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I 1969 valgte Sosialistisk Ungdomsforbund, ungdomspartiet til Sosialistisk Folkeparti,
1
 også 

kalt SUF, å bryte seg løs fra moderpartiet. Den dyptliggende årsaken til bruddet var at SUFs 

politiske avstand til moderpartiet hadde gradvis blitt større fra 1967. Dette førte til et kaldere 

forhold og til slutt til en splittelse mellom partiet og ungdomspartiet.
2
 Motsetningsforholdet 

oppsto blant annet fordi SF var parlamentarisk orientert, mens SUF ble revolusjonært innstilt 

fra 1967. Etter landsmøtet til SUF i 1967 ble de såkalte seks punktene fra ungdomspartiet stilt 

til SF. Blant annet ble det proklamert at en sosialistisk revolusjon skulle føre til proletariatets 

diktatur. Samtidig måtte SF og SUF drastisk endres til partier bygget på marxismen-

leninismens idéer. De nevnte punktene til SUF var ikke starten på prosessen som ledet fram til 

splittelsen i 1969, men ble av SF ansett som en krigserklæring.
3
 Prosessen som førte til 

splittelsen, skal bli forklart nærmere i kapittel tre. SUF (m-l) oppsto etter splittelsen våren 

1969, og det var startpunktet til den norske ml-bevegelsen.
4
 Mitt studieobjekt, Rød Front, var 

en del av ml-bevegelsen.    

 

Rød Front var en valgkonstellasjon i Det Norske Studentersamfund (DNS). Ved hver 

generalforsamling i perioden 1970 til 1980, stilte et nytt styre ved navnet Rød Front til valg i 

DNS. De stilte til valg mot kandidatstyrer av et annet politisk ståsted, som for eksempel 

tilhengere eller medlemmer av SF. Historikeren Odd Arvid Storsveen, som er et tidligere 

                                                 
1
 Sosialistisk Folkeparti kalles også for SF. SF gikk i 1975 sammen med andre venstregrupperinger og dannet 

Sosialistisk Venstreparti.. 
2
  Mette Torp, Fra akademiske idealer til radikalisering og studentopprør, hovedoppgave, Universitetet i Oslo, 

2002 
3
 Frank Rossavik, SV. Fra Kings Bay til Kongens bord, Spartacus, 2011 

4
 Navnet til SUF ble omgjort til SUF (marxist-leninistene) etter splittelsen, og forkortelsen SUF (m-l) er det som 

normalt blir brukt når man refererer til organisasjonen etter splittelsen. Benevnelsen ml-bevegelsen blir brukt på 

alt som foregikk i marxist-leninistenes strømning. Inkludert i dette er det som senere ble ml-bevegelsens ledende 

parti, Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene), for å nevne et eksempel.   
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medlem av DNS og tilhørte Rød Front, har fortalt at Rød Front var av stor betydning for ml-

bevegelsen. Det var der ml-erne kunne presentere sin ideologi til studenter og den norske 

offentligheten. Dette var viktig fordi på den tiden hadde DNS en større plass i den norske 

offentlighet enn det som er tilfellet i dag. Særlig var det viktig for ml-erne at de kunne påvirke 

studentmiljøet, for der hadde de kanskje de største mulighetene til å rekruttere nye 

støttespillere og kadere til ml-bevegelsen. Storsveen mente at ved siden av avisen 

Klassekampen, var Rød Front det ml-erne var mest stolte av.
5
  

 

Da Rød Front ble opprettet i 1968, var dette ikke som en del av ml-bevegelsen. 

Valgkonstellasjonen hadde representanter fra Sosialistisks Studentlag, Arbeiderpartiets 

Studentlag og SUF-stud. Studentlaget til SUF var initiativtageren bak dannelsen av Rød 

Front. I utgangspunktet hadde Rød Front en bred sammensetning, men studentlaget ble etter 

hvert dominert av SUF.
6
 Våren 1970 var første gang Rød Front satt i styreposisjon i DNS. 

Ved å sitte i styreposisjon kunne de bestemme over virksomheten til det som ble kalt Norges 

frieste talerstol. Valgkonstellasjoner ved navnet Rød Front ble også etablert i 

studentersamfunnene i Trondheim og Bergen. I november 1970, vant faktisk Rød Fronts-

kandidatstyrer valgene på generalforsamlingene i alle tre byene.
7
 Begynnelsen på Rød Fronts 

dominans i DNS kan oppfattes både som et brudd med fortiden og som en fortsettelse. Jeg 

hevder det fordi valgkonstellasjonen gjennomførte endringer av DNS, men samtidig hadde 

Studentersamfundet før Rød Fronts valgseier blitt politisert, og det skal vises i kapittel to. I 

tillegg hadde Studentersamfundet i mellomkrigstiden, vært et sted for studentradikalisme. Den 

kommunistiske grupperingen Mot Dag, hadde da vært dominerende i Studentersamfundet. Da 

Rød Front dominert DNS, lignet institusjonen på Studentersamfundet under Mot Dag. Både 

økonomiske problemer, og møteprogrammer særpreget av venstreradikal politikk, preget DNS 

under grupperingenes styreperioder.
8
   

 

                                                 
5
 Intervju av Odd Arvid Storsveen, 24.2.2011 

6
 Mette Torp, Fra akademiske idealer til radikalisering og studentopprør, Hovedoppgave, Universitetet i Oslo, 

2002, ”På Sidelinja”, i avisen Universitas, nr. 5 1970. Mette Torp skrev feilaktig at SUF (m-l) studentlag var 

med i Rød Front høsten 1968. Det er ikke mulig fordi SUF (m-l) sitt studentlag ikke eksisterte før etter bruddet 

mellom SUF og SF. Den riktige betegnelsen blir SF-studentlag eller SUF studentlag. 
7
 Torstein Hjellum, ”Opprøret mot de etablerte partiene og ml-bevegelsens framvekst”,  i Terje Tvedt (red.), 

(ml), Ad Notam forlag, 1989 
8
 Michael Hansson, ”Den frie talerstol”, i Tor Ivar Hansen (red.), Studentminner, Unipub, 2011 
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Problemstilling 

En av tre delproblemstillinger i denne oppgaven, er: Hvordan var forholdet mellom Rød Front 

og resten av ml-bevegelsen? I forbindelse med spørsmålet skal jeg se på hva Rød Front var i 

realiteten. Var Rød Front kun et underbruk av SUF (m-l) på Universitetet i Oslo og AKP (m-

l)? Det har den tidligere marxist-leninisten og styremedlemmet i Rød Front høsten 1975, 

Bjørn Westlie, hevdet. Da han var et styremedlem i Rød Front, var AKP (m-l) det styrende 

organet i ml-bevegelsen. I mitt intervju med Bjørn Westlie sa han at Rød Front ble kontrollert 

av AKP (m-l), og var et underbruk.
9
 Jørgen Gunnerud har påstått at generelt i ml-bevegelsen 

hadde man et kontrollbehov, og Rød Front var ikke noe unntak. I forkant av lørdagsmøtene i 

DNS (på lørdager ble det arrangert debattmøter med én eller to innledere), ble innlegg 

forberedt og skissert i fraksjonsmøter. Samtidig ønsket tre av de viktige profilene i ml-

bevegelsen – Tron Øgrim, Sverre Knutsen og Pål Steigan (formann i AKP (m-l) fra 1975 til 

1984) – å kontrollere hva som foregikk i Studentersamfundet. I tillegg var det ikke Jørgen 

Gunnerud på egenhånd som ønsket å bli formannskandidat i DNS, men det var ledelsen i ml-

bevegelsen som bestemte det.
10

 Jørn Magdahl har et annet perspektiv, han hadde ikke en 

følelse av at noen dikterte hans handlinger. Isteden har han påpekt at det fantes en ideologisk 

overensstemmelse om Rød Fronts virksomhet i DNS.
11

 Det viktigste i forbindelse med temaet 

blir å se hvor uavhengige de ulike Rød Front-styrene var, noe som kan ha endret seg i løpet av 

1970-tallet. 

 

Den andre delproblemstillingen i oppgaven er: Hvordan var forholdet mellom Rød Front og 

de andre studentgrupperingene i DNS, gjennom hele perioden? Jeg skal fokusere på Rød 

Fronts forhold til Den Konservative Studenterforening (DKSF), Sosialistisk Front (Sos. Front) 

og Grønt Gras. DKSF er tilknyttet Høyres Studenterforbund og Oslo Høyre. Foreningen ble 

stiftet i 1891, og er således Nordens eldste studenterforening. I tillegg har den samlet 

konservative studenter fra alle høyere utdanningssteder i Oslo.
12

 Sos. Front var en 

studenterforening med medlemmer fra Sosialistisk Folkeparti, og etter hvert det som ble til 

                                                 
9
 Intervju av Bjørn Westlie, 23.3.2012 

10
 Intervju av Jørgen Gunnerud, 1.11.2011 

11
 Intervju av Jørn Magdahl, 16.12.2011 

12
 Til tider skal jeg referere til DKSF som de konservative. 
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Sosialistisk Venstreparti. Samtidig var uavhengige sosialister en del av studentforeningen. Til 

slutt var Grønt Gras en sentrum-venstre koalisjon med et økologisk perspektiv.
13

     

 

I forbindelse med delproblemstillingen skal jeg undersøke Rød Fronts oppfatning av disse 

grupperingene fra 1970 til 1980. Rød Front var den eneste grupperingen som stilte 

kandidatstyrer til hvert styrevalg i tidsperioden. Mens de andre grupperingene stilte 

kandidatstyrer til tider. For å belyse Rød Fronts oppfatning av de andre grupperingene, skal 

mange av valgkampene i forkant av styrevalgene beskrives. De andre grupperingenes syn på 

hverandre skal også belyses. Men dette skal ikke prioriteres like mye som det andre.  

 

Den siste delproblemstillingen i oppgaven er: Hva ble DNS til på 1970-tallet? Vi skal følge 

utviklingen i DNS, og se på hvilken virkning de ulike Rød Front-styrene hadde på 

Studentersamfundet. Institusjonen ble ytterligere politisert med Rød Fronts dominans 

(politiseringen av DNS hadde blitt startet på 1960-tallet), og lignet ikke på den organisasjonen 

den hadde vært tidligere. De konservative merket spesielt endringen av DNS på 1970-tallet. 

DKSF stilte seg til Rød Front negativt, gjennom hele tidsperioden, men med unntak i 

forbindelse med opprettelsen av samlingsstyret høsten 1980. 

 

Min hovedproblemstilling er: Hvordan klarte Rød Front å dominere DNS på 1970-tallet? Det 

var på generalforsamlingene de nye styrene ble valgt i DNS, én gang per semester. Kun 

personer som hadde vært på to møter i løpet av semesteret (de som hadde to klipp), kunne 

stemme på generalforsamlingene. En forklaring på problemstillingen er at Rød Front rett og 

slett hadde flere støttespillere enn de andre grupperingene i DNS. Men hvis det hadde vært 

tilfellet, ville ikke spørsmålet vært oppsatt som hovedproblemstillingen. Bildet er altså mer 

komplisert enn det. En forklaring kan være at Rød Front dominerte DNS på 1970-tallet på 

grunn av valgordningen. Valgordningen innebar at de grupperingene som samlet flest 

støttespillere til generalforsamlingene i DNS vant. De grupperingene med flest støttespillere 

blant studentene, vant nødvendigvis ikke valgene, og hvis man undersøker studentarenaer 

                                                 
13

 Intervju av Jørund Ubøe Soma, 26.1.2012, Grønt Gras’ kandidatstyrets utkast til idèprogram, våren 1972 
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med annerledes valgordninger, vant ikke marxist-leninistene valgene. Da valgordningen til 

avstemningene på Studenttinget og Studentrådet – det var de høyeste studentorganene ved 

Universitetet i Oslo – ble endret i 1977, fikk konservative studentene halvparten av 

mandatene i studentorganene. I tillegg tapte marxist-leninistene i Progressiv Front mandater i 

forhold til tidligere.
14

 Når innsatsen for å delta i et valg var lav, deltok en større andel av 

studentene på Universitetet. Hvis en større andel av studentene deltok tapte marxist-

leninistiske grupperinger. Men når det krevdes høyere grad av deltakelse, kunne de vinne 

fram, noe som altså skjedde i DNS. De andre politiske studentgrupperinger som var aktive i 

DNS, har i tillegg beskyldt Rød Front for å vinne valgene på uetisk vis.  

