funksjonell rolle i boken. Noe som medfører at den kan 

endres i tråd samfunnsmessige krav, og opprettholder dermed ikke den samme stabiliteten 

som hovedtittelen og sjangerbeskrivelsen. På grunnlag av at utgivelsen finner sted posthumt 

bekrefter det at AOF og Tiden har hatt en rolle i utformingen av bokens paratekstuelle soner.  

 

Materialitet 

I et paratekstuelt tilnærming er bokomslaget og materialiteten et godt utgangspunkt for en 

analyse av bokens rolle i kunnskapsformidlingen.80 Bokens format indikerer at den gjør alvor 

av sjangerbeskrivelsen, en bok som er hendig å ha for hånden. «Lommestørrelse» var i tiden 

før andre verdenskrig et eget format. Forlagene var interessert i å utgi billige utgaver for å nå 

ut til et større publikum, og dette formatet muliggjorde det.81 Denne tendensen fantes også i 

arbeiderbevegelsens kunnskapsproduksjon. Materialiteten i de ulike utgivelsene vitner om 

bruk av grovt papir, liten størrelse og minimal bruk av fargetrykk.  

Tittelen Tillitsmannen er uthevet på bokomslaget, og fremkommer i en større skrift 

enn forfatternavn og undertittel. Videre er også «Håndbok» satt i større font enn «i praktisk 

organisasjonsarbeid». Dette er også med på å understreke formatets viktighet og sjangerens 

føringer på materialiteten. På tittelsiden brukes «Det norske Arbeiderpartis Forlag», ikke 

Arbeiderbevegelsens Opplysningsforbund (AOF). Dette fremkommer isteden på baksiden, 

som en overskrift som etterfølges av andre utgivelser utført av forlaget og AOF.82 Til tross for 

at senere utgivelser bærer preg av nyvinninger innenfor bokbransjen, opprettholder boken et 

tilnærmet likt format som første utgivelse. I 1974 fikk boken for første gang et rødt omslag, 

og har vært en fast del av bokens paratekst siden. Fargen symboliserer det sosialistiske 

prosjektet, og viser derfor til ideologien som lå bak den opprinnelige tanken om 

organisasjonsarbeid.83 En omfattende bruk av den røde fargen var betegnende for 

arbeiderbevegelsens kamp, og den vekker dermed assosiasjoner til arbeiderkulturen og det 

politiske prosjektet som Tillitsmannens kunnskapsformidling var en sentral del av. Dette kan 

                                                
80 Genette, Paratexts, s. 23 
81 Genette, Paratexts, s.21 
82 Gerhardsen, Tillitsmannen (1931), «Bokomslaget» 
83 AOF, Vi har gått under faner og flagg, s. 6 
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sees på som en tendens fra forlagshold om å plassere boken innenfor den historiske diskursen 

som den tilhører.  

 

Symboler 

Symbolets funksjon i Tillitsmannen kan sees i lys av Genettes omtale av emblemet i 

Paratexts.84 Emblemet tilhører forleggerens paratekst, på grunn av dens plassering på 

bokomslaget og tittelsiden. Emblemet og symbolet er ment til å formidle informasjon fra 

forlagene videre til leseren.85 Det er relevant å undersøke utviklingen av bokens symbolbruk 

for å se hvilken rolle forlaget har spilt i klassifiseringen av boken. Arbeiderbevegelsen 

utformet ulike symboler som skulle representere bevegelsen, og var en viktig del av deres 

kommunikasjon og budskap.  

Ved første utgivelse av boken i 1931 bærer bokomslaget et grafisk symbol som viser 

en hånd som holder en klubbe. Symbolet spiller på det klassiske symbolet på et møte som er 

hevet, eller et vedtak som blir behandlet. Tillitsmannen er i stor grad viet til fremgangsmåten 

ved ulike møter i organisasjonslivet, og klubben er derfor et sentralt symbol på denne 

virksomheten. Symbolbruk stod sentralt i arbeiderbevegelsens arbeid med både formidling og 

agitasjon, for å skape gjenkjennelighet. Hammermerket var symbolet som var det vanligste å 

bruke innenfor den politiske kommunikasjonen og propagandaen til arbeiderbevegelsen.86 

Den norske arbeiderbevegelsen innførte hammeren87 som et enhetsmerke, med ønske om å 

skape et enkelt symbol for bevegelsen som helhet. Hammeren ble valgt på grunnlag av dens 

assosiasjoner til arbeid, samt at dens symbolske effekt minnet om kamp. I AOFs 

opplysningsbrosjyre Om bruken av hammermerket fra 1934 nevnes også hammeren og 

klubben som en og samme ting.88  

«Klubbas» symbolske verdi er med på å tydeligere bokens rolle som organisatorisk 

kunnskapsformidler tilhører den organisatoriske diskursen. Dette tydeliggjøres ved at boken 

dedikerer et eget kapittel til «Om bruk av klubba».89 I følge AOFs Plan for 

organisasjonskurser fra 1934 skulle Tillitsmannen tjene som grunnbok for bevegelsens kurs, 

sammen med Agitasjon og propaganda.90 De to bøkene skulle sikre to ulike dimensjoner av 

                                                
84 Genette, Paratexts, s. 23 
85 Genette, Paratexts, s. 23 
86 Lie (red), Agitasjon og propaganda (1938), s. 12 
87 Merk at arbeiderbevegelsen brukte kun hammeren, og ikke sigden. Symbolet markerte dermed en viss nærhet 
til den sovjetiske kampen, men dannet samtidig et eget nasjonalt symbol. Se Bang, Under Hammermerket s. 23.  
88 AOF brosjyre, Om bruken av hammermerket, s.3-4 
89 Gerhardsen, Tillitsmannen (1988), s. 53 
90 AOF, Plan for organisasjonskurser, s.3 
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opplysningsvirksomheten, og fylte to ulike funksjoner. Håndbok i agitasjon og propaganda 

skulle formidle den kunnskapen som skulle til for å nå frem med et hardtslående budskap til 

de brede massene. Tillitsmannen skal på sin side fordre en individuell forandring og 

dyktiggjøring, gjennom kunnskap om organisatorisk praksis.  

Utgavene som utkommer i etterkrigstiden bytter ut symbolet på tittelsiden. Disse 

utgavene utkom i 1945 og 1946 og erstatter det tidligere klubbesymbolet, med hammermerket 

på tittelsiden. I denne tiden hadde Agitasjon og propaganda sluttet å utkomme, og 

Tillitsmannens rolle blir å videreformidle dens kunnskap om politiske budskap og 

kommunikasjon. I fjerde og femte utgave av boken endres symbolbruken nok en gang. 

Bortsett fra den røde fargen, vitner ikke bokens materialitet om dens tilknytning til 

arbeiderbevegelsens symboler. Illustrasjonen på frontbladet utgjøres av fem ganger fem 

prikker i lik størrelse. 24 av prikkene er hvite, med en svart prikk som nummer syv i rekken.91 

Den svarte prikken kan spille på den organiserte arbeider, som en del av en større helhet. Det 

viderefører tanken om enkeltmenneskets sentrale rolle i den store overordnede organisasjonen 
Fra og med 7 utgave som utkom i 2000 reetableres bruken av arbeiderbevegelsen 

symboler på omslaget. I disse utgavene bærer bokomslaget et lite rødt flagg. Flagget i er 

likhet med den tidligere klubben og hammeren plassert som et blikkfang, på midten av 

omslaget. Det røde flagget har en lang historikk innenfor kampen for arbeidernes rettigheter. 

Den ble først tatt i bruk under den franske revolusjonen i 1789. Hundre år senere ble det røde 

flagget nok en gang brukt som et symbol for massiv politisk omveltning. Den russiske 

revolusjonen og kampen for sosialismen hadde flagget som et av sine fremste symboler.92 

Introduksjonen av flagget til det paratekstuelle apparatet kan vitne om at forlegger forsøker å 

tydeliggjøre bokens plassering som et resultat av arbeiderbevegelsens kamp. I brosjyren Om 

bruken av hammermerket gis den røde fane status som den internasjonale arbeiderbevegelsens 

fremste symbol.93 Det kan også være med på å forsterke den historiske arven som boken 

bærer i seg, og at historiseringen materialiserer seg i det paratekstuelle apparatet. Det røde 

flagget kan derfor sees i lys av å beholde rester av det opprinnelige ideologiske prosjektet, 

manifestert som et symbol.   

 

                                                
91 Gerhardsen, Tillitsmannen (1974), «Bokomslag» 
92 AOF, Vi har gått under faner og flagg, s. 6 
93 AOF, Om bruken av hammermerket, s. 2 
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Det originale forordet 

Det originale forordet har i følge Genette som hovedfunksjon å sikre at teksten blir lest i tråd 

med forfatterens intensjoner. 94 Forordets funksjon er bl.a. å sikre en veiledet lesning av 

boken. Det originale forordet forteller både hvorfor boken bør leses, men også hvordan den 

bør leses.95 I 1931 utgaven av Tillitsmannen fremkommer forordet før innholdsfortegnelsen, 

på baksiden av tittelbladet. I forordet beskrives motivasjonen for utgivelsen. Ambisjonen er å 

skape en mer generell og anvendelig håndbok for organisasjonsarbeid, som kan brukes ved 

opplæring av nye tillitsmenn og som en lærebok ved kurs. «Hensikten med denne bok er å gi 

litt veiledning».96 Til tross for at målet som skisseres er å samle den eksisterende kunnskapen 

om organisasjonsarbeid, bruker Gerhardsen kvalifiserende adjektiv og adverb i omtalen av 

boken. I løpet av den halve siden som utgjør forordet bruker han «litt» eller «lite» om hva 

boken kan bidra med fire ganger. «Men det kan gi et lite grunnlag for dem som ønsker litt 

veiledning på dette området».97 Denne grammatiske bruken kan også vitne om at han søker å 

skjerme både sin egen person og teksten fra potensiell kritikk.98 Innenfor paratekstuell teori er 

dette et kjent tema («commonplace») i forord, nemlig troverdighet og sannferdighet.99 

Gerhardsen gjør det tydelig at det er saken fremfor personen som er viktig i dette henseende. 

Dermed avdekkes et intensjonelt aspekt ved boken. Han agerer på et ønske i bevegelsen, uten 

at han selv går god for at boken er alt man trenger for hånden.  

Gerhardsens politiske metode var i stor grad forankret i en sterk organisasjonskultur. 

Hans egen rolle i politikken var å lede og å oppdra. Det var et moralsk anliggende å fremme 

de politiske idealene som kom til å beskytte og likestille arbeiderbevegelsen.100 Utgivelsen av 

en veiledende bok for organisasjonsarbeid var presserende for Gerhardsen og bevegelsen som 

helhet. Han mente at organisasjonslivet var den beste skole for en med politiske ambisjoner. 

«Arbeidernes organisasjoner har alltid vært ansett som den beste praktiske skole for alle som 

deltar i det politiske liv».101 Boken er en løsning på problemet med å nå ut med denne 

«oppdragelsen» på en direkte, håndfast og konkret måte. Med tanke på den utstrakte 

kursvirksomheten og opprettelsen av ulike studiegrupper var det nødvendig å få standardisert 
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det som skulle formidles og læres bort. Denne praktiske håndbokens rolle skulle være å tilby 

en mer fullstendig lærebok for organisasjonens representanter.  

 

Kapittel 3. Tillitsmannens forfatterfunksjon  
 
«Den første utgaven av Tillitsmannen utkom i 1931, altså for 32 år siden. For ti år siden kom 

det ut en ny revidert utgave av boka. Arbeidernes Opplysningsforbund har funnet det 

nødvendig at Tillitsmannen igjen blir revidert på vesentlige punkter.»102  

 

Dette var grunnlaget for hvorfor AOF-medarbeider Ivar Viken og AOF utga Tillitsmannen: 

Ny omarbeidet utgave i 1954. Vikens og AOF utga egne versjoner av Gerhardsens 

opprinnelige bok i løpet av 1950- og 60-tallet. Utgavene fremmer Gerhardsens første utgave 

som grunnbok, men utgavene er uten Einar Gerhardsens signatur. For å undersøke hvilken 

rolle Tillitsmannen har hatt i kunnskapsformidlingen om organisasjonsarbeid til bevegelsen, 

er det derfor relevant å undersøke om boken faktisk er et beskyttet åndsverk tilknyttet 

Gerhardsen. Dette innebærer også å studere hvilken rolle andre aktører har hatt i 

formgivingen og utgivelsen av boken.  