 

På en annen side organiserte blant annet Den Konservative Studenterforening sine 

støttespillere til å stemme i DNS. Et tilfelle var under fei-dem ut kampanjen høstsemesteret 

1974, da Rød Front kom seirende ut av generalforsamlingen. DKSF mobiliserte for fullt i sine 

rekker, men selv da klarte ikke de å få fjernet Rød Front fra talerstolen. Kun et semester i 

tidsperioden 1970 til 1980, klart ikke Rød Front å vinne styrevalget. Det var våren 1972, da 

vant valgfronten Grønt Gras, og den satt dermed i styreposisjon høstsemesteret 1972. Rød 

Front kunne altså mobilisere flere stemmegivere enn noen annen gruppering. De dominerte 

kanskje fordi de hadde flest støttespillere blant studentene som var aktive i DNS, og ikke 

nødvendigvis på grunn av valgordningen.  

 

Relevant litteratur 

Tony Judts oversiktsverk A History of Europe since 1945 har gitt meg et innblikk i det 

europeiske 1968-opprøret.
15

 Martin Klimke og Joachim Scharloths 1968 in Europe gir en 

dyptpløyende analyse av hendelsene i 68-oppstanden. I boken blir forutsetningene for 

opprøret undersøkt, og de ulike protestbevegelsene som fantes i Øst-Europa og Vest-Europa 

blir beskrevet. I tillegg presenterer forfatterne de universelle årsakene til oppstandelsen i 

                                                 
14

 ”Høyrevind”, i avisen Universitas, 18.2.1977 
15

 Tony Judt, Postwar, Pimlico, 2007 
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Europa. Årsakene og konsekvensene blir dratt tilbake til 1956 og fram til 1977. Forfatterne 

gjør det klart at 1968-opprøret ikke utelukkende omhandlet året 1968.
16

   

 

Av historiske oversiktsverk om Norge, har jeg i denne oppgaven brukt Vårt århundre av 

Berge Furre.
17

 Historieverket 1968 av Tor Egil Førland og Trine Rogg Korsvik, gir et 

innblikk i det norske 1968-opprøret. Det tar ikke for seg alle aspekter ved 68-opprøret på 

grunn av ml-erne blir lite nevnt. Isteden har den en innfallsvinkel som konsentrerer seg om 

striden for individuell frihet og selvbestemmelse.
18

 Ekte Sekstiåttere er en annen bok av de 

samme forfatterne, og der er ml-ene i høyere grad inkludert. Sekstiåttergenerasjon er 

forskningsobjektet, og blant annet blir mytene om generasjonen undersøkt.
19

 Harald Berntsens 

artikkel Fra sekstierne til sekstiåttere fungerer som bakgrunnsinformasjon om 68-opprøret i 

Norge.
20

 

 

Pål Steigans verk På den himmelske freds plass, omhandler ml-bevegelsens historie. Boken er 

ikke et forsøk på offisiell historieskriving, blir det stadfestet tidlig. Steigan beretter om diverse 

sidene av ml-bevegelsen i boken.
21

 I (ml) En bok om maoismen i Norge hvor Terje Tvedt er 

redaktør, prøver forfatterne å forstå og tolke ml-bevegelsen i Norge. Den er skrevet av 

tidligere marxist-leninister som ville bearbeide sine tidligere opplevelser. Forfatterne av 

verket skriver at de prøver å forstå ml-bevegelsen som en vekkelse, subkultur og organisme. 

På samme tid mener man at bevegelsen var sensitiv overfor internasjonale politiske 

begivenheter. Blant annet bidro det til strømningens nedgang på slutten av 1970- tallet og 

begynnelsen av 1980-tallet.
22

Anders Holsbø Istads hovedoppgave, Politiske endringar i den 

norske ml-rørsla 1969-1980, har gitt meg en oversikt over begivenhetene i ml-bevegelsen på 

                                                 
16

 Martin Klimke og Joachim Scharloth (red.), 1968 in Europe – A History of Protest and Activism, 1956-1977, 

Palgrave Macmillan, 2008    
17

 Berge Furre, Vårt århundre, Det norske samlaget, 1991 
18

 Tor Egil Førland og Trine Rogg Korsvik, 1968: opprør og motkultur på norsk, Pax, 2006 
19

 Tor Egil Førland og Trine Rogg Korsvik, Ekte Sekstiåttere, Gyldendal, 2008 
20

 Harald Berntsen, Fra sekstierne til sekstiåttere”, i Guri Hjeltnes (red.), Universitetet og studentene, Forum for 

universitetshistorie, nr. 4/1998 
21

 Pål Steigan, På den himmelske freds plass: om ml-bevegelsen i Norge, Aschehoug, 1985 
22

 Terje Tvedt (red.), (ml). En bok om maoismen i Norge, Ad Notam forlag, 1989 
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1970-tallet. Istad gir i verket en kronologisk oversikt over de viktigste hendelsene i ml-

bevegelsens historie.
23

  

 

Hovedoppgaven Ideologisk leiarskap i den norske ml-rørsla av Håkon Kolmannskog har også 

blitt benyttet i denne oppgaven. Avhandlingen til Kolmannskog er en kronologisk 

undersøkelse av ml-bevegelsens historie. Samtidig innehar den en analyse av lederskapet i 

bevegelsen. En viktig dimensjon ved Kolmannskogs avhandling er at han prøver å 

avmystifisere den mystiske ml-bevegelsen.
24

 I Hans Petter Sjølis masteroppgave med tittelen 

Fra raddis til kader: kineseri i tidens ånd, blir det undersøkt hvorfor individer lot seg 

rekruttere til ml-bevegelsen. Sjøli har foretatt intervjuer av personer med en bakgrunn i ml-

bevegelsen. Til slutt gir han en utilstrekkelig forklaring på framveksten av ml-bevegelsen. 

Hans Petter Sjøli hevder at Vietnamkrigen var hovedårsaken til framveksten av ml-bevegelsen 

i Norge.
25

 Alle de nevnte publikasjonene har gitt meg bakgrunnsstoff, kjennskap til ml-

bevegelsen, og en viss kjennskap til Rød Fronts plassering i strømningen. 

 

Det Norske Studentersamfund er en del av Universitetet i Oslo, og dermed har verker om 

Universitetets historie vært nyttig for meg. Historikeren John Peter Colletts Historien Om 

Universitetet i Oslo har blitt brukt, og fungert som en innføringsbok i dens historie på 1960- 

og 1970-tallet.
26

 Den nyeste utgaven av Universitetets historie fra 2012, med John Peter 

Collett som redaktør, har også blitt benyttet. To bind har vært relevante for min del, og ett av 

disse har vært 1945-1975: Den store transformasjonen. Denne boken har blitt skrevet av 

historikerne Fredrik Thue og Kim Helsvig. I den finnes det bakgrunnsstoff og relevant 

informasjon om Universitet i Oslo på deler av 1970-tallet.
27

 Til slutt har bindet med tittelen 

Studentminner vært relevant. Tor Ivar Hansen har vært redaktør av verket. Boken er en 

artikkelsamling med tekster fra 1800-tallet til 2010-tallet. Tekstene er skrevet av tidligere 

                                                 
23

 Anders Holsbø Istad, Politiske endringar i den norske ml-rørsla 1969-1980, hovedoppgave, Universitetet i 

Oslo, 1992 
24

 Håkon Kolmannskog, Ideologisk leiarskap i den norske ml-rørsla, hovedoppgave, Universitetet i Oslo, 2006 
25

 Hans Petter Sjøli, Fra Raddis til Kader, hovedoppgave, Universitetet i Oslo, 2002. Mange ble påvirket av 

Vietnam-krigen uten at de ble marxist-leninister. Det mangler altså noe i Sjølis forklaring.    
26

 John Peter Collett, Historien om Universitetet i Oslo, Universitetsforlaget, 1999 
27

 Fredrik Thue og Kim Helsvig, 1945-1975: Den store transformasjonen, bind 5 i Universitetet i Oslo sin 

historie, Unipub, 2011 
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studenter ved Universitetet i Oslo, og noen av dem omhandler hendelser i 

Studentersamfundets historie.
28

  

 

Jubileumsboken DKSF 100 år er skrevet av og om Den Konservative Studentforenings 

historie fram til 1990-tallet. Rolf Andersen og tre andre er redaktører. Boken består av flere 

artikler om ulike epoker i studenterforeningens historie. Man finner også historier om DKSFs 

virke i DNS, i de aktuelle årene for denne oppgaven. Artiklene har primært fungert som 

historier med DKSFs perspektiv på Rød Front, ml-bevegelsen og utviklingen i DNS på 1970-

tallet. Blant disse artiklene finnes det òg beskrivelser om den historiske utviklingen på 

Universitetet i Oslo.
29

  

 

Mette Torps hovedoppgave Fra akademiske idealer til radikalisering og studentopprør, blir 

årene fra 1963 til 1972 i Studentersamfundets historie gjennomgått. Oppgaven har fokus på 

hvordan DNS ble forandret til en arena for venstreradikale. Torp viser samtidig at gamle 

idealer i DNS ble skiftet ut med nye. Det norske studentopprøret var årsaken til det, hvis man 

velger å kalle det for et opprør.
30

 Denne masteroppgaven skiller seg fra Torps hovedoppgave, 

ved at den har et fokus på 1970-tallet og Rød Front. Torps hovedfokus er den generelle 

historiske utviklingen i Studentersamfundet. Hun gransker for eksempel ikke nøye hvilken 

betydning Rød Front hadde i ml-bevegelsen.  

 

Avgrensning 

Denne masteroppgaven skal granske tidsrommet fra vårsemesteret 1970 til vårsemesteret 

1980, i Det Norske Studentersamfund. Jeg har valgt disse årene på grunn av det var da Rød 

Front dominerte DNS. På slutten av tidsperioden hadde Studentersamfundet som institusjon, 

                                                 
28

 Tor Ivar Hansen (red.), Studentminer, bind 9 i Universitetet i Oslo sin historie, Unipub, 2011 
29

 Rolf Andersen et al., DKSF 100 år, Otto Falch, 1991 
30

 Torp hevder at studentopprøret hadde betydning utenfor studentmiljøet. Blant annet hadde det betydning i 

arbeidet mot norsk medlemskap i Det Europeiske Fellesskap. Hvis man velger å følge Torp sin påstand, hadde 

det norske studentopprøret politiske følger i det norske samfunn. Dette skiller seg fra Tor Egil Førland sitt 

standpunkt, hvor det hevdes at studentenes opprør var en historisk parentes. Mette Torp, Fra akademiske idealer 

til radikalisering og studentopprør, Hovedoppgave, Universitetet i Oslo, 2002 
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mistet sin samfunnsrolle fra tidligere tider. Organisasjonen fikk ikke like mye oppmerksomhet 

som før, og det var få besøkende på møtene. Denne utviklingen skal belyses i oppgaven. I 

tillegg var DNS nær ved å gå konkurs på slutten av 1970-tallet. Høstsemesteret 1980, ble det 

opprettet et samlingsstyre i DNS med representanter fra flere politiske studentgrupperinger. 

Det skjedde etter styreforhandlinger i det forrige semesteret. Styret besto blant annet av 

representanter fra DKSF og Rød Front. Opprettelsen av samlingsstyret var i forbindelse med 

den økonomiske situasjonen i DNS.
31

    

 

Metode og kilder 

Denne oppgaven er et mikrohistorisk prosjekt, med et hovedfokus på de politiske aspektene 

ved DNS. Til forskjell fra makrohistorie eller tradisjonell historie, fokuseres det ikke på de 

store strukturer og begivenheter i denne oppgaven. Et eksempel på makrohistorie innenfor 

området ml-bevegelsens historie, er Håkon Kolmannskogs hovedoppgave. Mikrohistorie kan 

brukes til å se om generaliseringer på makronivå faktisk stemmer på mikronivå.
32

 Denne 

oppgaven skal verken avkrefte eller bekrefte en generalisering eller teori, men skal gi et 

innblikk i det som kan kalles for en del av grasrota til ml-bevegelsen.  

 

I denne oppgaven har jeg brukt en hypotetisk-deduktiv metode, samt en hermeneutisk 

tilnærming. Det vil si at jeg i utgangspunktet har brukt hypoteser og antagelser for å forstå 

mitt forskningsobjekt. På samme tid har arbeidet bæret preg av å være en erkjennelsesspiral. 

Med økt kunnskap har jeg fått en ny erkjennelse og bedre kunnskap om det jeg har gransket. 

Den opprinnelige oppfatningen jeg hadde av ml-bevegelsen og Rød Front, er ikke lik den 

forståelsen jeg etter hvert har ervervet. Jeg har i høyere grad blitt mer kritisk til ml-bevegelsen 

enn da jeg startet oppgaven. Denne metoden kan kalles for den hermeneutiske sirkel.
33

   

 

God praksis innenfor historiefaget er å ha et kritisk forhold til sine kilder, også kalt for 

kildekritikk. Beretningene i kildene som brukes, må være troverdige. En måte å bekrefte en 

                                                 
31

 Intervju av Evelyn Dyb, 20.01.2012 
32

 Georg G. Iggers og Q. Edward Wang, A Global History of Modern Historiography, Pearson Longman, 2008 
33

 Knut Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, Universitetsforlaget, 2007 
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kildes troverdighet på, er å se om andre uavhengige kilder beskriver samme hendelser likt. Da 

øker sannsynligheten for at de hendelsene kildene beskriver, faktisk har utspillet seg i 

virkeligheten. Og det handler historie om, å finne ut av hva som faktisk har skjedd i fortiden 

ved hjelp av utvalgte kilder. Derfor er det viktig å være klar over at kildenes beskrivelser 

nødvendigvis ikke stemmer med hva som har vært virkelighet tidligere. Mulighetene for 

forfalskning av historie er alltid til stede, og det kan være mange grunner til det. Samtidig kan 

det hende at kildene av diverse årsaker, uriktig beskriver hva som virkelig har foregått i 

fortiden. Samtidig er det avgjørende at kildene som brukes er representative for fortidens 

hendelser.
34

 

 

I denne oppgaven har jeg hovedsakelig benyttet meg av trykte skriftlige kilder. De skriftlige 

kildene har bestått av avisartikler (studentpublikasjoner og artikler fra riksaviser), artikler fra 

tidsskrifter, semesterberetninger fra de diverse styrene, resolusjoner og andre typer 

dokumenter i DNS’ arkiv. Som tidligere nevnt er kildekritikk en del av historiefaget. I bruken 

av skriftlige kilder har jeg måttet se på hvem som har skrevet kildene, og konteksten de har 

blitt skrevet i. Hvis vi for eksempel ser på artiklene i de ulike studentutgivelsene, kan ikke den 

politiske dimensjonen utelukkes. Avisen Rød Front i DNS er et slikt eksempel. Artiklene som 

ble skrevet i avisen, må stilles i et kritisk lys. Det skyldes at de beskrev hendelser fra et 

politisk ståsted. Og det gjelder også andre studentpolitiske publikasjoner. Men dette betyr 

nødvendigvis ikke at man i de forskjellige publikasjonene fortalte mye usant. Skribenter og 

redaksjoner med ulike politiske overbevisninger kunne kanskje legge vekt på forskjellige 

faktorer i en bestemt sak. Det bidro nok til at det ble publisert divergerende versjoner av 

diverse saker. Samtidig kan vi heller ikke utelukke at skribenter og redaksjoner endret litt på 

sannheten, til fordel for sin politiske overbevisning. I tillegg må riksavisenes eventuelle 

forutinntatte holdning overfor ml-bevegelsen og Rød Front, ikke neglisjeres.      

 

Universitas sine årganger mellom 1970 og 1980 er den mest brukte kilden i oppgaven. 

Utgivelsene i 1978 var dessverre utilgjengelig, noe som gjør at jeg har et tynnere grunnlag for 

å uttale meg om hendelser i DNS, i 1978. De sittende redaksjonene i Universitas var ofte åpne 

                                                 
34

 Knut Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, Universitetsforlaget, 2007 
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om sine politiske overbevisninger. Dette skriver jeg nå i innledningskapittelet, samtidig som 

det skal vises utover i oppgaven. For eksempel skrev redaksjonen til Universitas i 1974, at 

venstreradikale skulle oppfatte studentavisen som deres egen. ”Universitas vil […] i dette 

semesteret være et kamp- og interesseorgan for progressive studenter / venstrebevegelsen.”
35

 

Dette viser hvor politisk radikalisert Universitas var i 1974, noe som er viktig å påpeke tidlig.  

Universitas har blitt brukt mest som kilde i denne oppgaven, fordi studentavisen hadde en god 

dekning av Studentersamfundet. I alle semestrene i tidsperioden til denne oppgaven, dekket 

Universitas hva som skjedde i DNS. Men dekningen varierte til tider. I semestre med jevne 

valgkamper var dekningen ofte god.   

 

Når det gjelder de muntlige kildene, har jeg foretatt intervjuer av personer som var involvert i 

DNS. De fleste har tidligere vært styreledere for Rød Front, og én har vært for Grønt Gras. 

Mens Bjørn Westlie var et styremedlem Rød Front-styret høstsemesteret 1975.  Her har jeg 

også måttet være bevisst over hvem som jeg har fått informasjon fra. I tillegg må erindringene 

til informantene om tidligere opplevelser, settes inn i en kontekst. Særlig har jeg måttet vært 

klar over den politiske dimensjonen i samtiden. Siden mine muntlige kilders historier er basert 

på erindringer, må jeg også ta utgangspunkt i at kildene kan huske tidligere opplevelser feil. 

Samtidig kan det hende at informantene forteller om tidligere opplevelser i samsvar med 

synsmåter og normer tilpasset vår samtid, og ikke det som passer med mentaliteten i 

samtiden.
36

   

 

Min posisjon og mine fordommer kan påvirket min tilnærming til oppgaven. Siden jeg er 

personlig fascinert av idealismen til studieobjektene – noe som delvis er grunnen til at jeg 

valgte å skrive om Rød Front og ml-bevegelsen – kan det stilles spørsmålstegn ved om jeg er 

sympatisk innstilt til dem.  Men samtidig er forhold til studieobjektet endret underveis, jeg har 

muligens fått en mer negativ innstilling til idealistiske bevegelser. Det er ikke nødvendigvis 

på grunn av ml-bevegelsen, men fordi jeg kan ha blitt påvirket av nåtidens mentalitet. Hvis 

det er tilfellet kan det føre til at oppgaven i mindre grad blir objektiv. Det kan selvfølgelig 

innvendes at ingen person kan være helt objektiv, men det bør likevel være mulig å streve 

                                                 
35

 ”Hva vi vil med Universitas”, i avisen Universitas, 29.1.1974, s. 2 
36

 Knut Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, Universitetsforlaget, 2007 
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etter et objektivitetsideal. I kvalitetssikringen av oppgaven, er det viktig å ha en metodisk 

bevissthet til slike problemer.  

 

Disposisjon 

I den første delen av denne oppgaven skal jeg i kapittel to gi en bakgrunn til stoffet som 

presenteres i hovedkapitlene. Vi skal få et innblikk i det såkalte 1968-opprøret i Europa og 

Norge. I tillegg skal vi se på årsakene det. Deretter skal gjennomgå utviklingen på 

Universitetet i Oslo, i forbindelse med 68-opprøret. Kapittelet avrundes med en gjennomgang 

av den historiske utviklingen i Det Norske Studentersamfund, i etterkrigstiden. Det andre og 

siste kapittelet i del én omhandler ml-bevegelsen. Første delen av kapittelet dreier seg om 

fremveksten av ml-bevegelsen i Norge. Og så skal vi se på årsakene til ml-bevegelsens 

framvekst. Deretter skal vi se på utviklingen i ml-bevegelsen på 1970-tallet. Kapittel tre og 

del én avsluttes med å se på sammenbruddet i den norske ml-bevegelsen, på slutten av 1970-

tallet og i 1980 

 

I den andre delen av denne oppgaven skal hovedtyngden ligge. Dette er altså hovedkapitlene i 

oppgaven. Denne delen er delt inn i fire kapitler. I kapittel fire, skal vi først se på Rød Fronts 

første semester i styreposisjon. Deretter skal vi se på utviklingen i DNS fram til høsten 1972. 

Kapittelet avsluttes med en gjennomgang av Grønt Gras sin styreperiode. I kapittel fem, er det 

samarbeidslinjen til Rød Front, mot venstregrupperingene som er hovedtemaet. Samtidig skal 

vi undersøke den store valgkampen høsten 1974, mellom Rød Front, DKSF og Grønt Gras. I 

kapittel seks, skal vi se på nedgangen til DNS fra høsten 1975 til forhandlingene om et 

samlingsstyre i organisasjonen, vårsemesteret 1980. Til slutt skal jeg avslutte oppgaven i 

kapittel syv.  