 

Den opprinnelige forfatteren 

Einar Gerhardsen ble født i 1897, og vokste opp i et arbeidermiljø. Han fikk sin politiske 

oppvåkning i en tidlig alder, og engasjerte seg i et sosialdemokratisk ungdomslag allerede i 

1914.103 Gerhardsens styrke lå i hans organisasjonsteft og hans praktiske tilnærming til 

politisk utforming, og dette projiseres over på Tillitsmannen.  Han markerte seg også tidlig 

som en som ville bevege partiet i retning av sosialismen, og tilhørte i lang tid den 

revolusjonære fløyen av partiet.104 Hans politiske tilhørighet beveget seg med tiden i en mer 

reformistisk retning, og når han inntok rollen som statsminister i 1945 hadde han lagt idealene 

om en rendyrket sosialiststat bak seg.105 Gerhardsen innehar i dag rekorden som den 

lengstsittende statsministeren i Norge med sine totalt 17 år ved makten. Han dominerte norsk 

politikk og fungerte som Arbeiderpartiets solide frontmann i løpet av denne tiden. Perioden 

                                                
102 Viken, Tillitsmannen (1964), «Forord» 
103 Olstad, Einar Gerhardsen, s. 19 
104 Helle, Landsfaderen, s. 109 
105 Pryser, Klassen og nasjonen, s. 524-527 



 21 

fra 1945 til 1965 har siden fått navnet «Gerhardsen-epoken», og han er i dag kjent under 

kallenavnet «landsfaderen».106     

Når Tillitsmannen utkom i 1931 var ikke Einar Gerhardsen et kjent navn i den 

nasjonale politikken. Den litterære produksjonen til arbeiderbevegelsen siktet heller ikke mot 

å fremme enkeltindividers navn. Det gjaldt å formidle informasjon, og på denne måten oppnå 

«bemyndigelse og oppdragelse» av arbeiderklassen. Kunnskapen og budskapet stod fremst i 

bevegelsens litterære virksomhet. Ved første utgivelse er Gerhardsen en blant mange innenfor 

en revolusjonær fløy av partiet. Etter andre verdenskrig endres selve Gerhardsen-navnets 

betydning i den offentlige diskursen. Når den senere utgivelsen etter krigens slutt utkommer, 

får dermed forfatterfunksjonen en ny rolle. Ved at Gerhardsen ble innsatt som Norges 

statsminister fikk selve forfatternavnet økt betydning.  

 

Etterkrigstidens utgaver 
I utgavene som utkommer i tiden omkring andre verdenskrig beholdes forfatternavnet Einar 

Gerhardsen, men forordet er signert Arnfinn Vik. Det autorative og originale forordet endres, 

og dette forordet kan sees som det Genette omtaler som «det allografiske forordet».107 Typisk 

for denne typen forord er at det er signert av en annen enn forfatteren selv. Ambisjonen er å 

styrke motivasjonen for lesning, samt å heve statusen til verket. Det allografiske forordet 

skrives gjerne av en som er mer kjent enn forfatteren selv.108 Dette gjelder imidlertid ikke for 

Vik, ved at Gerhardsen er betraktelig bedre kjent. Vik var en av Gerhardsen gamle kamerater 

i arbeiderbevegelsen og en lojal samarbeidspartner. Han hadde også en sentral rolle i 

arbeiderbevegelsen og i hjemmefronten i krigens siste år. Han hadde også verv i AOFs 

administrasjon.109 Ved at en AOF-representant skriver et nytt forord, fremtrer AOF som en del 

av forfatterfunksjonen. Det er ikke slik at Gerhardsen ene og alene har hatt styring på bokens 

bruk og utgivelse. Ved at forordet er signert en annen representant for organisasjonen vitner 

det om hvordan tittelen blir stående som konstant, men det forekommer en forhandling om 

avsender og bokens tilknytning til det opprinnelige forfatternavnet. Forfatternavnet står ikke 

alene i verkets videre virke, men bærer heller preg av ulike interesser og andre aktører. Det 

viser samtidig hvordan det institusjonelle rammeverk kan være med på å spille inn i et verks 
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forfatterfunksjon.110 AOFs stadige innblanding i utgivelsene viser hvordan organisasjonens 

opplysningsarbeid har en sterk tilknytning til den rollen boken skal fylle.   

I forordet refereres det til den arven som Tillitsmannen bærer. Forordet nærmest 

kanoniserer boken, og omtaler Tillitsmannens rolle som grunnbok for arbeiderbevegelsens 

studievirksomhet. Boken er «en god veileder for de tusener av tillitsmenn som har virket 

innenfor organisasjonene.»111 I løpet av forordet plasserer Vik Tillitsmannens rolle inn i 

etterkrigstidens politiske bilde. «Etter frigjøringen av Norge er det et umiddelbart og sterkt 

behov for praktiske råd for tillitsmennene.»112 Etter krigen var det nødvendig med en bred 

politisk enighet, for å sikre landets vei videre. Det var viktig å bygge opp samfunnet på ny, og 

det gjaldt også det norske organisasjonslivet.   

Den opprinnelige innledningen beholdes imidlertid i sin helhet, men det blir tillagt en 

setning innledningsvis: «arbeiderbevegelsen var før krigen en av de største maktfaktorer i vårt 

land.»113 Etterkrigstidens politiske samarbeid fikk også konsekvenser for det organisatoriske 

arbeidets stilling. Boken bør gis et mer nøytralt utsnitt hvis den skal fortsette å tjene dagens 

behov. Tillitsmannen fjernes fra den sterke tilknytningen til det sosialistiske prosjektet, og 

plasserer innenfor den politiske diskursen som etterkrigstiden utgjorde. Boken blir tatt med 

videre i arbeidet med å bygge opp samfunnet etter krigens herjinger.114 Det vitner også om et 

stadig behov for å demonstrere og legitimere gjennom forordet hvorfor boken fortsatt utgis. 

Legitimeringen har alltid en forankring i tiden og endringer i samfunnet, og tjener som 

forklaring på hvorfor boken må utgis på ny.  

Vik tilegner også Tillitsmannen en sentral rolle i utformingen og utførelsen av godt 

organisasjonsarbeid. «Men ellers er boken bevart i den gode form som Einar Gerhardsen selv 

har gitt den. Vårt praktiske organisasjonsarbeid vil jo i alt vesentlig beholde den støpning det 

har fått gjennom mange års utvikling og kulturelle utforming.»115 Som Vik påpeker er 

Tillitsmannen ansvarlig for utformingen og støpningen av organisasjonslivet i Norge. Den har 

vært med på å formgi opplæring og dyktiggjøring av alle tillitsmenn.116 Dette kan sees i lys av 

hva Foucault omtaler som «the initiators of discourse».117 Vedkommende er med på å starte 

en diskursiv orden, som legger de videre føringene for arbeidet innenfor diskursen.118 Viks 
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forord er med på å tillegge Tillitsmannen en sentral rolle i arbeiderbevegelsens oppbygging og 

formidlingen av kunnskap om organisasjonsarbeid. Boken gis rollen som initiativtager av den 

organisatoriske kunnskapsdiskursen.  

 

Tillitsmannen som grunnbok 

Omkring samme tidspunkt utkommer det en annen utgivelse som også bærer Gerhardsen-

navnet, men blir introdusert gjennom forordet av en annen representant fra 

opplysningsforbundet. Litt foreningskunnskap utkom i 1946 og er en omarbeidet utgave av 

Tillitsmannen, skrevet av Einar Gerhardsen. I likhet med etterkrigstidens utgaver av boken, er 

forordet skrevet av en representant fra AOF. Boken ble utgitt på Tiden Forlag, og forordet ble 

skrevet av Arne Johnsen, som var sekretær i AOF. Fremstillingen dreier seg om selve 

organisasjonspraksisen, og fjerner fokuset fra den enkelte tillitsmanns rolle.119 Av de 

elementene som fjernes er bl.a. kapittel om agitasjon og redegjørelsen av det kulturelle 

arbeidet som ble utført i arbeiderbevegelsens organisasjoner.120 Litt foreningskunnskap fjernes 

fra Tillitsmannens opprinnelige kobling til det det sosialistiske prosjektet og bevegelsens 

kamp. Dette impliserer at boken opererer innenfor en annen diskurs enn den opprinnelige 

politiske. Imidlertid er det fortsatt slik at Tillitsmannens rolle er å være den fremste kilde for 

kunnskap om organisatorisk praksis. 

Dette kan også sees i en studierettledning som ble utgitt i 1946 av AOF. I 

oppgaveheftets innledning omtales Tillitsmannen av Einar Gerhardsen som en grunnbok for 

opplæringen av tillitsmenn.121 Utgivelsene styrker inntrykket av at Tillitsmannen er 

initiativtager av en ny litterær diskursorden, og er med på å standardisere den. En slik 

initiativtager reder grunnen for videre arbeid innenfor diskursen, og dette kan vi se gjennom 

ulike versjoner av håndbøker og studierettledninger som utkommer i tiden fra 1950- til 70-

tallet.122 Det refereres alltid til Tillitsmannen, og materialet er fundert på den tematiske 

strukturen som Gerhardsen la grunnen for i 1931.  
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Ivar Viken: En ny omarbeidet utgave 

De eneste bøkene som er mulig å oppdrive i perioden fra 1950-tallet til 1974 er ikke signert 

Gerhardsen selv.123 I Tillitsmannen (1974) står det oppført at 2. og 3. utgave utkom i 

henholdsvis 1951 og 1964. Imidlertid utkom det en annen versjon av Tillitsmannen; Ivar 

Vikens Tillitsmannen: Ny omarbeidet utgave. Boken baserer seg i stor grad på samme form 

og innhold som Gerhardsen la til grunn i den første utgivelsen. Den nye omarbeidede utgaven 

utkommer i perioden fra 1954 og utover 1970-tallet. I forordet omtales det hvordan innholdet 

har blitt utvidet på visse områder, mens andre deler har blitt utelatt.124 Dette styrker inntrykket 

av at det faktisk er Vikens bok som refereres til som andre og tredje utgave. Vikens utgaver 

har bl.a. kuttet kapittelet om «Foredrag og diskusjon». Når Gerhardsen reetableres som 

forfatter i bokens fjerde opplag i 1974, beskriver forordet hvordan «Foredrag og diskusjon» 

har blitt tatt med igjen.125 I tillegg til dette kan man også spore sitater fra Vikens bok, som 

senere blir brukt i de innledende ordene når Einar Gerhardsen blir reetablert som forfatter og 

opphavsmann.126 

I Vikens bok står AOF med utgiveransvaret, med kommisjon fra Tiden Norsk Forlag. 