 

Styrelederne i Studentersamfundet 1970-1980 

For oversiktens skyld presenterer jeg en liste over styrelederne i ulike semestre: 

Våren 1970: Carl-Erik Schulz 

http://no.wikipedia.org/wiki/1970
http://no.wikipedia.org/wiki/Carl-Erik_Schulz
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Høsten 1970: Sigmund Grønmo 

Våren 1971: Helga Forfang 

Høsten 1971: Per Gunnar Gabrielsen 

Våren 1972: Eivind Stø 

Høsten 1972: Jørund Ubøe Soma (Grønt Gras) 

Våren 1973: Asbjørn Solevåg 

Høsten 1973: Jørgen Gunnerud 

Våren 1974: Astrid Schlytter 

Høsten 1974: Narve Trædal 

Våren 1975: Leif Gusland 

Høsten 1975: Tuva Gry Øyan 

Våren 1976: Geir Imset 

Høsten 1976: Tarald Rohde 

Våren 1977: Jørn Magdahl 

Høsten 1977: Jan Hattestad 

Våren 1978: Idar Kirkeby-Garstad 

Høsten 1978: Geir Ulvestad 

Våren 1979: Kristin Høyland 

Høsten 1979: Jostein Greibokk 

Våren 1980: Evelyn Dyb 

  

http://no.wikipedia.org/wiki/1970
http://no.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Gr%C3%B8nmo
http://no.wikipedia.org/wiki/1971
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Helga_Forfang&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/1971
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Per_Gunnar_Gabrielsen&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/1972
http://no.wikipedia.org/wiki/Eivind_St%C3%B8
http://no.wikipedia.org/wiki/1973
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Asbj%C3%B8rn_Solev%C3%A5g&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/1973
http://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8rgen_Gunnerud
http://no.wikipedia.org/wiki/1974
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Astrid_Schlytter&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/1974
http://no.wikipedia.org/wiki/Narve_Tr%C3%A6dal
http://no.wikipedia.org/wiki/1975
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Leif_Gusland&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/1975
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuva_Gry_%C3%98yan&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/1976
http://no.wikipedia.org/wiki/Geir_Imset
http://no.wikipedia.org/wiki/1976
http://no.wikipedia.org/wiki/Tarald_Rohde
http://no.wikipedia.org/wiki/1977
http://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8rn_Magdahl
http://no.wikipedia.org/wiki/1977
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Hattestad&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/1978
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Idar_Kirkeby-Garstad&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/1978
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Geir_Ulvestad&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/1979
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristin_H%C3%B8yland&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/1979
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Jostein_Greibokk&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/1980
http://no.wikipedia.org/wiki/Evelyn_Dyb
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I dette kapittelet vil jeg beskrive relevante hendelser og historiske utviklinger fram til Rød 

Front vant sitt første styrevalg i Det Norske Studentersamfund. En del av bakgrunnen var det 

globale 1968-opprøret. Fokuset blir på Europa og det transnasjonale preg opprøret hadde. Jeg 

vil også presentere årsakene og konsekvensene og de utløsende hendelsene til opprøret. Vi 

skal også se på det symbolske startpunktet til opprøret i Europa, nemlig maioppstanden i 

Paris. Deretter skal vi se på 68-opprørets effekter i Norge. Deretter skal vi se på utviklingen 

på Universitetet i Oslo, i de aktuelle årene. I den sammenheng skal vi se på at det ble stilt krav 

om demokratisering av styringsordningene på UIO, fra diverse hold. Dette skjedde samtidig 

med den eksplosive økningen i antall studenter, til høyere utdanning. Utviklingen startet på 

1960-tallet, og skjedde ikke utelukkende skjedde i Norge. Det Norske Studentersamfundets 

historie, i forkant av Rød Fronts dominans skal også utlegges i kapittelet. Vi skal se på 

endringene av Studentersamfundets tradisjoner og verdier. Det skjedde en politisering og 

radikalisering av debattforumet. Samtidig var det konservative krefter, som delvis sto imot de 

radikale studentenes ønsker om å forandre DNS. Utviklingen i DNS må ses i sammenheng 

med den generelle utviklingen på UIO. 

 

1968-opprøret i Europa og Norge 

1968-opprøret var globalt og påvirket også det norske samfunn. Opprøret begrenset seg ikke 

til 1968, men foregikk i tiden før og etter det nevnte året. Men det symbolske startpunktet var 

mai 1968, med den velkjente oppstanden i Paris. Oppstanden startet på Universitetet i Paris og 

eskalerte til okkupasjoner av universitetsbygninger. Politiet prøvde å stoppe oppstanden, men 

studentene sto imot. Etter hvert valgte den franske regjeringen å trekke tilbake politiet, og det 

gjorde at studentene fikk kontroll over universitetsområdet. Studentenes handlinger spredte 
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opprørstrangen til ulike arbeidsplasser i Frankrike. Landet ble nærmest paralysert i slutten av 

mai.
37

 Fagorganiserte arbeidere viste studentene solidaritet og gikk til streik uten å få beskjed 

fra fagforeningsledere. Syv til ni millioner arbeidere streiket.
38

 Det er vanskelig å se hva som 

var fellestrekkene til studentene og arbeiderne. Det eneste likhetstrekket var frustrasjonen 

over leveforholdene.  Når det gjelder studentene, protesterte de blant annet for en bedre 

verden og et mer demokratisk akademia.
39

 Oppstanden endte med at president Charles de 

Gaulle skrev ut et nyvalg hvor hans parti vant, og det fikk til slutt en stopper på oppstanden. 

Det viktigste ved oppstanden var sjokkbølgene den sendte til resten av verden. Hele verden 

kunne se unge mennesker protestere mot sin egen stat. 
40

 

 

Årsakene til 68-opprøret i Europa kan deles inn i økonomiske, sosiale og demografiske 

forhold. Etterkrigstiden hadde hovedsakelig dreiet seg om en økonomisk og en demografisk 

oppgang som var knyttet sammen. Virkningene av etterkrigstidens demografiske eksplosjon i 

Europa begynte å vise seg på 1960-tallet. Den demografiske utviklingen skapte sosiale 

problemer i de ulike nasjonalstatene. Problemene som oppsto, dreiet seg ikke om hvordan de 

ulike europeiske statene skulle fø, huse og skaffe arbeidsplasser til de unge. Problemstillingen 

var hvordan man skulle få utdannet alle de unge menneskene. Flere europeiske stater hadde 

etter den andre verdenskrig gjennomført reformer av sine utdanningssystemer. Én viktig 

konsekvens av reformene var at flere personer enn tidligere ble videregående utdanning. Fordi 

flere personer i den nye generasjonen var mer utdannet enn generasjonen før, oppsto det en 

generasjonskløft og en særegen ungdomskultur. Historikeren Tony Judt har kalt det en sosial 

revolusjon i seg selv.
41

 

 

Den nye ungdomskulturen som oppsto, hadde særegne uttrykk innenfor de enkelte 

nasjonalstatene, men samtidig ble visse kulturuttrykk kopiert på tvers av grenser. En trend 

kunne startes i England og spres til andre land. Samtidig var en ny side ved den nye 

ungdomskulturen mote, pop, kultur og sex. Det var en måte å bryte med fortidens normer og 

                                                 
37

 Tony Judt, Postwar, Pimlico, 2007 
38

 Martin Klimke og Joachim Scharloth (red.), 1968 in Europe, Palgrave Macmillan, 2008 
39

 Tony Judt, Postwar, Pimlico, 2007 
40

 Tony Judt, Postwar, Pimlico, 2007 
41

 Tony Judt, Postwar, Pimlico, 2007 
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verdier.
42

 For eksempel påvirket den nye type musikken 1968-opprøret, ved at det ga uttrykk 

for de emosjonelle aspektene ved opprøret. I tillegg gjorde musikken terskelen for å 

protestere, lavere blant de som i utgangspunkt ikke var politisk interesserte. Visse aspekter 

ved musikken samsvarte blant annet med aktivismen, normbruddene og kritikken av 

autoriteter som protestbevegelsene sto for.
43

 Dette kan anses som det motkulturelle aspektet i 

1968-opprøret. 

 

Fram til 1968 var 68-opprøret på den ideologiske arena dominert av det såkalte nye venstre. 

Det nye venstre fikk sitt ideologiske startpunkt i 1956. Da kan to historiske hendelser, nemlig 

Suezkrisen og Sovjetunionens invasjon av Ungarn. Disse hendelsene viste verden at 

politikken til det gamle venstre – kommunisme og sosial demokratiet – ikke fungerte. Dette 

ga grobunn til et alternativ på venstresiden av politikken, og det på verdensbasis.
44

 Siden det 

oppsto et nytt venstre med røtter i det eldre, skal jeg nevne et par forskjeller mellom disse. Det 

nye venstre var negativt innstilt til det representative demokrati. De ønsket heller et 

deltakende demokrati, hvor den gjengse person kunne være mer delaktig i samfunnet. I tillegg 

hadde det gamle venstre tradisjonelt ansett forbedringer av økonomiske vilkår som et 

prioritert politisk mål. Det nye venstre rettet sin oppmerksomhet også mot kulturelle endringer 

av et samfunn. Et samfunn etter kapitalismen skulle ikke bare føre til økonomiske og 

institusjonelle endringer, men også til nye måter å leve på. 

 

Mot slutten av tiåret mistet det nye venstre sin dominerende posisjon og ble erstattet av mer 

radikale ideologier hvor Stalin, Mao og Trotskij var sentrale. Altså gikk man tilbake til det 

gamle venstre. I Europa og Nord-Amerika ble de som sto bak radikaliseringen på slutten av 

tiåret til trotskister og maoister. Disse gruppene vokste fram på grunn av det nye venstre ikke 

klarte å gjennomføre sine endringsforsøk. Til forskjell fra det nye venstre ble 

organisasjonsstruktur tillagt mye vekt i den nye bølgen. Man studerte den russiske 

revolusjonen og undersøkte hva som kunne læres av den. En vanlig tankegang var at hvis 
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ustrukturerte organisasjoner kunne ha en innvirkning på statsapparatene, var det et stort 

potensiale for strukturerte og disiplinerte organisasjoner.
45

  

 

Det norske 68-opprøret handlet i essens om en reaksjon mot industrikapitalismens utvikling. 

Det nye samfunnet skapte et tomrom i manges liv. Og det førte til mangel på mening i livet, 

identitetsløshet og dystre syn på framtiden. De unge arvet et samfunn i økonomisk balanse, 

men de ønsket mer. Det anti-autoritære elementet var en viktig del av 68-opprøret. 

Sekstiåtterne ville ha frihet til å forme sin egen framtid, og ikke bli diktert av for eksempel 

sentralmakten i Oslo eller universitetsstyrene. Man lette etter andre alternativer og det ble 

marxismen og tenkere som stod for en kritisk teori, som filosofen Jürgen Habermas. Ulikt 

utviklingen på 1950-tallet, var politiske ideologier populært blant unge mennesker.
46

 Året 

1964 kan anses som et startpunkt på 68-opprøret i Norge. 1964 var da Pax forlag ble 

grunnlagt og begynte å utgi sin radikale litteratur. Man solgte billige bøker hvor temaene var 

blant annet Vietnamkrigen og apartheid. Det særegne ved det norske opprøret var blant annet 

dets fredelighet og ml-bevegelsens styrke.
47

 

 

Fra slutten av 50-tallet vokste det fram et utdanningssamfunn. Fredrik Thue hevder at på 

slutten av 1960-tallet kom cirka seks prosent av Norges studenter fra arbeiderklassen. Men 

likevel påstår Thue at det skjedde en kulturell endring innenfor høyere utdanning. Og det 

skyldtes at man utviklet en studentkultur som skilte seg fra den tidligere studentkulturen. For 

eksempel hadde skillet mellom elite og massekultur ikke samme betydning for studenter, i 

forhold til tidligere.
48

 Harald Berntsen bruker begrepet nittensekstierne for å karakterisere 

noen av de nye studentene på 60-tallet. De utviklet sin egen kulturelle og politiske identitet. Et 

par av kjennetegnene var en fascinasjon av samfunnskritisk litteratur og i hovedsak et 

sosialistisk politisk standpunkt. Samtidig var det ikke en svart/hvitt oppfatning av verden, 

hvor Norge og USA var gode krefter. Det var lov å tenke seg at det fantes skurker i Norge. 

Dette var posisjonene til nittensekstierne. Ved siden av det var de moderne 
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samfunnsvitenskapene blitt populære.
49

 Samtidig vokste det fram en kritikk av 

naturvitenskapliggjøringen av samfunnsvitenskapene, en kritikk nittensekstierne støttet. Den 

såkalte positivismestriden kan sies å ha vært kjernen i denne fagkritikken. Til slutt var 

Vietnamkrigen og rasjonaliseringen av universitetene andre radikaliserende faktorer.
50

  

 

Endringer i væremåte og verdensbilde var det betydningsfulle ved «1968»,
51

 og ikke 

endringer av norsk politikk. Det var en strid for frihet og selvbestemmelse, har Tor Egil 

Førland og Trine Rogg Korsvik hevdet i boken ”1968 – Opprør og motkultur på norsk”. De 

har sett på den delen av 1968-opprøret hvor autoritetsopprøret figurerte, men samtidig vært 

klare over at det finnes flere innfallsvinkler til opprøret. Opprøret kan også anses som 

begynnelsen på en politisk radikalisering som blant annet førte til opprettelsen av Sosialistisk 

Valgforbund og AKP (m-l) i Norge. «1968» forklares som et symbol på individuell frihet og 

selvbestemmelse, og visse aspekter var en kulturimport. Dette viser at «1968» og 1968-

opprøret var et transnasjonalt fenomen. «1968» var en kamp som generasjonen før ikke hadde 

forestilt seg. I tillegg var det en kamp for å bo sammen utenfor ekteskap, for å nevne et 

eksempel. Og kanskje viktigst av alt var det en kamp mot et lydighetsideal og pliktetikk. Det 

skulle være lov til å tvile på avgjørelsene til foresatte og myndigheter, noe som i 

etterkrigstiden ikke hadde vært normalt i Norge og vesten.
52

 Derfor har det blitt kalt for et 

motkulturrelt-opprør og et autoritetsopprør.  

 

Når det gjelder det norske studentopprøret, kan det diskuteres om det kan karakteriseres som 

et studentopprør. Studentopprøret i Norge begrenset seg til en debatt i den offentlige arena, i 

det minste før 1970. Tidsperioden fra 1967-1970 var den fagkritiske fasen. I tidsperioden før 

1970 var noen viktige stikkord studieopplegg, vitenskapsforståelse og innholdet i forskning 

og undervisning. Samtidig hadde det nye venstre størst gjennomslag blant studenter før 1970. 
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Etter 1970 ble det en interessekamp, og økonomiske spørsmål hadde større betydning enn før 

1970.
53

 

 

Studentopprøret hadde en viss betydning også utenfor en debatt i den offentlige arena, ved at 

det bidro i kampen mot norske EF-medlemskap. For eksempel bidro Rød Front og Grønt Gras 

i Det Norske Studentersamfund. Begge de politiske grupperingene bevilget penger, arrangerte 

debatter om EF og ga moralsk støtte. Dette skal jeg gå nærmere innpå i kapittel fire. Med 

dette resonnementene kan det hevdes at studentopprøret hvert fall hadde en viss betydning i 

kampen mot norsk EF-medlemskap. 

 

Utviklingen på Universitetet i Oslo 

Ovenfor har jeg nevnt at høyere utdanning var i endring ved at det skjedde en sosial og 

geografisk utjevning av norske studenter. Ved siden av utjevningen forekom det en eksplosjon 

i studentrekrutteringen. Det var særlig gjeldende for Universitetet i Oslo.
54

 Ikke bare antallet 

studenter økte, men også ansatte. Utviklingen førte til fundamentale forandringer ved at nye 

normer kom til livet, og Universitetets rolle i samfunnet endret seg. Studenteksplosjonen 

gjorde at det ble trangt om plassen i Universitetet siden det kom flere studenter enn det som 

hadde blitt beregnet. Innad i institusjonen varierte økningen ved at det medisinske fakultetet 

fikk en begrenset økningen i forhold til de andre fakultetene. Det humanistiske og 

samfunnsvitenskapelige fakultet opplevde en tredobling av sine studenttall. På grunn av det 

økte studenttallet, var det naturlig at det ble ansatt flere personer ved Universitetet. Særlig 

lektorer, amanuenser og lignende ble ansatt i flere stillinger. Og det førte til at 

Universitetsstrukturen ble sett på som en pyramide hvor rettigheter og forpliktelser var 

betinget av hvor man var i pyramiden. Særlig lektorene var misfornøyde med den nye 

strukturen. Det var en faktor som bidro til indre disharmoni i institusjonen, som igjen førte til 
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krav om demokratisering av styringsordninger. Kravene førte til utredninger av hele 

organisasjonen fra og med 1967.
55

  

 

Studentopprørets utvikling på Universitetet i Oslo fulgte utviklingen ellers i Europa ved at det 

skjedde en gradvis radikalisering av studentene. På slutten av femtitallet var det en mild 

opposisjon til den stående politiske orden i samfunnet, som ble avløst av en kritikk mot 

fundamentale samfunnsprosesser og Universitetet. Samtidig skjedde det en generell 

politisering som gikk over til en politisering av fagene. Fagkritikken bestod av et skeptisk syn 

på den tilsynelatende nøytrale vitenskapen, som man mente bidro til negative politiske 

systemer. Filosofi, samfunnsvitenskap og diverse fag innenfor humaniora var fagene som sto i 

spissen. De to sakene som var mest kontroversielle under studentopprøret var spørsmålet om 

adgangsbegrensning og forslagene til Ottosen-komiteen.
56

 I det første tilfellet ville man ha 

begrenset opptak til Universitetet fordi det var for mange studenter i institusjonen. I det andre 

tilfellet ble delinnstillingene til Ottosen-komiteen utsatt for kritikk fra det norske 

universitetsmiljøet. Man hevdet at delinnstillingene ville rasjonalisere universitetene i Norge 

og begrense friheten til institusjonene. Universitetslærere og studenter var forent i kritikken. 

Forslagene til Ottosen-komiteen fikk ikke umiddelbare virkninger for universitetene, og det 

skyldes den høye motstanden fra det holdet.  Til slutt fikk studentopprøret på Universitetet i 

Oslo betydning ved at institusjonen ble splittet innad. Blant annet oppstod det spenninger i det 

juridiske fakultet. Og i det historisk-filosofiske og det samfunnsvitenskapelige fakultet 

forekom det konflikter mellom fag, som førte til langsiktig splittelse.
57

 

 

Det Norske Studentersamfund  

DNS har historiske røtter tilbake til 1813. Det har vært og er en studentorganisasjon ved 

Universitetet i Oslo, og har alltid operert med frivillig medlemskap. Ifølge formålsparagrafen 

til DNS var idealene å ”ivareta den akademiske dannelsen og fremme akademisk standsfølelse 
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blant studenter og eldre akademikere.”
58

  De ukentlige debattene på medlemsmøtene skulle 

fremme DNS’ idealer. Formenn fra ulike styrer ledet møtene. Styrene besto av personer fra 

ulike studentpolitiske grupperinger, som for eksempel Rød Front. En av deres oppgaver var å 

stå for forslag til temaer på medlemsmøtene. De studentpolitiske lagene hadde sine politiske 

agendaer, noe som kunne stå i motsetning til DNS’ idealer. Idealene ble opprettholdt ved at 

medlemmene først og fremst skulle følge for dem, og deretter følge sine politiske 

standpunkter.
59

  

 

DNS bestod av ulike utvalg med diverse oppgaver, og antallet utvalg varierte. Eksempler på 

utvalg var teater-, økonomi-, kultur., film- og bibliotekutvalget. I tillegg fantes 

desisjonsutvalget og representantskapet som var kontrollerende organer.   

 

Ifølge Mette Torp, var perioden fra 1963 til1966 i DNS, preget av et ønske om å fokusere på 

felles interesser, og akademisk dannelse som de fremste verdiene. Det store politiske 

engasjementet var dempet. Den aktuelle perioden er den perioden før radikaliseringen av 

DNS, og kan gi en pekepinn på hvordan DNS var før studentopprøret. Et trekk ved perioden, 

var at debattemnene ofte var varierte. Det ble arrangert debatter om blant annet 

ideologikritikk, religion og innenriks- og utenriksspørsmål. Et annet trekk ved perioden var 

blokkdannelsen mellom radikale og konservative. Det skyldes ulike standpunkt på norsk 

forsvarspolitikk, og amerikansk og sovjetisk opprustning av atomvåpen. Blokkdannelsen førte 

ikke til splittelse i DNS, men til et større ønske om en bekreftelse av felleskapsånden i 

Studentersamfundet. Ønsket ble ytret i begge blokkene. Likevel fryktet man en latent politisk 

konflikt som kunne føre til en polarisering. Når det gjaldt dannelsesidealet holdt man seg til 

det ved å ha en akademisk talemåte. For det var en norm og et ideal at medlemmene snakket i 

en akademisk stil. Stilen ble opprettholdt ved bruk av humor mot de som ikke holdt seg 

innenfor dens rammer. Den første spiren til studentopprøret var et venstreradikalt styre – med 

Helge Hveem som formann – høsten 1965. Styret ville at DNS skulle ha et større politisk 

engasjement og være mer handlingsorientert, og at internasjonale spørsmål skulle få mer 
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oppmerksomhet i medlemsmøtene. Samtidig skulle de akademiske idealene fortsette å være 

gjeldende. Det nye styret skulle sørge for at man hadde et engasjement innenfor idealenes 

rammer, og det klarte man. Dette er den siste perioden før den studentikose ånden gradvis 

mistet sitt fotfeste i Studentersamfundet. Fra og med 1967 startet utviklingen av en 

samfunnskritisk debatt i organisasjonen.
60

 

 

Fra 1967 til 1969 vokste det fram en ny samfunnskritikk blant sosialister i Norge. Dette kom 

til uttrykk i styret til Daniel Heradstveits, vårsemesteret 1967. Styret ønsket å debattere 

radikale løsninger på problemer i Norge. Det var et ønske om å rette oppmerksomheten mot 

de urettferdighetene sidene ved det norske samfunnet. Styret ville rette søkelyset mot svake 

gruppers tilstand. I tillegg ville Heradstveits styre ta opp hvem som avgjorde politikken til 

Norge. Styret arrangerte et teach-in møte i den forbindelse,
61

 og resultatet ble at sosialistiske 

representanter i styret, hadde et fokus på de negative aspektene ved vestlige samfunn. Norge 

ble ansett som en del av det. Vi ser at norsk politikk ble sett i forbindelse med vestens 

politikk. Samtidig kom det fram at det viktigste problemet i verden var nord-sør konflikten. 

En konflikt som var mellom vesten og den tredje verden. Og konflikten i Vietnam ble ansett 

som en del av den. Før nord-sør konflikten kunne løses, måtte problemer ved det norske 

samfunn bli gjort noe med. I dette ser vi at noe nytt hadde sprunget frem i sosialisters retorikk, 

det som kan kalles for handlingsradikalisme. Dette var nytt i DNS sammenheng.
62

   

 

Den tidligere formannen til DKSF, Gunnar Magnus, har hevdet at vårsemester 1968 i noen 

henseende var et vendepunkt i DNS sin historie. I det semesteret handlet i debattene 

hovedsakelig om studentenes kår. Tidligere hadde internasjonal politikk fått mest 

oppmerksomhet. I tillegg var konservative studenters favoriserte emner, lite opp til debatt. 

Dette var debatter om verdispørsmål og hvordan samfunnet var organisert. De viktigste 

problemstillingene var i høyere grad om man støtte enkelte aksjoner eller ikke. Samtidig 
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hadde debattene i DNS blitt tøffere, og humoristiske kommentarer – til forskjell fra tidligere – 

var ikke like framtredende som før.
63

 

       

Høstsemesteret 1968, var begynnelsen på en ytterligere radikalisering av Studentersamfundet. 