Boken er basert på Gerhardsens opprinnelige utgave, men blir tilpasset vesentlige endringer i 

organisasjonslivet. Dette medfører at utvalget av materiale og stoff har gjennomgått en 

betraktelig revidering, for å tilpasse tillitsmannsbegrepet inn i en ny tid.127 AOF beveget seg 

vekk fra den sterke tilknytningen til klassediskursen og søkte seg til en mer nøytral linje i 

løpet av den tiden Vikens utgaver ble utgitt. Ambisjonen var å favne om alle arbeidere, 

uavhengig av deres partipolitiske tilhørighet. Vikens utgave av boken kan dermed sees i lys 

av at utgiveren forsøker å gjøre begrepet om tillitsmannen til noe organisasjonen har 

opphavsretten på, ikke Gerhardsen selv. Viken var journalist og aktiv i AOF. Han ledet blant 

annet Trondheim-kontoret, og satt som førstesekretær i administrasjonen på et tidspunkt der 

                                                
123 Dette er et resultat av kontakt med de institusjonene som kan tenkes å ha den fullstendige katalogen, sett i lys 
av deres bevaringsmandat. Dette gjelder Nasjonalbiblioteket og Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. I 
muntlig samtale med Einar Gerhardsens sønn, Truls Gerhardsen ble Ivar Vikens utgaver omtalt som en 
«tilsnikelse.  
124 Viken, Tillitsmannen, s. 8 
125 Gerhardsen, Tillitsmannen, s. 5 
126 Fra Gerhardsen: «Slik medvirker organisasjonene til å utvikle aktive, demokratiske mennesker med ansvar og 
forpliktelser overfor medmennesker og samfunn, og med aktelse og respekt for annerledes tenkende mennesker. 
Organisasjonslivet forankrer demokratiet i de brede befolkningslag og gjør det til en livsform vi ikke vil 
unnvære» (s.9). Fra Viken: «Slik er organisasjonslivet med og skaper det aktive, demokratiske menneske med 
ansvar og forpliktelser overfor medmennesker og samfunn, og med aktelse og respekt for annerledes tenkende 
mennesker. Organisasjonslivet forankrer demokratiet i de brede befolkningslag og gjør det til en livsform vi ikke 
kan unnvære» (s.11) 
127 Viken, Tillitsmannen (1956), s.7-8  
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forbundet var i ferd med å ekspandere.128 I motsetning til Arnfinn Vik hadde ikke Viken en 

spesiell tilknytning til Gerhardsens liv og virke. Vikens stilling i organisasjonen underbygger 

hvordan AOF inngår i forfatterfunksjonen ved boken. Boken forsøkes å nøytraliseres og i Ivar 

Vikens drakt og transformeres til produkt som hovedsakelig tilhører AOF. Dette gjenspeiles i 

den materielle utformingen andre opplag av andre utgave av Vikens bok har. Boken 

utkommer i et format som minner mer om en brosjyre, og fjerner fra håndbokens materialitet 

som finnes i Gerhardsen-utgavene. Boken har heller ikke en sjangerførende undertittel. 

Arbeidernes Opplysningsforbund tituleres i stor skriftstørrelse og som bokens avsender. AOF 

og Vikens eget navn er i lik størrelse.129 I Vikens versjon er ikke lenger Gerhardsen tilknyttet 

det opprinnelige begrepet om tillitsmannen, til tross for at han fortsatt får rollen som 

initiativtager av diskursen.130 Boken plasseres tilbake i selve opplysningsdiskursen igjen, der 

forfatteren ikke har en selvskreven funksjon. Det handler fremfor alt å sikre 

opplæringsmateriell til bevegelsens representanter.  

I Tillitsmannen: en ny omarbeidet utgave fjernes fokuset vekk fra det sosialistiske 

prosjektet og dens historiske arv. Arbeiderbevegelsen blir en av mange ulike folkegrupper 

som har hatt organisasjonsarbeid som et middel for å oppnå rettigheter. Bokens rolle blir 

heller å formidle kunnskap er tilpasset mange ulike behov som fantes i samfunnet, ved at 

ulike grupperinger oppnår organisering og representasjon. «Vi har kommet så langt at 

praktisk talt alle felter av den omfattende og varierte virksomheten som utfoldes i det 

moderne samfunn, dekkes av en eller annen organisasjon.»131 Nå skal arven fra 

arbeiderbevegelsens prosjekt videreføres, og bokens formidling av kunnskap bør også 

tilpasses den nye tiden.  

Vikens utgaver beveger seg vekk fra språkbruk som «middel til å nå målet» og 

organisasjonenes instrumentelle verdi, til et fokus på organisasjonsformene som et «naturlig 

uttrykk».132 Det vil si at boken legger til grunn en tanke om at organisasjonene er en 

institusjonalisert del av vårt samfunn. Dette innebærer at boken føres inn i andre diskurser enn 

den opprinnelige. Det er ikke lenger slik at arbeiderbevegelsen har råderett over 

organisasjonene i kampen for et nytt og bedre samfunn. Det er heller snakk om de brede 

samfunnslag, og boken skal favne både arbeidsgivere så vel som arbeidstakere. Viken 

anlegger et bredt perspektiv på Tillitsmannens rolle som kunnskapsformidler, og anser 
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organisering som både en naturlighet og en selvfølgelighet. «(...) dette veldige nettet av 

organisasjoner er blitt naturlige og nødvendige ledd i det samfunn vi lever i.»133 

Organisasjonene blir et naturlig uttrykk gitt fra naturen av, og er en selvfølgelig del av 

samfunnet.  

Denne naturaliseringen av organisasjonen viser seg også gjennom Vikens manglende 

fokus på taleferdigheter og agitasjon. Begrepet agitasjon brukes ikke en eneste gang i løpet av 

Vikens utgivelser.134 Organisasjonene skal lenger skal fylle rollen som arbeiderbevegelsens 

fremste instrument, men heller fremme dens organiske egenskaper. Tillitsmannens rolle 

endres i takt med organisasjonens, og det viser seg i den kunnskapen som formidles. Boken 

trenger ikke lenger å dedikere en egen del til innlæringen av taleferdigheter. Gjennom å lære 

seg taleferdigheter forsvinner organiseringens naturlige uttrykk. Det underbygger 

naturligheten ved organisatorisk arbeid, gjennom at det ikke er noe som må agiteres aktivt for. 

Organisasjonskunnskap blir dermed plassert i en annen diskursiv praksis. Organisering er en 

aktivitet som ikke direkte knyttes til politisk kamp, men heller menneskets behov for å danne 

grupper som sammen kan styrke kollektive interesser. «Organisasjonslivet setter hele den 

menneskelige tilværelsen i et videre perspektiv. Nye mennesker og nye problemer kommer 

inn i bildet. Nye interesser rykker i forgrunnen.»135 Sitatet viser hvordan Viken beveger seg 

vekk mot arbeiderbevegelsen som fremste målgruppe. Det er heller snakk om nye grupper og 

nye interesser. Klassekampen blir tilsidesatt for å heller fremme et godt samarbeid med 

arbeidslivet, og et bredt samarbeid på tvers av politiske skillelinjer. På denne måten blir 

naturalisering også til nøytralisering.  

Man kan se Vikens og AOFs omarbeidede utgaver som en bevegelse innenfor 

diskursen. Ved å distansere seg fra Arbeiderpartiets fremste representanter, ble bokens 

fremfor alt noe som tilhørte opplysningsdiskursen. Tillitsmannsbegrepet blir på denne måten 

tilbakeført til arbeiderbevegelsens egne organisasjoner. Dette viser også hvordan 

Tillitsmannen har vært en sentral brikke i kunnskapsproduksjonen omkring 

organisasjonsarbeid som helhet. Boken forsøkes å overføres og fjernes fra Gerhardsen-navnet. 

I Vikens kontekst er det ikke relevant å bruke den revolusjonære sjargongen. AOF satset 

heller på tillitsmannstillinger i bedriftene, og en økende profesjonalisering av denne rollen. 

Den diskursive endringen innenfor organisasjonsarbeidet var i økende grad rettet mot den 
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administrative delen av foreningsarbeidet.136 Dermed forsvinner Gerhardsens politiske 

menneske som fokuspunkt. Vikens utgave fjerner seg fra det politiske opphavet, og plassere 

boken innenfor AOFs egne rammer. Boken legger seg dermed på en linje som dreier mer i 

retning av generelle kompromisser fremfor klassekampens kompromissløshet.  

 

Høyresidens inntreden: Jan P. Syses Foreningsledelse og taleteknikk 

Tillitsmannens rolle som formidler av kunnskap om organisasjonsarbeid er ikke begrenset til 

arbeiderbevegelsens egne rekker. Boken har også blitt tatt videre, og ført ut av den 

opprinnelige arbeiderbevegelsesdiskursen. Høyresidens håndbok for organisatorisk arbeid er 

skrevet av Jan P. Syses, og er titulert Foreningsledelse og taleteknikk.137 Boken utkom for 

første gang i 1950, og i en revidert utgave i 1972. Syse hadde lang fartstid i partiet Høyre, og 

satt blant annet som statsminister fra 1989-1990. Boken ble utgitt som en del av Elingaard 

brevskole, som var tilknyttet det høyreorienterte opplysningsorganet Libertas. Bokens 

forfatterfigur og forlagstilhørighet minner dermed i stor grad om Tillitsmannen. Boken tar i 

bruk Tillitsmannens språkdrakt, og omtaler blant annet organisasjonene «som et middel til å 

nå målet». I følge medieviter Anders Johansen fremtrer deler av Syses bok som ren avskrift 

av Tillitsmannen.138 Den redegjør i likhet med Tillitsmannens for organisasjonenes stilling 

innledningsvis og deretter følger ulike aspekter ved godt organisasjonsarbeid.  

Foreningsledelse og taleteknikk er ikke basert på håndboksjangeren, men tar heller form av 

materiale til et brevkurs. Det foreligger ingen konkrete dyder som knyttes opp til det politiske 

prosjektet. Syse referer heller til mer klassiske dannelsesidealer fra antikkens tid. Referansene 

innledningsvis er Demostenes og Aristoteles, og de tjener som forbilledlige figurer som en 

tillitsmann skal følge.139 Foreningsledelse og taleteknikk tilbyr også leseren videre lesning 

gjennom en referanseliste, noe som er fraværende i Tillitsmannen. Det vil si at det 

forekommer en bevegelse vekk fra det rent praktiske arbeidet der organisasjonen er den beste 

skole. Syse konsentrere seg mer om hvordan man skal tale for å behage, gjennom eleganse og 

minneverdige ord.140 Syses fremstilling av organisasjonskunnskap fjerner seg fra 

Tillitsmannens politiske menneske, og fremmer heller retorikkens betydning. Syse opererer 

dermed innenfor den organisatoriske diskursen som har blitt etablert av Gerhardsen, men 

flytter fokuset til boken i en retning han selv synes er mest nødvendig. Det viser hvordan 
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Tillitsmannens rolle inngår i organisasjonskunnskap generelt, uavhengig av partitilhørighet. 

Ved at Syse i stor grad baserer seg på det materialet som finnes i Tillitsmannen, styrkes 

bokens rolle som initiativtager av den organisatoriske diskursen. Imidlertid nevnes ikke boken 

eksplisitt, og tjener i Syses navn den andre siden av det politiske spektrumet.  

 

Reetableringen av den opprinnelige forfatteren 

Utgaven i 1974 markerer reetableringen av Einar Gerhardsen som bokens forfatter. 

Forfatternavnet kan fungere som en måte å kategorisere en tekst eller et verk, og er en del av 

forfatterfunksjonen. I tillegg til dette er forfatternavnet betegnende for hvilken 

eksistensmodus verket har innenfor diskursen.141 Dette kan være med på å forklare hvorfor 

Gerhardsen blir reetablert som forfatter. Dermed ser vi også på en ny periode i 

utgivelseshistorikken. En periode som kom til å domineres av to aspekter: den historiske 

arven fra Gerhardsens storhetstid og organisasjonenes stilling og praksis. Gerhardsen trekker 

innledningsvis frem Arbeidernes Opplysningsforbund og Tiden Norsk Forlag som sentrale i 

ønsket om en ajourføring og nyutgivelse av boken. Det har eksplisitt kommet en forespørsel 

fra dette holdet om at Gerhardsen skal skrive om boken.142 Mønsteret fra tidligere utgaver er 

gjenkjennelig i form av at Gerhardsen fjerner seg fra verket, og plasserer andre grupperinger 

foran seg vedrørende motivasjonen for utgivelsen. Grunnlaget for at han etterkommet 

anmodningen er viktigheten av organisasjonsarbeid generelt, og hvilken betydning det har for 

arbeiderbevegelsen.143 Dermed er det ikke Gerhardsens egne ambisjoner som står sentralt, 

men heller det behovet som finnes i bevegelsen. Det er fremfor alt forlagets, partiets og 

organisasjonenes interesser som skal fremmes. Gerhardsen plasserer boken aktivt inn i en 

sammenheng der hans eget navn ikke skal fremtre som det sentrale.  