Ifølge Mette Torp var det opprettelsen av Rød Front som bidro til det. Sigurd Allern var 

formannskandidaten til Rød Front, og han skulle senere bli AKP (m-l) sin partiformann da det 

ble opprettet. Høsten 1968 var Rød Front en bred sammensatt front med personer fra flere 

politiske ståsteder. I tillegg hadde ikke SUFs politiske linje fått en like dominerende rolle i 

grupperingen som den skulle få senere. Vårsemesteret 1969 skulle Rød Front bli en smalere 

front. Radikaliseringen av Studentersamfundet ble polarisert. Sosialistene og de konservative 

sto politisk lengre i fra hverandre. Dette gjorde at DNS fram til generalforsamlingen høsten 

1969, var preget av interessekonflikter og en maktkamp mellom de ulike gruppene.
64
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For å forstå Rød Front mener jeg at historien om den øvrige ml-bevegelsen er en nødvendig 

forutsetning. Derfor har dette kapittelet som mål å gi en innføring i ml-bevegelsens historie 

fra 1969 til 1980. Disse elleve årene kan deles inn i fire tidsperioder. Fra 1969-1971 var den 

viktigste målsetningen å skape en enhetlig bevegelse. I de tre årene bestod ml-bevegelsen av 

organisasjonene MLG, MLF og SUF (m-l). I den neste tidsperioden, som varte fra 1971-1974, 

ble AKP (m-l) stiftet. Partiet ble den ledende organisasjonen i bevegelsen. I tillegg prøvde ml-

erne å forbedre sitt forhold til den øvrige venstresiden. Fra 1974-1978 var det mye kritikk mot 

den øvrige venstresiden i Norge. Samtidig begynte man med proletariseringen av AKP (m-l). 

Målet var at flere ml-ere skulle stamme fra arbeiderklassen. Den siste tidsperioden fra 1978-

1980 ble en krisetid på grunn av problemer i den internasjonale ml-bevegelsen, og problemer 

innad i AKP (m-l). Etter landsmøtet til AKP (m-l) i 1980 meldte et stort antall medlemmer 

seg ut av partiet.
65

 Bevegelsen ble gradvis borte i årene etter, og AKP (m-l) ble til slutt 

nedlagt i 2007.  Dette er kortversjonen av historien til ml-bevegelsen fra 1969 til 1980. I det 

neste skal jeg skrive om fremveksten til bevegelsen, årsakene til dens framveksten, 

bevegelsens utvikling og til slutt sammenbruddet fra 1978 til 1980.  

 

Fremveksten av ml-bevegelsen  

Sosialistisk Folkeparti (SF) var det partiet som representerte det nye venstre her i Norge. 

Partiet ble opprettet i 1961, etter at en fraksjon i Det Norske Arbeiderparti (DNA) hadde 

løsrevet seg. Før bruddet ønsket opposisjonen i DNA å ha et såkalt tredje standpunkt i 

utenrikspolitikken, noe som betydde en alliansefri politikk mellom den østlige og vestlige 

maktsfære. På slutten av 1950-tallet ble det splid i innad i DNA. Den utløsende faktoren for 
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partisplittelsen var DNAs landsmøte sitt vedtak om at stasjonering av atomvåpen på norsk 

jord var en mulighet. Dette gikk imot et tidligere landsmøtevedtak som opposisjonen hadde 

støttet. I det tidligere vedtaket hadde man blitt enige om at stasjonering av atomvåpen ikke 

skulle skje på norsk jord. Etter at SF ble etablert var noen av kjennetegnene norsk 

våpennedrustning, alliansefrihet, nøytralitet, kamp mot atomvåpen og nasjonalisering av 

bank- og kredittvesenet. I tillegg skilte man seg organisasjonsmessig – i det minste i starten – 

fra Arbeiderpartiet ved ikke å være like stramt organisert. På slutten av 60-tallet gikk SF mot 

en krise hvor resultatet ble splittelsen mellom SF og SUF i februar 1969, og en nedgang i 

stemmer ved Stortingsvalget i 1969.
66

  

 

Samme år som partisplittelsen hadde SUF landsmøtet. Der ble det vedtatt at ml-parentesen 

skulle bli en del av partinavnet. Det offisielle målet til partiet var å skape et kommunistisk 

parti hvor marxismen-leninismen skulle være den førende ideologien. Samtidig ga de uttrykk 

for at de var en del av den internasjonale ml-bevegelsen. Og de tok avstand fra kommunistene 

i Sovjetunionen. De maoistiske partiene i Kina og Albania var de ledende partiene. Videre 

ønsket ml-erne enhet i den norske ml-bevegelsen. I forbindelse med det ble diverse organer 

dannet. Først ble Sosialistisk arbeids- og studiegrupper (SASG) dannet i 1969 og senere 

marxist-leninistiske arbeids- og studiegrupper (MLG) i 1970.
67

 SASG var studiesirkler hvor 

nye personer ble skolert i marxismen-leninismen. Etter endt studiesirkel kunne interesserte 

sende søknad til SUF (m-l) eller MLG for å bli medlemmer i organisasjonene. Medlemskap 

ble gitt til de som var enige i ml-ledelsens standpunkter. Når det gjelder MLG, var 

organisasjonens hovedmål å gjøre klart for et nytt parti (det som senere ble AKP (m-l)). For å 

bli medlem av MLG måtte kandidatene oppfylle strengere opptakskrav enn i SUF (m-l). MLG 

var primært rettet mot voksne også. I starten måtte hver kandidat gå gjennom en kollektiv 

vurdering av medlemmene i MLG. Etter hvert ble såkalte kadervurderinger – etter inspirasjon 

fra Kina – normalen.  

 

                                                 
66

 Knut Kjeldstadli ”Sosialistisk Folkeparti”, i Hans Fredrik Dahl, et.al (red), Pax Leksikon, bind 6, Pax forlag, 

1981 
67

 SASG ble til MLG i februar 1970. Anders Holsbø Istad, Politiske endringar i den norske ml-rørsla 1969-

1980, hovedoppgave, Universitetet i Oslo, 1992 



27 

 

Ved siden av å danne organer for samhold, ble det skapt en indre kjerne i lederskapet. 

Personene i den indre kjernen skulle dominerte ml-bevegelsen på 1970-tallet, ved at de ble 

lederne av AKP(m-l) fra partiet ble etablert. To personer fra den indre kjernen er Pål Steigan 

og Tron Øgrim.
68

 Den organisatoriske strukturen til organisasjonene i ml-bevegelsen var 

basert på demokratisk sentralisme. Det vil si at utad måtte ml-erne vise enhet ved at alle 

medlemmene fulgte ledelsens linje. Mens innad var det lovlig å gi uttrykk for sine meninger 

og å være uenige.  

 

Årsakene til ml-bevegelsens framvekst 

Med utgangspunkt i en statsvitenskapelig tilnærming, er det mulig å forklare framveksten til 

ml-bevegelsen. I et slikt perspektiv var det et åpent politisk rom for nye politiske bevegelser 

og partier i Norge på 60-tallet. Og det skyldtes at de etablerte partiene ikke klarte å 

kontrollere, eller å fange opp de nye politiske strømningene som vokste fram. Samtidig var 

det noen historiske hendelser som førte til en radikalisering av det politiske landskapet i 

Norge. Disse var partisplittelsen i DNA og SF, Vietnamkrigens innvirkning i Norge, 

studentopprøret, de ville streikene og bevegelsen mot norsk medlemskap i EF. Samtidig kan 

kulturrevolusjonen i Kina, Sovjetunionens okkupasjon av Tsjekkoslovakia, krigene i 

Midtøsten og utdanningseksplosjonen listes opp som radikaliserende elementer.
69

 Men jeg vil 

mene at en slik analyse er mangelfull fordi, de radikaliserende elementene nødvendigvis ikke 

førte til framveksten av ml-bevegelsen. Hvis man inkluderer Vietnamkrigen, den kinesiske 

kulturrevolusjon, det globale studentopprøret og en norsk radikal tradisjon, nærmer vi oss en 

forklaring. Hans Petter Sjøli bruker de nevnte aspektene som forklarende elementer. Men 

Vietnamkrigen ses på som en hovedårsak til framveksten av ml-bevegelsen. Påstanden er 

basert på intervjuer med tidligere ml-ere.
70

 Heller ikke Sjølis analyse er tilstrekkelig, og kan 

kun brukes som en delforklaring. For Vietnamkrigen var en av årsakene til det mer allmenne 

1968-opprøret i Norge. Den bidro til at det vokste fram flere motkulturelle bevegelser, ikke 

bare ml-bevegelsen.  
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Hvis man skal ha et perspektiv som fokuserer på ideologi, holder Håkon Kolmannskogs tese 

seg innenfor området. Tesen handler om at ml-bevegelsen inngikk i en relasjon med 

maoismen, karakterisert som en faustisk pakt. Kolmannskog har sammenlignet pakten med 

religiøs tro, fordi den ga superkrefter. Men til gjengjeld måtte ml-erne slutte seg til 

marxismen-leninismen, Mao Zedong sin tenkning. Den ga ml-erne en stor tro på deres 

ideologi. Men det betyr ikke at ml-ernes ideologi var en religionserstatning. Tesen til 

Kolmannskog kan forklare ml-bevegelsens framvekst i Norge: ”Det var gjennom den 

faustistiske pakta med maoismen at eit antiautoritært, demokratisk studentopprør enda opp 

med ein antidemokratisk ideologi som i utgangspunktet stod dei fleste involverte ganske 

fjernt.”
71

 Det er et synspunkt Sjøli deler med Kolmannskog. Han mener også at ml-bevegelsen 

hadde sine røtter i et antiautoritært opprør. Dette faktum kan også ha bidratt til 

sammenbruddet i den norske ml-bevegelsen,
72

 men mer om det i den siste delen av kapittelet.  

 

Ved siden av Kolmannskogs forklaring kan man gjøre som Roar Hagen og ha et sammensatt 

syn. I tillegg til Vietnamkrigen var ungdomsopprøret, utdanningssystemet og bruddet i den 

kommunistiske verdensbevegelse tre bidragende elementer.
73

 Vietnamkrigen, 

ungdomsopprøret og utdanningssystemet blir utelatt i den videre framstillingen her, fordi det 

har blitt skrevet om i kapittel to. Bruddet i den kommunistiske verdensbevegelse var mellom 

Kina og Sovjetunionen. Det skyldtes motsetninger i ideologi og nasjonale interesser. Hvis vi 

skal forholde oss til det ideologiske, var kineserne mer kritisk til vestlig kapitalisme 

sammenlignet med Sovjetunionen. I Sovjetunionen ble det hevdet at sosialistiske og 

kapitalistiske stater kunne leve i fredelig sameksistens. Det var ulikt Kina, hvor det ble hevdet 

at fredelig sameksistens ikke var mulig. Splittelsen førte til at Kina gikk sin egen politiske 

vei.
74

 Kinas politikk smittet over til Norge. Her hermet man etter kineserne og drev med 

såkalt revisjonismekritikk. Den kritikken gjorde at mange personer fant veien til marxisme-

leninismen og maoismen. Til slutt kan det være av betydning å se på hvem de revolusjonære 

var.  De kan ha vært moralske personer eller hverdagskantianere. Dette var personer som ikke 

                                                 
71

 Håkon Kolmannskog, Ideologisk leiarskap i den norske ml-rørsla, hovedoppgave, Universitetet i Oslo, 2006: 

S. 7 
72

 Hans Petter Sjøli, Mao, Min Mao: historien om AKPs vekst og fall, Cappelen, 2005   
73

 Roar Hagen, “68”, i Terje Tvedt (red.) (ml), Ad Notam forlag, 1989 
74

 Geir Lundestad, Øst, Vest, Nord, Sør. Hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945, Universitetsforlaget, 

2004 



29 

 

skilte mellom personlige interesser og kollektive interesser. Ytterligere alternative 

forklaringer kan være at ml-erne avviste samfunnets verdier, eller var personer som var med 

fordi det var en del av tidsånden i samtiden, å være revolusjonær.
75

  

 

Utviklingen på 1970-tallet 

Ml-bevegelsens politikk ble i starten av 1970-årene påvirket av EF-kampen (eller EEC som 

organisasjonen het den gang), noe som kan ha ført til en høyredreining i partiet. Før jeg 

skriver om høyredreiningen, skal vi finne mer ut ml-bevegelsens rolle i EF-kampen. For ml-

erne dreide EF-kampen seg om en strid for sosialismen. Samtidig ønsket man å bruke det til 

partibyggende arbeid.
76

 I september 1970 ble Aksjonskomiteen mot EEC og dyrtid (AKMED) 

opprettet av MLG, MLF og SUF (m-l), det som ble ml-ernes organisasjon i kampen mot 

norsk EF-medlemskap. Samtidig ønsket ml-erne at organisasjonen skulle være tverrpolitisk. 

Fra starten av ønsket de at arbeiderklassen skulle være det førende elementet i EF-kampen. I 

tillegg ble fienden som vanlig kapitalkreftene. Etter 1970 dreide EF-kampen seg mer om å 

opprettholde norsk suverenitet enn om en kamp for sosialismen. AKMEDs grunnleggende 

parole om forsvar av norsk suverenitet, fra deres landsmøte i 1972, kan bekrefte ml-

bevegelsens nye syn på EF-kampen. Etter seieren i folkeavstemmingen valgte bevegelsen å 

fortsette sin kamp mot norsk EF-medlemskap.
77

 EF-kampen er et eksempel på ml-ernes 

skiftende politikk, noe som skulle bli et typisk trekk ved bevegelsen utover på 70-tallet.    

 

Dannelsen av ml-bevegelsens politiske parti, AKP (m-l), skjedde offisielt i 1973. Uoffisielt 

ble partiet dannet i 1972. Partiet var en omdannelse av MLG.  Den første partiformannen ble 

Sigurd Allern som tidligere hadde vært formann i MLG. I partiprogrammet ble ml-erne 

presentert som en del av den internasjonale ml-bevegelsen. Samtidig ble det uttrykt at de førte 

en selvstendig politikk ut fra norske forhold. Videre kom det fram i partiprogrammet at man 

ønsket å samarbeide med den øvrige venstresiden i Norge. Men ikke alle retninger på 
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venstresiden ble akseptert. Ideologiske retninger som anarkismen og trotskismen var ml-erne 

ikke villige til å samarbeide med. Helt konkret ville de bli en del av valgfronten Sosialistisk 

Valgforbund (SV), i forbindelse med Stortingsvalget i 1973. Dette var i tråd med deres 

politiske linje i EF-kampen. I omfavnelsen av SV gikk ml-erne tilbake på tidligere synspunkt 

om SF og Norges Kommunistiske Parti (NKP).
78

 Fra å være taktiske fiender hadde disse 

partiene blitt ønskelige samarbeidspartnere. Ønsket om samarbeid ble ikke delt av SV, og ml-

erne ble holdt utenfor valgfronten. Etter avvisningen stilte ml-erne til valg som Rød 

Valgallianse (RV). AKP (m-l) kunne ikke stille til valg fordi det kunne forveksles med NKP. 

Rød Valgallianse bestod av AKP (m-l) og uavhengige sosialister, ifølge ml-erne selv. 
79

  

 

Stortingsvalget i 1973 endte dårlig for RV siden de ikke fikk noen mandater på Stortinget. Og 

etter valget ble alliansen oppløst. Derimot var det et vellykket valg for SV som endte opp med 

seksten mandater. Rett etter valget fortsatte ml-erne med den samme linjen mot resten av 

venstresiden i Norge. Men ml-ernes oppfatning av venstresiden begynte etter hvert å bli mer 

negativ, samtidig som politikken deres ble endret.  I etterkant av statskuppet i Chile, mot den 

sosialistiske presidenten Salvador Allende i september 1973, kom endringen til uttrykk. Ml-

erne mente at kuppet viste at revolusjon var den eneste veien til sosialismen. Dette gjorde det 

vanskelig å samarbeide med et reformorientert SV. Innad i ml-bevegelsen ble det også gjort 

endringer. Man ville skjerpe den indre organiseringen og fjerne manglende disiplin. Et 

eksempel var Rød Ungdom (tidligere SUF (m-l)), der ble den demokratiske sentralismen 

skjerpet.
80

 Igjen er det mulig å se ml-bevegelsens forandring av politikk. I dette tilfellet ble 

det gjort en radikalisering av bevegelsen etter en relativt moderat periode. 

 

I det norske kommunevalget i 1975 stilte RV til valg igjen. RV hadde et program som var mer 

revolusjonært og radikalt enn det forrige valgkampsprogrammet. I programmet ble det hevdet 

at en sosialistisk stat kunne realiseres kun ved en revolusjon. Dette viser den nye veien ml-
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bevegelsen ville ta. Valgresultatet endte med enkelte mandater til RV. Like etter valget ble 

Sigurd Allern skiftet ut med Pål Steigan som formann av AKP (m-l). Offisielt var det på 

grunn av såkalte høyreopportunistiske feilgrep i 1972-1973. De høyreopportunistiske 

feilgrepene kan antas å ha vært forsøkene på samarbeid med SV. Innad i AKP (m-l) fantes det 

misfornøyde stemmer og de talte blant annet Tron Øgrim og Pål Steigan.
81

 Øgrim 

representerte en ortodoks del i partiet. På den andre siden fantes Sigurd Allern som 

representerte en del som var mer imøtekommende til den øvrige venstresiden i Norge. Det var 

friksjoner mellom disse delene av partiet på 70-årene.
82

 Allerns mer moderate standpunkter 

kan ha vært årsaken til at han ble byttet ut som partiformann. Videre kritiserte Øgrim 

partiprogrammet fra 1973. Programmet hadde mangler blant annet fordi sosialdemokratiet og 

revisjonismen hadde blitt skrevet om på en feil måte. Det skyldtes at prinsippene i disse 

systemene ble utelatt i partiprogrammet. Dette stemte ikke med ml-bevegelsens prinsipper. I 

tillegg skrev Øgrim Teser om høyreavviket i partiet. Teksten ble et viktig arbeid for AKP (m-

l) fordi alle i partiet skulle gjennomgå den. I tesene mente Øgrim at ml-erne hadde hatt en gal 

holdning til revisjonismen og sosialimperialisme.
83

 Det konkrete uttrykket for disse ideene var 

SF og NKP. Øgrim tok til orde for å ha et strengere forhold til revisjonismen og 

sosialimperialismen. I tillegg hevdet Øgrim at SF og NKP i realiteten var høyredreide. Etter 

teksten til Øgrim ble konsekvensene av det såkalte høyreavviket at ledelsen i partiet fikk 

skylden. Avviket skulle motvirkes med mer skolering, proletarisering og en ideologisk 

opprydding i partiet.
84

       

 

Sammenbruddet 

Ifølge historikeren Anders Holsbø Istad, begynte sammenbruddet i ml-bevegelsen i 1978. Det 

var da, med offentliggjøringen av krigshandlinger mellom Kambodsja og Vietnam, at 

sammenbruddet i den internasjonale ml-bevegelsen begynte. På grunn av den norske ml-

bevegelsens tilknytting til den internasjonale ml-bevegelsen, ble ml-erne i Norge påvirket av 

hendelsene. Samtidig kan det hevdes at sammenbruddet startet i 1976, og at det skyldtes 
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splittelsen mellom Kina og Albania, og arrestasjonen av den såkalte firerbanden i Kina. Jeg 

velger å følge Istad fordi det var i 1978 at hendelsene i den internasjonale ml-bevegelsen ble 

kjent for vanlige marxist-leninister i Norge.
85

 Ledelsen i AKP (m-l) hadde forstått hva som 

kom til å skje allerede i 1976, men holdt informasjonen bevisst tilbake.
86

 

 

Indre forhold i ml-bevegelsens bidro til sammenbruddet i strømningen. Et moment var 

organisasjonskulturen med en autokratisk ledelse. Det var den samme kjernen som hadde styrt 

siden splittelsen mellom SUF (m-l) og SF.
87

 Sverre Knutsen hevder at når kjernen begynte å 

miste avgjørende makt i alle saker, startet oppløsningen av hele bevegelsen. Det skyldtes at 

ml-bevegelsen var bygget opp på en måte, som gjorde at ml-ledelsen tolket den rette linjen fra 

Kina uten kritikk fra sine medlemmer. Men etter mange år begynte medlemmene å tvile på 

ledelsens beslutninger. Kritikken mot ledelsen eskalerte fra 1979. Det var startpunktet for den 

såkalte partikrisen i AKP (m-l).
88

 Istad har en annen tilnærming til studieobjektet, han mener 

at allerede i 1978 kom sammenbruddet i strømningen, en krise som kulminerte i 1980. 

Årsaken var at fra 1978 skjedde det en mentalitetsendring i bevegelsen, med unntak av i 

ledelsen. Det viser Istad ved å henvise til synkende partidisiplin, og selvproletariserte 

medlemmer som sluttet i sine jobber.
89

  

 

Ml-bevegelsen kan sies å ha vært et generasjonsfenomen. Tre faktorer taler for dette. Den 

første var at de fleste ml-erne ble født i årene 1945-55. På slutten av 1970-årene var disse 

voksne med mer ansvar enn i ungdomsårene. Mange hadde familie, barn og vanlige jobber. 

Trolig hadde de ikke like mye tid til revolusjonær virksomhet som tidligere.
90

 Den andre 

faktoren er tilknyttet den første og den gikk ut på at rekrutteringen av unge til strømningen 

stagnerte. Ml-erne iverksatte en ungdomskampanje med mål om å rekruttere ungdom. Men 
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kampanjen gikk ikke som planlagt og hadde slette resultater. Altså i tillegg til at 

gjennomsnittsalderen økte, gikk deres ungdomskampanje dårlig. De andre faktorene henger 

også sammen med den tredje faktoren, nemlig den såkalte høyrebølgen som skylte innover 

Norge på 1970- og 80-tallet. Det lå ikke lenger i tidsånden å være revolusjonær. Andre idealer 

hadde tatt over for idealene fra ungdomsopprøret på 1960- og 70-tallet.
91
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Hovedkapitlene  
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Dette kapittelet skal handle om tidsperioden våren 1970 til høsten 1972. Vi skal se på da Rød 

Front først kom i styreposisjon i DNS. Denne hendelsen ga en venstreradikal bevegelse 

ledelsen over talerstolen, i det som var et av Norges mest prestisjefylte debattforum. Jeg skal 

prøve å besvare spørsmålet: Hvilke saker ble prioritert av de ulike Rød Front-styrene i denne 

perioden? I tidsperioden satt Rød Front uavbrutt til Høsten 1972. Da kom Grønt Gras i 

styreposisjon etter at de hadde vunnet valget i generalforsamlingen våren 1972. Hva var 

årsakene til at Grønt Gras kom i styreposisjon? Vi skal også sammenligne Grønt Gras og Rød 

Front. Visse likheter fantes det, men ulikhetene var flere enn likhetene. En viktig forskjell var 

at i DNS representert Grønt Gras den anti-autoritære og grønne delen av studentopprøret. 