Når Gerhardsen blir reetablert og plassert tilbake i forfatterfunksjonen viser det 

hvordan Gerhardsen-navnet bærer med seg en spesifikk konnotasjon. Det er en måte å 

systematisere og kontrollere de utallige utgivelsene fra AOF, med tanke på deres omfangsrike 

produksjon av studiebøker og andre pamfletter.144 Gerhardsen-navnet formidler også en lang 

politisk tradisjon. Boken beveges i retning av en politisk diskurs, som var fraværende i Vikens 

utgaver. Forfatterfunksjonen står da sentralt i å gi legitimitet til utgivelsen av boken. Det er 
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også med på å opprettholde den opprinnelige diskursen som boken var med på å starte, nemlig 

oppbyggingen av en sterk velferdsstat og et solid organisatorisk system.  

Baksiden på 1974-utgaven skisserer statusen til organisasjonsarbeidet i tiden boken 

utkom. «Det er ikke lenger så «fint» å gå på et kurs i praktisk organisasjonsarbeid. Men det er 

like nødvendig».145 Sitatet vitner om hvordan organiseringen har slått rot i det norske 

samfunnet, men har mistet noe av sin opprinnelige kraft. Dette kan også sees i sammenheng 

med LOs 75 års jubileum og AOFs studieaksjon «Vi trenger flere som vet» som ble drevet i 

løpet av 1974. I forbindelse med blant annet disse faktorene økte materialutviklingen som 

foregikk i samarbeid med Tiden Forlag i løpet av denne perioden. Dette ble kombinert med 

omfattende tillitsmannskolering, og et kommentarkurs av Tillitsmannen.146 Bokens rolle i 

formidlingen av kunnskap om organisasjonsarbeid styrkes gjennom reetableringen av 

Gerhardsens-navnet, og forankres i den politiske tyngden navnet representerer. Boken blir gitt 

nytt liv gjennom Einar Gerhardsen. Et nytt liv som er tilpasset til organisasjonens nye behov.  

I 1974-utgaven opptrer innledningen under fanene «Organisasjonene i dagens 

samfunn» og «Om Tillitsmannen». Kapitlene retter fokuset mot hva det faktisk innebærer å 

drive organisasjonsarbeid i samtiden, samt hvilke kvalifikasjoner en tillitsmann må inneha. 

Gerhardsen bruker de to kapitlene til å rede grunnen for den kunnskapen boken er ment til å 

formidle til sin leser, i likhet med innledningen fra 1931. De to kapitlene redegjør for hvordan 

arbeiderbevegelsen har tjent rollen som «den beste skole».147 Organisasjonene og 

tillitsmannsrollen medfører at: «man opparbeider seg tillit, man gjør erfaringer, man 

dyktiggjør seg, man leser og lærer.»148 Dette kan være med på å forklare hvorfor Gerhardsen 

igjen blir hovedavsender for kunnskapen som formidles i boken. For Gerhardsen var arbeidet 

i partiet og organisasjonene den eneste skole, og han tjener dermed som kroneksemplet på 

hvor langt man kan nå med tillitsarbeidet. Til tross for hans lange fartstid som en sentral 

politiker, tok han aldri en formell utdannelse. «En tillitsmann skal gå foran i arbeid og 

interesse og være et godt eksempel for andre.»149 Gerhardsen-navnets funksjon er med på å 

underbygge denne livsregelen for tillitsmenn. Gerhardsen beholder imidlertid Vikens fokus på 

naturaliseringen av organisasjonens funksjoner, fremfor dens instrumentelle egenskaper for å 

oppnå politisk vinning. Dette videreføres i Gerhardsens ajourføring. «Organisasjonene er et 

livgivende element», samtidig som det får en status som en egen «livsform som man ikke kan 
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unnvære.»150 Sitatet er hentet fra Vikens bok, og viser hvordan forfatterfunksjonen er sosialt 

betinget. På denne måten er det flere stemmer i spill også i denne utgaven av boken. Dette 

forsterkes også ved at han i løpet av kapitlene konsekvent bruker 1. person personlig 

pronomen omkring hvem som snakker, i form av «vi».151 

 

Fagorganisasjonenes egne utgaver 

De ulike fagorganisasjonenes egne utgaver viser er også med på å belyse Tillitsmannens rolle 

som formidler av kunnskap. Disse publikasjonene er ikke tilknyttet AOF, men utgis i 

samarbeid med Gyldendals avdeling for arbeidsliv og Tiden forlag. Dette er utgaver som ikke 

er i salg hos en bokforhandler, men er trykket på bestilling av organisasjonene selv. 

Utformingen er ulik bøkene som er ment for salg, og har en annen layout.152 I likhet med 

mange av de andre utgavene av boken er det kun det paratekstuelle apparatet som vitner om 

endringer i forfatterfunksjonen. Både bokomslaget og forordet endres og tilpasses den enkelte 

organisasjon. Disse elementene er med på å fortelle noe om hvordan forfatterfunksjonen tilbyr 

mer enn et enkelt egennavn. Gerhardsen-navnet beholdes men de ulike fagorganisasjonene 

plasserer seg selv inn i diskursen, ved å fokusere på at det er de som er givere av boken. Dette 

etterfølges av en redegjørelse for bokens tyngde i organisasjonsarbeid og tillitsvalgtrollen.153 

Fagorganisasjonenes utgaver har en lik struktur, der forordet tjener som et sted der avsenderen 

av teksten (den enkelte organisasjon) plasserer bokens funksjon og innhold i forhold til egen 

virksomhet.154 Disse utgavene opprettholder den tekstlige stabiliteten, men den generelle 

omtalen av organisasjonslivet snevres inn og blir mer spesifikk. Ved at en spesifikk 

organisasjon trer inn i forfatterfunksjonen fremmes fremfor alt den enkeltes tillitsvalgte rolle i 

den bestemte organisasjonen. Organisasjonenes egne utgaver gir dermed Tillitsmannen en ny 

rolle. Boken og tillitsvalgtrollen knyttes heller opp mot en enkelt organisasjon, og ikke 

arbeidet for det helhetlige politiske prosjektet.  

 

Tillitsmannen går i arv 

I femte utgave (1988) dukker et nytt element i bokens forfatterfunksjon opp. Dette er ett år 

etter Einar Gerhardsens død, og denne utgaven markerer sønnen, Truls Gerhardsen, sin 
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inntreden i forfatterfunksjonen. Når sønnen tar over ansvaret for boken, videreføres boken 

som en slags arv. Ved å videreføre boken som en arv, styrkes tilknytningen mellom 

Tillitsmannens kunnskapsformidling og Gerhardsen-navnet, og navnets økte betydning i 

forfatterfunksjonen. I 1988-utgaven blir Gerhardsen-navnet likestilt størrelsesmessig med 

bokens tittel på bokomslaget.155 Ved å ha lik skriftstørrelse på Gerhardsen-navnet og tittelen 

Tillitsmannen fremstår de to elementene som like sentrale for kategoriseringen av boken. 

Dette viser to markante trekk ved bokens forfatterfunksjon i utgivelsene som utkommer fra og 

med 1988. Det første er at Gerhardsen-navnet har blitt knyttet til tittelen. Det foregår nærmest 

et symbiotisk forhold mellom Gerhardsens navn og tittelen Tillitsmannen. Det andre trekket 

er at Gerhardsen tjener som et legitimeringsgrunnlag for at håndbokens kunnskap fortsatt er 

relevant og viktig for dagens tillitsvalgte.  

I tidligere utgivelser har AOF alltid stått som enten medutgiver eller hovedutgiver, 

men i alle av Truls Gerhardsens sine revideringer er det kun Tiden Forlag som plasseres som 

utgiver på forsiden. Til tross for at Truls´ revideringen har medført overgripende endringer i 

selve teksten og dens tittel, står fortsatt Einar Gerhardsen som hovedforfatter. Det som skiller 

Truls sine utgaver fra de resterende, er at navnet hans også blir tillagt omslaget.156 I likhet 

med de tidligere utgavene der det forekommer en glidning i forfatterfunksjonen, er det i resten 

av teksten kun i forordet der det eksplisitt fremgår at det er en annen aktør som har grepet inn 

i resten av teksten. Truls har selv en lang fartstid innenfor fagorganisasjonen og AOF.157 I 

kraft av hans stilling i AOF, opprettholdes koblingen mellom boken og organisasjonen. 

Samtidig fremstår boken som et resultat av flere generasjoner Gerhardsens´ praktiske 

tilnærming til organisasjonsarbeid. Dette medfører at Gerhardsen-navnet får en rolle som gir 

en dobbel styrke i formidlingen av bokens kunnskap. Det blir også tydeligere at Gerhardsen 

blir plassert i posisjonen som diskursens grunnlegger. Det vil si den diskursen som har 

standardisert både organisasjonsarbeid, men også hva som legges i tillitsmannsbegrepet.  
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Kapittel 5. Tillit- og tillitsmannsbegrepet  
 
«En tillitsmann må ikke føle sig som medlemmenes hersker, men som deres tjener. Som navnet 

selv uttrykker må han ha medlemmenes tillit. (...) Alt det han gjør, av vondt eller godt, svekker 

eller styrker også arbeiderbevegelsen.»158  

 

Sitatet er hentet fra innledningen i 1931-utgaven av Tillitsmannen. Det beskriver hvordan 

folkets tillit er et politisk prinsipp, og ligger derfor til grunn for alt politisk og organisatorisk 

arbeid. Dagens norske samfunnsmodell er basert på en bred enighet om at vi har tillit til 

statens institusjoner, samt de personene vi har valgt til å representere oss. Tilliten er basert på 

et felles verdifelleskap, som danner grunnlaget for «den norske modellen».159 Politisk 

representasjon er basert på at de som er valgt til å representere oss, har vår tillit. Om det er 

som rikspolitiker, eller formann i borettslagsstyret er det uansett avgjørende at velgermassen 

har tillit til din karakter og til ditt arbeid. Denne sterke tilknytningen mellom tillit og politisk 

makt blir standardisert i Tillitsmannen. Bokens rolle som kunnskapsformidler blir i denne 

forstand å legge visse krav til grunn for enhver som innehar et tillitsverv. Først granskes 

Tillitsmannens dyder gjennom å lese dens innhold og begrep om tillitsmannen i lys av 

lignende litteratur om organisatorisk arbeid. Deretter skal belyses tillitsbegrepets rolle 

gjennom hva boken formidler av kunnskap.   

 

Tillitsmannsbegrepets standardisering 
Ifølge nasjonalbibliotekets n-gram funksjon er det fra og med 1919 at tillitsmannsbegrepet for 

første gang tas i bruk.160 Tillitsbegrepet tas også stadig mer i bruk fra og med 1920-tallet.161 

Søket i n-gram er et eksempel på at begrepene begynner å tas i bruk i den norske 

offentligheten omkring Tillitsmannens første utgivelse i 1931. Tillitsmannens rolle i denne 

sammenheng er å ta begrepene i bruk, og styrke deres tilhørighet til organisatorisk kunnskap. 

Arbeidernes leksikon som ble utgitt i tiden 1932-36 peker på det samme som søket i n-gram 
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gjør. Leksikonet var ment til å samle all kunnskap som var relevant for arbeiderbevegelsens 

medlemmer. Oppslagsverket var ment som et ideologisk prosjekt, og rettet seg spesifikt mot 

arbeiderbevegelsen. Verket ble redigert av Jakob Friis og Trond Hegna.162 I leksikonet opptrer 

begrepene «tillitsmann» og «dirigent» sammen som beskrivende begreper i deres omtale av 

arbeiderbevegelsens representanter. «Dirigent» og «tillitsmann» brukes nærmest som 

synonymer til å beskrive samme sak. Tillitsmannsbegrepet er i bruk, men i kontekst av å 

beskrive organisasjoner eller enkeltpersoner. Et eksempel på denne bruken av begrepet er: 

«noen lønnet tillitsmann hadde forbundet ikke i sine første 15 års virketid, men derimot Oslo-

avdelingen hadde lønnet formann fra 1880.»163 Sitatet viser hvordan begrepet brukes som en 

stillingstittel, ikke som en betegnelse som dekker alle mulige verv i organisasjonsarbeid.164  

Leksikonet har ikke en egen artikkel om begrepet «tillitsmann».  

Arbeidernes leksikon har imidlertid en egen artikkel om «dirigenten». «Dirigentens» 

viktigste egenskaper «er at han kan opptre rolig og kaldblodig og har grundig kjennskap til 

alle de lover og regler som gjelder for forhandlinger, ikke bare i sin almindelighet, men også i 

den spesielle forsamling hvor forhandlingene foregår».165 Artikkelen bruker Olav Kringens 

Dirigenten: De viktigste regler for ledelsen av møter og representative forsamlinger som 

primærkilde. Tillitsmannen er satt som supplerende litteratur i en avsluttende parentes. 

Artikkelen om «avstemninger» bruker et lignende oppsett. Artikkelen avsluttes med «(Litt: 

Kringen: Dirigenten. Gerhardsen: Tillitsmannen).166 Dette kan tolkes som at to bøkene 

utgjorde det totale kildegrunnlaget for praktisk organisasjonsarbeid når boken først utgis. 

Leksikonoppslagene er med på å vise hvordan tillitsmannsbegrepet var et deskriptivt begrep 

når Tillitsmannen utkom i 1931. Tillitsmannen kan dermed sees på som en av bidragsyterne til 

at begrepet om tillitsmannen fylles med innhold, og blir en del av arbeiderbevegelsens 

standardvokabular. Boken kan sees som å fylle en annen rolle som formidler av kunnskap når 

den først utkom, som en av flere primærkilder for organisasjonskunnskap. I 1931 var det ikke 

en selvfølge at nettopp denne boken skulle komme til å tjene som hovedverket for praktisk 

organisasjonskunnskap.  

Gerhardsen referer også til Kringens Dirigenten i 1931-utgavens forord. For å 

undersøke rollen Tillitsmannen har hatt i formidlingen av kunnskap om organisasjonsarbeid er 
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det nyttig å se hvordan de to bøkene omtaler dette temaet, gjennom å se hvilke krav de legger 

til grunn for arbeiderbevegelsens representanter. Kringen-referansen er den eneste eksplisitte 

referanser i løpet av bokens lange utgivelsestid. Referansen forsvinner i senere utgaver. 

Dirigenten utkom i to utgaver, en 1917 og en i 1927. I Dirigenten fremkommer det 

innledningsvis boken har solgt opptil 15 000 eksemplarer og er trykt i flere opplag.167 Dette 

vitner om at Dirigenten også var i bruk innenfor organisatorisk arbeid, og spilte dermed en 

rolle i arbeiderbevegelsens opplysningsdiskurs.  

 

Tillitsmannen fremfor Dirigenten 

Olav Kringen var en av arbeiderbevegelsens fremste internasjonalister i løpet av de første 

tiårene på 1900-tallet, og han hadde tilbrakt sine studieår i USA. Kringen skrev sosialistisk 

litteratur og utga en rekke bøker, og oversatte blant annet det Kommunistiske Manifest til 

norsk.168 På 1920-30-tallet gikk arbeiderbevegelsen gjennom en politisk prosess som 

omhandlet forholdet til Moskva og kommunismen. Partiet var splittet i en rekke spørsmål, og 

interne stridigheter preget partiet. Kringen trakk seg ut av partiet da Det Norske Arbeiderparti 

meldte seg inn i Komintern i 1921. Han tilsluttet seg den nyoppstartede fraksjonen basert på 

høyrefløyen i partiet, som dannet Norges Socialdemokratiske parti. Socialdemokratene 

tilhørte den mer moderate delen av arbeiderbevegelsen, og stod blant annet for at Norge 

skulle godta en union med Sverige.169 Kringen var imot en sterk tilknytning til Moskva og 

kommunismen. Gerhardsen var på sin side en av representantene for den mer radikale fløyen 

av partiet på dette tidspunktet. I løpet av 1920-årene var han dedikert til å opprettholde 

samarbeidet med Moskva og kommunistene.170 Tillitsmannen legger derfor til grunn en tanke 

om et storslått sosialistisk prosjekt som skulle transformere samfunnet. Det revolusjonære 

synet er ikke tilstede på samme måte i Dirigenten. Kringens fremstilling av reglene for 

organisasjonen er mer en redegjørelse av formaliteter, og er uten den sterke forankringen til 

det sosialistiske prosjektet.171  

Dirigentens forord legger følgende premiss for alt organisasjonsarbeid: «hver gruppes 

opfatning blir hørt, tilbørlig drøftet, og ingens mening undertrykkes»172 Kringen inkluderer 

dermed flere politiske grupperinger i sin omtale av organisasjonsarbeid. Det er ikke snakk om 
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en streng arbeiderfokusert kultur, ei heller organisering som et middel for å nå et overordnet 

mål om revolusjon. Hans bruk av eksempler på politisk styring er de parlamentariske ideene 

fra Storbritannia, Frankrike og USA. Disse eksemplene gis ikke forrang fremfor andre 

politiske systemer, hans fokus er heller rettet mot det parlamentariske styrets opprettholdelse 

og bevarelse. Kringen knytter seg dermed ikke opp mot en bestemt form for styre, men heller 

hvordan representativitet bør være definerende for alt politisk arbeid. Dette kan være med på 

å forklare hans innledende referanser til det britiske og amerikanske politiske systemet.173 

Vekten ligger på allerede eksisterende systemer, og fordrer dermed ikke til en ny tankegang 

omkring organisering og politisk endring.   

Gerhardsen så på sin side organisasjonene som helt sentrale i arbeidet med å drive det 

sosialistiske prosjektet fremover. Fagorganisasjonene var vel så viktige som partiet i kampen 

for erobringen av samfunnsmakten og for oppbygningen av det sosialistiske samfunn.174 

«Arbeiderbevegelsen er bare det middel som arbeiderklassen benytter seg av for å fremme 

sine interesser. Målet er arbeiderklassens erobring av samfundsmakten og gjennemførelsen av 

et socialistisk samfundssystem.»175 I innledningen skisserer Gerhardsen først hvordan 

organiseringen av det politiske Norge står i 1931. Organisasjonsapparatet har blitt drevet frem 

av en sterk arbeiderbevegelse, og rammene er allerede klarlagt for en positiv 

samfunnsutvikling. Det oppstår imidlertid et problem i form av at arbeiderne måtte være 

bevisste den kampen som ble ført. I tråd med dette måtte rekrutteringen og «oppdragelsen» 

økes. I forbindelse til flere store bølger av frafall i medlemsantall i løpet av 1920-årene måtte 

man tenke nytt omkring engasjeringen av medlemmer til organisasjonen. Gerhardsens egen 

tanke omkring mulige løsninger på dette problemet var ikke å friste med nye tilbud, men 

heller stille strengere krav til aktiv deltakelse.176 Det er ikke bare systemet som helhet som 

skal bygges, men også selve identiteten som enhver representant skal ha. «Det vil være en stor 

fordel for tillitsmennene å kjenne reglene og lovene for organisasjonsarbeidet, men det 

viktigste av alt er at de har en levende interesse og en opriktig og uegennyttig vilje til å 

fremme og styrke arbeiderbevegelsen.»177 Tillitsmannen skal ikke bare være dyktig, men det 

stilles også krav til organisasjonskunnskap og engasjement. Både interesse og vilje er sentrale 

krav som ligger til grunn for deltakelse i bevegelsen. Dette fokuset er fraværende i Kringens 

fremstilling av organisatorisk møtevirksomhet.  
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Dirigentens materielle utforming er lignende Tillitsmannen. Dirigenten er også utgitt 

av Det norske Arbeiderpartis Forlag, og har klubben som symbol på forsiden. I likhet med 

Tillitsmannen redegjøres det for møtevirksomhet, avstemminger og fremgangsmåter i 

organisasjonsarbeid. Den omtaler også formannen, sekretæren og dirigentens rolle i 

organisasjonen. Dirigenten har imidlertid ikke kapitler som omtaler utføringen av politisk 

virksomhet, og opprettholder dermed et strengt fokus på «ledelsen av møter og representative 

forsamlinger».178 I forordet skriver Kringen om Dirigentens rolle i arbeiderbevegelsens 

kunnskapsdiskurs: «Det er meningen at det skal hjelpe en over de første trin på den 

parlamentariske bane. Utførligere skrifter trengs for å behandle organisasjonslivet i sin 

almindelighet».179 Ønsket om «utførligere skrifter» fordrer at arbeiderbevegelsen trenger en 

mer helhetlig bok omkring organisasjonsarbeid. I 1931-utgavens forord skriver Gerhardsen: 

«i arbeiderbevegelsen har man savnet en litt utførlig håndbok i praktisk 

organisasjonsarbeid.»180 Dermed tar Tillitsmannen på seg rollen arbeiderbevegelsens 

detaljerte kunnskapsformidler av organisatorisk praksis, på Kringens oppfordring.    

I tillegg til å svare på denne oppfordringen innebærer Gerhardsens bruk av «tillit» noe 

nytt. Det er en stor forskjell på hva de to bøkenes titler bærer i seg av innhold. For 

betegnelsen «dirigent» er i seg selv rettet mot lederen av en organisasjon. Den spiller på at det 

er sterk styring fra oven som det viktigste middel for å oppnå arbeiderbevegelsen politiske 

ambisjoner. Det foreligger heller ingen karakteristikker av dirigentens dyder, i motsetning til 

Tillitsmannen. Dirigenttittelen representerer en overordnet rolle i organisasjonen, og er et verv 

som kan skiftes ut fra møte til møte. Dens betydning er også i bruk innenfor musikken, der det 

handler om å lede et orkester.181 Vedkommende er derfor fjernet fra resten av orkesteret, og 

innehar en unik posisjon hevet over de andre. Dette vil si at også innenfor 

arbeiderbevegelsesdiskursen har dirigenten en helt egen posisjon, som dermed er fjernet fra 

resten av bevegelsens representanter. Tillitsmannen oppfordrer derimot til konsolideringen av 

partiets og organisasjonenes nye ansikt utad. Dette er i motsetning til den nøytrale betegnelsen 

«dirigent», og Kringens manglende fokus på personlige egenskaper. Selve dirigenttittelen 

innebærer kun et verv, og er dermed et tomt begrep og stilling som hvem som helst kan fylle. 

Begrepet om tillitsmannen er derimot forankret i noe som blir gitt, og noe man har gjort seg 

fortjent til – nemlig bevegelsens tillit. Dirigenten brukes mer som en deskriptiv kategori, uten 
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det normative og førende innholdet som tillegges tillitsmannsbegrepet.  

 

Tillit som grunnvoll 

Tillitsmannen operer på to nivåer, en rettet mot den nasjonale politikken og en intern i 

bevegelsen. Dydene er tilknyttet prinsippet om en nasjonal tillitsfølelse, men er også med på å 

sikre en tiltro til arbeiderbevegelsens egen fremgangsmåte og kollektive mål.182 Den 

kunnskapen som Tillitsmannen formidler omkring organisasjonsarbeid knyttes opp mot å 

danne egne normer for arbeiderbevegelsen, ved å tjene som et normativt regelverk for dens 

medlemmer. På denne måten integreres tilliten inn i arbeiderbevegelsens nasjonale politiske 

prosjekt. Derfor trenger Gerhardsen å bevege seg vekk fra den instrumentelle dirigentrollen. 

For tilliten skal finne sted både nedenfra og ovenfra. Man må bygge et gjensidig tillitsforhold 

som driver det overordnede prosjektet fremover, «i kampen for erobringen av 

samfundsmakten og for opbyggingen av det socialistiske samfund.»183  

Tillitsmannens rolle utvides fra ønsket om en mer «utførlig» håndbok for 

organisasjonsarbeid. Tillitsmannen danner et nytt politisk menneske som går på tvers av 

partienes hierarkiske struktur. Det spiller ingen rolle om vervet man innehar, foregår i en liten 

eller stor skala. En tillitsmanns egenskaper og kunnskaper skal være etter den samme 

standarden, uavhengig av posisjon i bevegelsen. Det viktigste aspektet er at vedkommende 

oppnår tillit. Dette oppnås gjennom å fremvise visse dyder, og på den måten fortjener tilliten 

som tillitsmannsbegrepet innebærer. Dette gjøres gjennom et krav om at enkeltindividet er 

villig til å gi slipp på sitt eget personlige selv, og tilpasse seg den identiteten som ligger i 

arbeiderbevegelsens kamp og tankegods.184 «Alt hvad man foretar sig, må skje i den samledes 

organisasjonens interesse.»185 Det handler om å tillegge tilliten en verdi som er konstant i alle 

ledd i bevegelsen. Tilliten er minst like viktig for sekretæren i den lokale idrettsforeningen, 

som hos de folkevalgte nasjonale politikerne.  

 

Den personlige tilliten 

En politiker må ha folkets tillit for og i det hele tatt kunne bedrive politiske virksomhet. Einar 

Gerhardsen hadde en unik måte å oppnå denne personlige tilliten blant folket. Hans begrep 

om tillit fant sted på to nivåer. På det ene nivået søkte han folkets tillit, noe han blant annet 
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gjorde ved å være en mann av folket, samt hans neddempede og personlige framtoning. I 

følge Anders Johansen i Talerens troverdighet var Gerhardsens politiske og retoriske styrke at 

han snakket og førte seg som en helt vanlig mann. Tilliten var forankret i at han snakket 

direkte til folket, og på denne måten fremsto «som seg selv».186 Han levde slik han lærte, og 

det medfører et helt annet perspektiv på hva som faktisk ble formidlet gjennom blant annet 

Tillitsmannen. For han var også villig til å gi tillit i retur. Gjennom å gi tillit til det enkelte 

medlem, fikk han også tillit i gjengjeld. Det handlet om å se enkeltindividet i den større 

kollektive bevegelsen.  

Tidligere leder i Arbeiderpartiet Reiulf Steen, uttrykker Gerhardsens fokus på 

enkeltmenneskes rolle i politikken slik: «Etter hvert som jeg lærte han å kjenne, forundret det 

meg at han nesten alltid snakket så mye om mennesker og så lite om politikk i egentlig 

forstand. Han var alltid levende engasjert i enkeltpersoner og enkeltpersoners kvalifikasjoner 

eller mangel på slike.»187 For Gerhardsen gjaldt det å se enkeltmennesket, for å deretter legge 

til rette for at vedkommende gjorde best mulig arbeid for summen av prosjektet. 

Tillitsmannsrollen kan dermed sees som et mellomledd, som er med på å sikre det filosof og 

politisk teoretiker Philip Pettit omtaler som personlig tillit. Den personlige tilliten er sentral i 

politisk utforming. Den baserer seg på en gjensidig tillit mellom den som velger å stole på 

noen, og den som mottar tilliten. Personlig tillit baserer seg blant annet på at personen som 

mottar tillit har en dydig karakter, som igjen er forankret i de riktige normene. Normene er det 

nemlig en felles enighet om, de skal sikre et felles gode. De kan gjelde for mindre 

grupperinger i samfunnet, eller sivilsamfunnet som helhet.188 Denne tilliten er en investering i 

noe som vil medføre et gode kun hvis mottakeren av tilliten velger å etterleve grunnlaget for 

tilliten.189 Poenget med personlig tillit står helt sentralt i Gerhardsens dyder for organisatorisk 

arbeid.  

Ved å sikre at tillitsmannen er dydig, og dermed også tillitsvekkende, dannes 

arbeiderbevegelsens fremste politiske menneske. Tillitsmannsrollen går dermed ut på å 

personifisere tilliten til partiet og organisasjonen som helhet. Når Gerhardsen selv satt med 

makten, åpnet det opp for en naturlig avstand fra «folkene på gulvet». Gjennom å danne et 

tillitsmannsbegrep, sikres de normene og dydene som er sentrale for den politiske tilliten. I 

Egil Helles biografi om Gerhardsen skriver han: «han ble Tillitsmannen med stor T.»190 I 
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kombinasjon med Gerhardsens personlige egenskaper, opprettholdes nærheten til 

organisasjonens øverste figur. Med det fjernes også den distansen som potensielt kan oppstå 

mellom velgergruppen og politikeren i et representativt styre.  

 

Tillitsmannen som et politisk menneske 

«Hvis organisasjonsapparatet til enhver tid skal fungere på en tilfredsstillende måte, må 

medlemmene alltid forstå sine plikter og tillitsmennene må være ansvarsbevisste, dyktige og 

pliktoppfyllende.»191 Sitatet er oppsummerende for de dydene Gerhardsen tillegger 

tillitsmannen. For Gerhardsen handler begrepet om tillit om å ta ansvar for sine forpliktelser, 

og skal gjelde for alle – uavhengig plass i det interne hierarkiet. I bytte mot dette 

ansvarstagende får man tillit i retur. Det politiske mennesket er enhver som er villig til å ta et 

tillitsverv, uavhengig av karisma, forkunnskaper og ferdigheter. Tillitsmannens rolle ligger i å 

definere en standard for væren og oppførsel for arbeiderbevegelsens fremste representant, 

tillitsmannen.  

Dette politiske mennesket arter seg som et slags dannelsesideal. Idealet er fundert på 

kunnskap, vilje og tro på prosjektet. «Det må alltid være alvor i vårt arbeide og vi må aldri 

vinne velgere med løfter som ikke holdes.»192 Tilliten opprettholdes gjennom å vise 

målgruppen for budskapet at bevegelsen holder sine ord. Begrepet om tillit er det fremste 

kjennetegnet på den oppdrift og legitimitet ethvert politisk menneske må ha i møte med sine 

motstandere. Tillit som den fremste politiske dyd handler om å handle på basis av støtte fra de 

mange. «Tillit betyr at man ikke vil gå lenger enn det som er klokt, at man ikke blendes av sin 

egen visjon om det gode eller ideelle samfunn. Tillit er Gerhardsens stikkord for et politisk 

felleskap som strekker seg lenger enn partiet.»193 Denne definisjonen av tillit dannet både 

premisset for enhver tillitsmann, men også hans personlige politiske filosofi.  

Gjennom å legge et krav til grunn om visse dyder beveger han seg vekk fra en 

rendyrket makt- eller påvirkningsstreben som ofte legges til grunn for politisk filosofi.194 

Dette kan sees i lys av Max Webers essay Politik als Beruf. I essayet skiller han mellom å 

leve for politikk og å leve av politikk. Gerhardsens begrep om tillitsmannen er forankret i en 

ambisjon om at tillitsmannen som et politiske menneske skal leve for politikken. Dette viser 

seg i hans vektlegging av indre overbevisninger som er forankret i et sett med verdier. Dette 
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er i motsetning til å leve av politikk, som er styres av ambisjoner om karriere, eller søken etter 

makt.195 Makten kan kun oppnås gjennom at organisasjonens medlemmer innehar både 

karakter og moral, altså deres menneskelige kvaliteter. Dette viser seg blant annet i 

Gerhardsens omtale av kassereren. Det er ikke bare personens evne til å holde et strukturert 

regnskap som trekkes frem. Like viktig er den tillitsvalgtes dyder i form av «hederlighet og 

påpasselighet».196 Gerhardsens «dirigent» skal også operere ut i fra visse dyder: «Dirigenten 

skal lede møtet upartisk og uten hensyn til personlige antipatier eller sympatier.»197 Sitatet 

viser hvordan personlige holdninger skyves vekk, fremfor arbeiderbevegelsens egne. 

Gjennom hederlige representanter øker den totale tilliten til partiets politikk. De skal tjene 

som forbilledlige eksempler, og være med på å spre de dydige normene utover 

organisasjonens rekker.198  

 

En videreføring av tillitsbegrepet  

Når Tillitsmannen utkommer i 1974, har arbeiderbevegelsen gjennomgått store endringer. 

Gerhardsens regjeringstid hadde båret preg av reformisme og pragmatisme, der det politiske 

idealet gikk i retning av en sosialdemokratisk politikk. Drømmen om en sosialistisk 

samfunnsomveltning ble skrinlagt, men det gjaldt fortsatt å opprettholde en sterk 

organisasjons- og partikultur. Til tross en endret politisk taktikk ble ikke de dydene som 

tillitsmannen skulle etterleve forandret. «Må dens medlemmer være med i arbeid og 

virksomhet og kjenne seg solidarisk med bevegelsen. Og vi må ha dyktige og 

samvittighetsfulle tillitsmenn.»199 I tillegg til å fokusere på hver enkeltes egenskaper, omtales 

også bevegelsens kollektive ambisjoner. I 1974-utgaven fremmes organisasjonene som et 

livgivende element i samfunnet, som er med på å danne bedre samfunnsmennesker. Tilliten er 

forankret i å være aktiv og demokratisk, med ansvar og forpliktelser ovenfor både 

medmennesker og samfunnet som helhet. 200 Aktelse og respekt er også sentrale ord i hva 

Gerhardsen legger til grunn for både organisasjons- og politisk arbeid.  
For de valgte representanter vil det være betryggende å vite at de til enhver tid opptrer i samsvar med 
partiet og partimedlemmenes oppfatning. (...) og i hele sin virksomhet skal de ha dette for øye. Det er et 
trygt grunnlag å stå på, og det skaper respekt både hos meningsfeller og motstandere.201  
 

                                                
195 Weber, “Politics as a Vocation”, Originaltittel: “Politik als Beruf” s.82 
196 Gerhardsen, Tillitsmannen (1931), s.25 
197 Gerhardsen, Tillitsmannen (1931), s. 10 
198 Pettit, Republicanism, s.261 
199 Gerhardsen, Tillitsmannen (1974), s. 13 
200 Gerhardsen, Tillitsmannen (1974), s.9 
201 Gerhardsen, Tillitsmannen (1974), s. 78 
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Denne respekten er helt sentral for å opprettholde tilliten som må ligge til grunn hos enhver 

tillitsmann eller politisk aktør.  

 Utgaven fra 1974 opprettholder også tanken om at den enkeltes personlige egenskaper 

er med på å styrke og fremme det politiske prosjektet. Dette viser seg bl.a. i hvordan 

formannen bør behandle innkomne saker. «En hurtig og korrekt behandling av sakene skaper 

respekt og tillit både til tillitsmennene og til organisasjonen.»202 Tilliten er fortsatt forankret i 

hva du faktisk gjør, og hvordan du er. Tilliten er basert på dyder som knyttes til hederlighet 

og oppriktighet. Et eksempel på dette er føringene som legges for en god taler. «For å bli en 

god taler må man ha visse personlige forutsetninger. Først og fremst kunnskaper og 

livserfaring, dernest en levende og opriktig interesse for den bevegelse man er talsmann for. 

(...) Viljen og evnen til å arbeide med seg selv er her avgjørende.»203 Det handler i sum om å 

være et solid menneske, med en god holdning til sine medmennesker og hva man sammen kan 

oppnå i samfunnet. Sammenkoblingen av det enkeltes individs ressurser og kollektivets styrke 

er fortsatt det som driver organisasjonen fremover. Dette kan sees i lys av vektleggingen av 

identifikasjonen omkring organisasjonsarbeid. Tillitsmannen rolle som formidler av kunnskap 

blir å opprettholde kampen for felles verdier, forankret i samtiden og minnene fra 

organisasjonenes spede begynnelse. Denne identifikasjonen blir opprettholdt gjennom den 

politiske rollen tillitmannsbegrepet har, som forankres i dydene som videreføres fra første 

utgave.204  

I Tillitsmannen (1974) omtales det frie organisasjonslivet som en «elementær 

menneskerettighet som er ukrenkelig i ethvert demokratisk samfunn».205 Organisasjonene er 

ikke lenger noe som man skal kreve og kjempe for, men noe som gitt. Imidlertid 

opprettholdes de kravene om dyder og egenskaper som har blitt satt til den enkelte tillitsmann. 

«Mange vil dømme en bevegelse etter dens tillitsmenn. Også av den grunn må det stilles store 

krav til dem. En tillitsmann skal gå foran i arbeid og interesse og være et eksempel for 

andre.»206 Til tross for at organisasjonslivet er en grunnleggende menneskerettighet, kan og 

bør man stille visse krav til dens fremste representanter. Disse kravene er med på å drive både 

arbeiderbevegelsen og demokratiet fremover. Gerhardsen balanserer fortsatt det individuelle 

ansvaret, som sikrer våre kollektive interesser.  

 

                                                
202 Gerhardsen, Tillitsmannen (1974), s. 15 
203 Gerhardsen, Tillitsmannen (1974), s. 91 
204 Pettit, Republicanism, s. 257 
205 Gerhardsen, Tillitsmannen (1974), s. 9 
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Et moderne tillitsbegrep 

Hva legges i tillitsbegrepet når 2000-tallets utgaver har vært med på å revidere og tilpasse 

boken i tråd med det moderne samfunnet? Det har vært en hel rekke endringer innenfor 

politisk kommunikasjon, gjennom ny teknologi og økende bruk av rådgivere. Det personlige 

har blitt en viktig del av maktens sfære, og en politikers personlighet er en helt sentral del av 

det budskapet som skal formidles.207 Skinner dette igjennom i dydene som legges til grunn for 

Gerhardsens politiske dannelsesideal i vår tid? Et potensielt svar kan man finne i omtalen av 

organisasjonsdemokratiet fra 2016-utgaven. «Det er viktig å huske begrepet om «tillit» - det 

er det det hele bygger på.»208 Det er fortsatt tilliten som er fundamentet for organisatorisk 

arbeid. 2000-tallets utgaver fjerner den originale innledningens definisjon av dyder. Dyder 

som ansvarsbevissthet, dyktighet og evne til å være pliktoppfyllende er fjernet fra 

hovedteksten. Imidlertid blir flere sitater beholdt fra den opprinnelige innledningen, der 

Gerhardsen som tidligere vist legger grunnlaget for hans politiske dannelsesideal. På denne 

måten blir dydene, fokuset på forpliktelsen og ansvaret som hviler på en tillitsmann, 

opprettholdt. Det vil si at boken til tross for et skiftende politisk og organisatorisk klima 

viderefører tanken om at det er visse aspekter ved den individuelle representant som må være 

der. Tillitsmannens rolle blir å formidle kunnskap om den plikten vi alle sammen har. Plikten 

til å holde liv i mangfoldet som utgjør organisasjonsdemokratiet.209 På denne måten 

opprettholdes dannelsesidealet, der karakterstyrke og moral er sentralt.  

 

Kapittel 6. Tillitsmannen som et minnested?  
 
«Vi avslutter med et sitat fra Einar Gerhardsen der han med all mulig tydelighet viser hvor 

viktig han mente trygghet på, kunnskap om og interesse for egen organisasjon var. For ham 

var det arbeiderklassen og alle dens organisasjoner det gjaldt. For deg som leser vil ditt 

forhold til din interesseorganisasjon være like viktig. Husk at det er gjennom deltakelse vi 

styrker og bevarer demokratiet.»210  

 

Sitatet fra siste utgave av Tillitsmannen viser frem hvilken rolle boken har i dagens 

organisasjonskunnskap. Gjennom en direkte henvendelse til leseren, formidles både bokens 
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historiske og samtidige rolle. En praktisk håndbok som var tilpasset til 1930-tallets politiske 

aktører er ikke et innlysende valg når man skal lære opp dagens tillitsvalgte. Samfunnet som 

helhet har gått gjennom massive transformasjoner på alle plan siden den gang. 

Fagorganisasjonene taper terreng, og opplever stadig færre medlemstall.211 Den profesjonelle 

politikeren har blitt et faktum. Det er stadig færre på Stortinget som kun har sin bakgrunn fra 

arbeidslivet, og brorparten har formell utdanning å vise til.212 Samtidig går vi også gjennom en 

kommunikasjonsrevolusjon. Det er ikke lenger slik at agitasjon er den fremste metode for å nå 

ut til de brede massene av folket. Sosiale medier har påvirket hvordan det politiske budskapet 

formidles, men også den generelle formidlingen av ethvert budskap. De store folkemøtene har 

ikke samme aktualitet, det handler fremfor alt å finslipe de politiske buskapene til sosiale 

mediers format.213 For å undersøke Tillitsmannens rolle som kunnskapsformidler i dag skal 

studien se boken i lys av Pierre Noras begrep om Lieux de mémoire (minnesteder).214 

Minnestedene har en funksjonell, materiell og symbolsk rolle for å bevare minnene. Disse 

minnestedene er aktive bærere av våre kollektive minner.215 Tillitsmannen fremviser alle disse 

aspektene. Dette medfører at bokens rolle i dag kan sees som å være et minnested som sikrer 

historien til bevegelsen, samtidig som den fortsatt er virksom som standardverket på praktisk 

organisasjonsarbeid. 

 

Karakteren Einar Gerhardsen 

En sentral endring i bokens utforming i 2000-tallets utgaver er en karikaturtegning av Einar 

Gerhardsen, som er tegnet av Finn Graff.216 Tegningen viser Einar Gerhardsen i stående 

positur, med armene i kryss. Hodet er tegnet større enn kroppen, og Gerhardsen har en 

alvorlig mine i ansiktet. Tegningen er av den eldre Gerhardsen, og han figurerer med et 

myndig uttrykk. Karikaturtegninger er kjennetegnet ved at den gjerne fremhever den 

avbildedes mest fremtredende trekk, og er ofte i bruk i en satirisk sammenheng. Politikere er 

gjerne et yndet objekt for karikaturtegnere, og de har siden 1960-tallet vært en fast del av 

norske avisers inventar.217 Han gjøres til en figur, som tidvis kommer med kommentarer som 

er hentet fra den første utgaven. Ikonet dukker også opp løpende i teksten, med et sitat som 
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gjengir den opprinnelige teksten fra 1931. Kommentarene sikrer Einar Gerhardsens 

tilstedeværelse i teksten, og hans tale gis nærmest like mye plass som «dagens behov».218  

I 2000-tallets utgaver akkompagneres Truls Gerhardsens forord av karikaturtegningen 

som dekker en hel side. Tegningen er plassert på siden før forordet, og er med på å gi inntrykk 

av at Einar selv har en vesentlig rolle i utformingen av boken. På samme side som tegningen 

er det også plassert et sitat fra 1931-utgaven av boken. «Det er ikke lenger så «fint» å gå på et 

kurs i praktisk organisasjonsarbeid. Men det er like nødvendig.»219 Sitatet reder grunnen for 

bokens utgivelse, nødvendigheten av organisasjonskunnskap er fortsatt presserende. 

Kombinasjonen av sitatet og karikaturen fremmer Einar Gerhardsen som et symbol på den 

historiske arven som boken bærer. På bakerste side av boken dukker Gerhardsen-figuren opp 

som en helside igjen. Det avsluttende sitatet viderefører det opprinnelige fokuset på arbeidet 

med «saken» og «idéene». (...) «de vil forstå at en kunstig tillært veltalenhet ikke er noget 

verdt, hvis det ikke er en opriktig interesse for saken og idéen som ligger bak.» Gerhardsen-

karikaturen fungerer nærmest som en formidler av en historie, ved at sitatene er layout-messig 

satt til å ligne snakkebobler. Sitatene er med på å kommentere teksten, og bidrar til tekstens 

historiske dimensjon.  

Boken har i løpet av sin utgivelseshistorie utvist en stod grad av innholdsmessig 

stabilitet, og dens med tiden standardiserte håndboksutforming har ikke forandret seg i 

nevneverdig grad. Imidlertid har boken operert innenfor mange ulike diskurser til ulike tider. 

Disse diskursene viser seg gjennom de ulike stemmene som er i spill, og har medført at boken 

til tross for tekstlig stabilitet har fylt ulike funksjoner og roller. Også selve Gerhardsen-navnet 

har ulike funksjoner og konnotasjoner til ulike tider. Karikaturen kan være en måte å samle 

alle disse ulike utgavene av Gerhardsens selv, til én standardisert utgave. Gerhardsen har fylt 

ulike roller i bevegelsen og dette gjenspeiles også i bokens mange utgaver. Fra en heller 

anonym organisasjonsmann, til etterkrigstidens ansvarlige statsmann, hans lange regjeringstid 

og til slutt hans avgang fra politikken. Karikaturen gjør Gerhardsen til én type, som tar form i 

den eldre Gerhardsen. Ved å avbilde Gerhardsen som en figur som snakker direkte til leseren 

blir hans arv på et sett udødeliggjort. Ved å la karikaturen kommentere og ramme inn teksten 

tjener også Einar Gerhardsen som et av arbeiderbevegelsens symbol. Arbeiderbevegelsen er 

som tidligere nevnt en symboltung organisasjon, og det har alltid stått sentralt å skape 

identifikasjon gjennom bruk av symbolske elementer.220 Klubben og hammeren har med 
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tidens gang mistet noe av sin appell, spesielt med tanke på at arbeiderbevegelsens fjernet seg 

fra kommunismens ideologi. Det vil si at bevegelsen trengte å standardisere nye symboler. 

Hvem er vel ikke bedre til å symbolisere dagens kamp for arbeidernes rettigheter enn 

landsfaderen selv? Einar Gerhardsen blir på denne måten et symbol og minne om 

Arbeiderpartiets storhetstid.  

 

Tillitsmannen som sosial praksis 

Dette er i tråd med Noras tanke om at det ikke lenger finnes reelle miljøer for minner, men at 

minnekulturen heller manifesterer seg i steder, ting eller andre relikvier fra den svunne 

tiden.221 Nora problematiserer også hvordan minner i dag kommer utenfra, og at historien og 

minnene ikke lenger formidles som en sosial praksis.222 Derfor behøves også karikaturen 

Einar Gerhardsen, som et minnested som viser hvordan til tiden de bygde nasjonen, så vel 

som et sterkt arbeiderparti. Ved å se Tillitsmannen som et minnested beholdes minnene 

innenfra, som nettopp en sosial praksis. Denne sosiale praksisen viser seg gjennom hvordan 

man skal drive godt praktisk organisasjonsarbeid, på samme måte som i arbeiderbevegelsens 

formative fase. Denne tanken styrkes ytterligere ved at fagorganisasjonene har valgt å trykke 

egne versjoner. Boken distribueres gratis til medlemmene,223 som et materielt minne om 

viktigheten og styrken som ligger i den tillitsvalgtes stilling. I disse utgavene vektlegges det 

hvordan boken var helt essensiell i utformingen av organisasjonsarbeidet, og den er derfor 

viktig å videreføre i dagens organisatoriske kontekst.   

Dette kan aspektet ved boken kan også sees i sitatene som akkompagnerer 

Gerhardsen-karikaturen. I sitatene fremgår det et tydelig fokus på den tillitsvalgtes dyder. De 

fremmer en tanke om blant annet «plikt, ansvar, forpliktelser, vilje til arbeid, hederlighet og 

påpasselighet». Originalsitatene opptrer totalt 28 ganger i løpet av boken. I innledningen 

brukes et direktesitat fra den opprinnelige innledning: «Hvis organisasjonsapparatet til enhver 

tid skal fungere på en tilfredsstillende måte, må medlemmene alltid forstå sine plikter og 

tillitsmennene må være ansvarsbevisste, dyktige og pliktoppfyllende.»224 I sitatet 

opprettholdes den sterke tilknytningen mellom plikter og dyder. Dette fungerer som en rød 

tråd i alle de opprinnelige sitatene. Om «formannen» i organisasjonen forteller karikaturen: 

«En god formann må omgås medlemmene som den beste kamerat. Han skal alltid være den 
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ivrigste og mest arbeidsomme og ved sitt eget eksempel stå som et godt mønster for de øvrige 

medlemmer.»225 Her er fokuset nok en gang rettet mot den tillitsvalgte som et forbilledlig 

eksempel for andre. Tillitsvalgte blir fortalt gjennom Einar Gerhardsens spøkelse at det 

fortsatt er viktig å minnes hva som faktisk ligger i den tilliten som har blitt gitt. Ved å bruke 

Einar Gerhardsen som en karakter beholdes de normative og dydsfokuserte aspektene som 

stod sentralt i 1931. Det dydsperspektivet som videreføres i sitatene vitner også om hvordan 

bokens kunnskap preges av den tiden utgis i. Det er ikke lenger legitimt å fremlegge krav om 

at disse normene skal ligge til grunn for arbeidet innad i organisasjonen. Sitatene blir en måte 

å videreføre det normative aspektet, formidlet gjennom en historisk distanse. På denne måten 

videreføres og opprettholdes bokens rolle som en formidler av visse krav om dyder.  
De som av klassemessige eller følelsesmessige grunner kommer til arbeiderbevegelsen, må gjennem 
opplysningsarbeidet oppdras til klarttenkende og klassebevisste medlemmer. De må lære å forstå selve 
arbeiderbevegelsen, dens prinsipielle program og grunnsetninger, arbeiderklassens opgaver og kamp.226  
 

Sitatet viser hvordan Gerhardsens kommentarer også fremmer tillitsmannsrollens 

identifikasjon med bevegelsen. Bokens rolle er fortsatt å være en håndbok for politisk 

kunnskap. Dette videreføres ved at den fortsatt er et materielt sted for kunnskap omkring 

organisasjonsarbeid i dagens Norge. Samtidig fremmes bokens symbolske rolle, ved at den 

opprettholder et fokus på en klassekamp og dydsdiskurs som for lengst har blitt lagt vekk.  

 

Bevaring av historien 

2016-utgavens forord vektlegger at teksten har gjennomgått så store revideringer at boken er 

like mye et resultat av Truls Gerhardsen sin språkdrakt som hans fars. Til tross for denne 

innrømmelsen hektes boken fortsatt på den opprinnelige utgavens arv. «Ønsket er å ta vare på 

historia og åpne veien inn i ny og utfordrende framtid, der en flora av organisasjoner skal 

holde demokratiet levende».227 Sitatet viser hvordan dagens utgave av boken er materielt 

objekt, som samtidig uttrykker en historisk verdi. En del av arbeiderbevegelsens historie 

ligger i bokens innhold, og dermed vektlegges den historiske tyngden fremfor «dagens 

behov».228 Utgivelsen av Tillitsmannen blir en måte å videreføre arven, og på denne måten 

minne om dens historie. Dette ønsket om å ta vare på historien viser seg enda tydeligere i det 

nye kapittelet «De som gikk foran». Kapittelet gir i korte drag en redegjørelse av arbeidet med 

å bygge opp et solid organisasjonsliv i Norge. I kapittelet siterer Truls Gerhardsen Marcus 
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Thrane, og den streben etter kunnskap til arbeiderne som han representerte. For det var og er 

kunnskapen som skal stå i høysete når et rikt organisasjonsliv skal videreføres og 

opprettholdes.229 Truls opprettholder også det opprinnelige fokuset på hva enkeltindividet kan 

bidra med. Den enkelte tillitsvalgte skal kjenne på det ansvaret den har for å bedre sin egen 

situasjon, gjennom kollektive organer. 
Det er riktig at vi med tida har fått andre arbeidsredskaper i organisasjonsarbeidet, og at flere av de 
forhold som var nedfelt i den første Tillitsmannen, ikke lenger er til stede, men grunnsynet på 
organisasjonens plass som et demokratiserende ledd, også i dagens Norge, er hevet over tvil.230  
 

Sitatet skildrer hvordan Tillitsmannen ikke lenger er et enestående produkt innenfor praktisk 

organisasjonsarbeid. Boken blir samtidig fremstilt som representativ for det grunnsynet som 

danner basis i norsk organisasjonsliv. På denne måten blir den et materielt og fysisk 

minnested der den enkelte tillitsvalgt kan få kontakt med viktigheten av sitt arbeid i en 

bredere samfunnsdiskurs. Den kunnskapen som boken formidler om organisasjonsarbeid er å 

opprettholde viktigheten av den enkelte tillitsvalgt rolle, f.eks. å bedre forholdene på 

arbeidsplassen. Samtidig minner boken om at tillitsvalgtbegrepet har en mer omfattende 

konnotasjon. Det ligger et samfunnsansvar som Gerhardsen var først ute med å formgi. Det 

handler fortsatt gjennom Tillitsmannen å arbeide med organisasjonene, for på denne måten og 

«avle og styrke politisk makt».231  

 

Kapittel 7. Avslutning 
 
Når Tillitsmannen utkommer i 1931 så er dens rolle som formidler av kunnskap å være en del 

av arbeiderbevegelsens prosjekt om å bygge en egen arbeiderkultur, samt å innføre et nytt 

sosialistisk samfunn. Metoden i bruk var «oppdragelse, dyktiggjøring og opplysning.» 

Tillitsmannen var en av de sentrale bøkene som utkom for å oppnå dette. Tillitsmannens rolle 

i denne opplysningsdiskursen er å knytte det kollektive prosjektet, sammen med en 

individuell politiske oppvåkning. 1931-utgaven viser hvordan bokens rolle som «grunnbok 

for organisasjonsarbeid» er i ferd med å etableres. 232 Ved å sammenligne boken med annen 

litteratur fra arbeiderbevegelsen fremkommer det at Gerhardsen er med på å løfte frem 

tillitsbegrepet som nøkkelen til politisk deltakelse. Tillit som fundament for politisk deltakelse 

var enda ikke blitt standardisert innad i bevegelsen. Tillitsmannens rolle er å standardisere 
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plikten til å «være ansvarsbevisste, dyktige og pliktoppfyllende.»233 Bokens rolle er å formidle 

visse dyder, og sette dette i sammenheng med arbeiderbevegelsens organisasjoner. 

Tillitsmannen blir et politisk mennesket er forankret i et dannelsesideal med en plikt om å 

etterleve disse dyder. 

Etterkrigstidens utgaver (1945-46) viser hvordan AOFs rolle i bokens utgivelser har 

vært med på å prege bokens kunnskapsformidling, noe som er spesielt fremtredende i bokens 

forfatterfunksjon og paratekst. I disse utgavene blir forordet skrevet av Arnfinn Vik. Vik var 

representant for både AOF og Gerhardsen-fløyen i partiet. Viks forord peker på særlig to ting 

som har vært avgjørende for bokens rolle: andre aktørers deltakelse i bokens utgivelse, og 

hvordan tiden den utgis i tjener som legitimeringsbelegg for kunnskapen som formidles. Ved 

å vise til hvordan andre aktører har tatt del i bokens kunnskapsformidling viser 

etterkrigstidens utgaver hvordan boken stadig tilpasses nye samfunnsmessige utfordringer. I 

disse utgivelsene plasseres Tillitsmannen inn i etterkrigstidens samfunns- og politiske bilde, 

og den gis en status som grunnbok.  

I løpet av 1950-tallet overføres eierskapet av boken til AOF, og dette har vært med på 

å vise hvordan det kan sås tvil om Gerhardsens åndsverksrettigheter til boken. Det er også 

med på å vise hvordan den kunnskapen som formidles stadig tilpasses ikke bare 

samfunnsmessige behov, men også behov innad i organisasjonen. I Tillitsmannen: ny 

omarbeidet utgave av Ivar Viken naturaliseres organisasjonsarbeidet, og fjernes fra det 

overordnede sosialistiske perspektivet. Boken og den kunnskapen som formidles, er fremfor 

alt forankret i grunnleggende menneskerettigheter. Ny omarbeidet utgave har også et annet 

materielt uttrykk. Formatet er nærmere en brosjyre, og det foreligger ingen sjangerføringer i 

undertittelen. Denne utgaven og de andre omarbeidede bøkene som studien har omtalt har vist 

hvordan Gerhardsens Tillitsmannen bærer rollen som en initiativtager av den organisatoriske 

diskursen.  

 I 1974 reetableres Einar Gerhardsen som forfatter. Han står igjen som hovedavsender 

av bokens budskap, og han er også forfatteren av forordet. Boken får også en distinkt rød 

farge på omslaget som har blitt værende siden. Gerhardsen beholder Vikens naturalisering og 

nøytralisering, men reetablerer samtidig elementer som har blitt fjernet i Vikens utgaver. 

Tillitsmannens rolle er fortsatt å formidle kunnskap om dyder og tillit, og bokens tilpasses et 

økt fokus på menneskerettigheter. Forankret i Gerhardsen-navnets konnotasjon føres 

Tillitsmannen i retning av en politisk diskurs, som ikke var tilstede på samme måte i Vikens 

                                                
233 Gerhardsen, Tillitsmannen (1931), s.5 



 49 

og AOFs utgaver. Dette medfører at forfatterfunksjonen står sentralt i å gi legitimitet til 

utgivelsen av boken. Den gjenopptar den opprinnelige diskursen som boken og dens 

opprinnelige forfatter var med på å starte, nemlig oppbyggingen av en sterk velferdsstat og et 

solid organisatorisk system. Imidlertid opprettholdes den sterke tilknytningen til både forlag 

og utgiver.  

 I 1988-utgaven av boken trer en ny aktør inn i bokens kunnskapsformidling. Einar 

Gerhardsens sønn, Truls Gerhardsen, tar over ansvaret for revideringene. Ved at den 

opprinnelige forfatterens sønn overtar ansvaret for bokens kunnskapsformidling styrkes 

inntrykket av at Gerhardsen-navnet bærer med seg en spesifikk konnotasjon. Tillitsbegrepet 

opprettholdes, og knyttes opp til hva samtidens organisasjoner trenger av en tillitsvalgt. 

Samtidig er Truls også et slags bindeledd mellom det opprinnelige og historiske som 

Gerhardsen-navnet bærer med seg og, og AOFs virksomhet i kraft av hans stilling i 

organisasjonen. Det viser seg i bokens materielle utforming, der det blir viet plass på 

bokomslaget til å redegjøre for Truls´ stilling innad i organisasjonen. 1988-utgaven 

gjeninnføres også undertittelen til bokens paratekstuelle apparat. Dens opprinnelige funksjon 

som sjangerindikator opprettholdes, men undertittelen brukes også funksjonelt gjennom å 

tydeliggjøre en økende kjønnsnøytralisering gjennom betegnelsen «tillitsvalgt».  

 I niende utgave (2016) har boken nok en gang gått gjennom en endring i materialitet. 

Boken knyttes sterkere til Gerhardsen-navnet gjennom å knytte forfatternavn og tittel 

nærmere sammen på bokens omslag. Boken er tro til håndbokssjangerens føringer, og blir 

også tilpasset til dagens kommunikasjonsmetoder. Samtidig representerer 2000-tallets utgaver 

en økende grad av historisering. Einar Gerhardsen dukker opp som en tegnet karikatur, som 

kommenterer teksten løpende med originalsitater fra første utgivelse. Sitatene opprettholder 

den dydsfokuserte tilnærmingen som utgaven fra 1931 var med på å standardisere. 

Tillitsmannen kan sees som et minnested og viser dermed at bokens formidling av kunnskap 

innebærer to ulike funksjoner. Den er på den ene siden fortsatt er en håndbok for praktisk 

organisasjonsarbeid, men boken minner også om arbeiderbevegelsens storhetstid. 

Tillitsmannen bevarer på denne måten arbeiderbevegelsens kollektive minner og historie. 

Tillitsmannens rolle som formidler av kunnskapen om organisasjonsarbeid har båret preg av 

utallige andre faktorer. Imidlertid står det dydsforankrede politiske menneske igjen som 

bevegelsens fremste representant. Dette politiske menneske kan sees som en gjenspeiling av 
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Einar Gerhardsens egen tilnærming til politikk, og kan i dag representere et minne om at 

arbeiderbevegelsen en gang var «en av de største maktfaktorer i vårt land.»234 

Ved å bevege seg vekk fra arbeiderbevegelsens persongalleri og de historiske 

hendelsene, har studien redegjort for et hittil ubelyst perspektiv på organisasjonslivets 

fremvekst i Norge. Studien er med på å belyse og løfte frem hvordan ett enkelt verk kan ha en 

fremtredende rolle i den lange linjen som utgjør arbeiderbevegelsens historie i Norge, så vel 

som dens stilling i dag. Det kunne ha vært spennende å utvide studiens bokhistoriske del. 

Dette innebærer å 

finne konkrete opplagstall både ment for salg og til bruk innad i organisasjonen. Det 

ville også ha vært interessant å øke graden av arkivmateriale, og på denne måten undersøke 

hvilken rolle AOF og forlaget har spilt.     
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