Mens Rød Front representerte den disiplinert (marxist-leninistene organisasjoner var basert på 

den demokratiske sentralismen) og den røde delen. Grønt Gras var klart i opposisjon til Rød 

Front, og før høstsemesteret 1972 var Rød Front i opposisjon til Grønt Gras. I valgkampen det 

semesteret uttrykket Rød Front at de ønsket å samarbeide med Grønt Gras om et 

møteprogram. Til slutt skal vi kort gjennomgå valgkampen høstsemesteret 1972, da Rød Front 

stilte mot en koalisjon bestående av Grønt Gras og Sosialistisk Front.    

 

Før vi tar fatt på utviklingen i DNS, skal det nevnes at i 1970 var Jørund Ubøe Soma – Grønt 

Gras sin formann høsten 1972 – redaksjonslederen i Universitas. Universitas hadde altså ikke 

en venstresosialistisk redaksjon. Redaksjonens ambisjon var at avisen skulle være uavhengig 
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av politiske studentgrupperinger. På grunn av det, trodde man at avisen ville få større tillit 

blant studenter enn andre publikasjoner tilknyttet politiske studentgrupperinger.
92

 

 

Det første semesteret i styreposisjon 

Høsten 1969 vant Rød Fronts kandidatstyre – med marxist-leninisten Carl Erik Schulz som 

formannskandidat – valget i generalforsamlingen, i andre valgomgang. Schulz’ styre vant med 

593 stemmer mot 478. Motstanderen i andre valgomgang var en koalisjon bestående av 

studenter tilknyttet partiene Høyre, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. 

Formannskandidaten til koalisjonen var Hallgrim Berg fra Den konservative Studentforening 

(DKSF).
9394

 Etter at Sosialistisk Front røk ut i første valgomgang, oppfordret de velgerne sine 

til å stemme på Rød Front i den siste valgomgangen.
95

 Uten hjelp fra Sosialistisk Front hadde 

ikke Rød Front vunnet valget. Siden Rød Front hadde færre stemmer enn den borgerlige 

koalisjonen i første valgomgang, var stemmene til Sos. Front avgjørende. 

 

Det politiske programmet Rød Front gikk til valg på, var basert på fire paroler. Disse var: 

”Fram for seier i arbeiderklassens revolusjonære kamp! Til kamp mot USA-imperialismen og 

sovjets sosialimperialisme! Avslør og bekjemp klassesamarbeidspolitikken! Stans 

Ottosenkomiteen!”
96

 Parolene ble gjenspeilet i møteprogrammet til Rød Front som var preget 

av det som kan kalles et klasseperspektiv, og inneholdt en sosialistisk ordbruk. Når det gjelder 

parolene, hevdet Rød Front at det var en sammenheng mellom dem. De ulike konfliktene 

kunne forenes fordi studenter, elever og arbeidere måtte føre en kamp mot dårligere 

                                                 
92

 ”I dag”, i avisen Universitas, nr. 1 1970 
93

 Torstein Hjellum, ”Opprøret mot de etablerte partiene og ml-bevegelsens framvekst”,  i Terje Tvedt (red.), 

(ml), Ad Notam forlag, 1989.  Første valgomgang besto i tillegg av Sosialistisk Front som fikk støtte fra NKPs 

studentorganisasjon, SF-studenter, Arbeiderpartiets Studentlag og noen fra Studentvenstrelaget. I første 

valgomgang fikk Rød Front 405 stemmer, Sosialistisk Front 377 og de borgerlige 497. Sånn cirka halvparten av 

Sosialistisk Fronts stemmer gikk til Rød Front i andre valgomgang.   
94

 Harald Skjønsberg, ”Studentersamfundet under Rød Front”, i Tor Ivar Hansen (red.), Studentminner, bind 9, 

Unipub, 2011. Skjønsberg skrev i sin artikkel at Rød Front fikk 700 stemmer i annen valgomgang. Dette 

stemmer ikke med Hjellum sine tall. Men en ting er sikkert og det er at Rød Front vant valget i andre 

valgomgang. 
95

 Mette Torp, Fra akademiske idealer til radikalisering og studentopprør, Hovedoppgave, Universitetet i Oslo, 

2002 
96

 Rød Front-styrets semestermelding, DNS’ arkiver, i Riksarkivet, s. 1, våren 1970. I originalteksten ble 

parolene skrevet i store bokstaver, men av praktiske hensyn har jeg brukt små bokstaver i teksten.  



37 

 

økonomiske vilkår. Mekanismer som ville føre til en dårligere økonomisk situasjon, var 

momsen, arbeidspress, rasjonaliseringstiltak og tidsstudier mot de ovennevnte gruppene. I den 

sammenheng var fienden den såkalte monopolkapitalismen; et økonomisk system dominert av 

et lite antall kapitalistiske konserner. Samtidig hadde Rød Front et bredt perspektiv som 

inkluderte internasjonal politikk. På den internasjonale arena var Sovjet-imperialismen og 

USA-imperialismen motstanderne. Alle disse konfliktene ble slått sammen til en kamp som 

studentene og arbeidsfolk skulle føre, og hvor nøytralitet ikke var mulig.  

 

Parolene ble gjennomført i praksis ved å gjøre DNS’ tekniske og økonomiske ressurser 

tilgjengelig for arbeiderklassen, og de antiimperialistiske og antikapitalistiske frontene. Helt 

konkret var det blant annet Kampanjen Norge ut av NATO (KNUAN) og den såkalte 

Kirunaaksjonen (til støtte for den første ulovlige streiken i Norden på den tiden, som varte fra 

desember 1969 til februar 1970).  Her kan man se hvordan Rød Front gjorde DNS om til en 

organisasjon til hjelp for diverse samfunnsaktører. 

 

På generalforsamlingen høsten 1969, presenterte Rød Fronts formannskandidat, Carl Erik 

Schulz, grupperingens politiske plattform. Han uttrykte at de konservative var 

hovedmotstanderne. De konservative i Studentersamfundet hadde en skjult agenda, og var i 

realiteten på kapitalismens side i klassekampen. Samtidig ble det sagt at Sosialistisk 

Studentlag og Sos. Front var den såkalte taktiske motstanderen i Studentersamfundet og 

generelt. I talen fra generalforsamlingen mente Schulz at sosialistene hadde en revolusjonær 

retorikk, men den ble ikke overført til handling. Uttalelsene var i overenstemmelse med SUF 

(m-l) sin politikk, vedtatt på deres landsmøte våren 1969.
97

 Retorikken til Rød Front viser at 

det fantes en forbindelse mellom dem og SUF (m-l).   

 

Det første møtet våren 1970 var ”Klassesamarbeid – forræderi mot arbeiderklassen”, med 

Kjell Hovden (klubbformann ved bedriften Norgas og en Kina-orientert kommunist) som 

innleder. Et annet møte var ”Den moderne revisjonismen og dens representanter i Norge”, 
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med Sverre Knutsen som innleder.
98

 Disse møtene var forskjellig fra de to første møtene 

høsten 1962,
99

 som var feiringer: en såkalt akademisk festforestilling og en åpningsfest. Styret 

dette semesteret arrangerte også en debatt om nasjonalisme. Og det var heller ikke noen 

debatter om klassespørsmål det semesteret.
100

 Når man ser på de nevnte eksemplene, er det 

mulig å se en endring både i språket og hvilke typer møter som ble arrangert.  

 

Møteprogrammet fikk en propagandafunksjon, ifølge Rød Front. Det viktigste var å drøfte 

arbeiderklassens kampmetoder og hvilke strategier som ga best resultater. Studentenes 

interessekamp skulle knyttes til klassekampen, noe som var obligatorisk for enhver 

revolusjonær, ble det hevdet
101

 Her ser man to ting, først at DNS ikke lenger hadde som 

hovedoppgave å bedrive reell meningsbrytning på tvers av det politiske spekteret. Det er også 

mulig å se hvordan Rød Front ønsket å knytte studentenes interessekamp til klassekampen. Å 

gjøre dette, ble prioritert framfor dialog, i hvert fall i praksis. Eivind Stø, formann i DNS 

våren 1972, har hevdet at et av problemene til Rød Front var avstanden mellom idealene om 

åpen diskusjon og realitetene. I festtaler og i alle offisielle dokumenter så var Rød Front en 

virkelig en front, men i DNS fungerte det ikke slik. Møtene i DNS ble ofte til en plattform for 

marxist-leninistene, og som en konsekvens sank kvaliteten til debattene.
102

  

 

Debattformen ble også endret, Rød Front fikk kritikk for å forlate tidligere praksis i 

debattmøtene. Blant annet virket innleggene deres ofte ferdigskrevet, til forskjell fra idealet 

om at innleggene skulle fremføres uten manus. Dette sammen med andre endringer på 

debattformen fra Rød Front, virket mest på de konservative. I tillegg kritiserte de konservative 

emnene på debattmøtene, mens sosialistene kunne i høyere grad interessere seg for emnene. 

Samtidig var ordbruken til Rød Front fremmed for de konservative. Hvis man ikke hadde satt 

seg inn i de venstreradikales språkbruk, var det lettere ikke å interessere seg for debattene. Til 

slutt var det særlig den lange taletiden til Rød Front representanter, som de konservative 
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mislykte. Det ble kalt for uthalingstaktikk eller filibustertaktikk.
103

 Disse endringene av DNS 

skulle gjøre det til en annerledes institusjon utover på 1970-tallet. 

 

Totalt bevilget Rød Front-styret våren 1970, 77.000 NOK til ulike formål. Det var økonomisk 

forsvarlig på grunn av utgiftene var i samsvar med inntektene. Men i tillegg til styrets 

bevilgninger støttet medlemsmøtet (det var utenfor styrets kontroll, i det minste formelt) 

streikekampfondet Kiruna, Norgas-arbeiderne og Faglig studentfronts avis med til sammen 

20. 000 NOK.
104

 Ytelser av den art hadde blitt utført tidligere, og dermed var ikke Rød Fronts 

bevilgninger problematiske. På en annen side hadde ikke ytelsene tidligere nådd slike 

størrelser, hvert fall ikke i absolutte tall. Og rent økonomisk bidro kanskje bevilgningene til at 

DNS nesten gikk konkurs utover på 1970-tallet. For dette var noe Rød Front fortsatte med 

utover på tiåret. I tillegg ble 20.000 NOK bevilget utenfor styrets ramme. Det førte til et 

underskudd i budsjettet.
105

 Hvis vi ser på Grønt Gras-styrets bruk av penger på bevilgninger 

til diverse formål, var det på 27. 151 NOK. Tallene viser at Grønt Gras brukte en betydelig 

mindre sum på bevilgninger, enn det Rød Front-styret brukte våren 1970.
106

 Men til gjengjeld, 

som det kommer fram nede, begrenset Grønt Gras sin pengebruk på grunn av 

budsjettproblemer under deres styreperiode.
107

 

 

Rød Front var en del av en bredere tendens på Universitetet i Oslo og Studentersamfundet. 

Utviklingen i DNS skjedde parallelt med det norske studentopprøret, som jeg har beskrevet i 

kapittel 2. Det hadde sammenheng med det internasjonale studentopprøret i 1968. For 

eksempel ville Sosialistisk Front debattere sosialisme og klassekamp. I deres forslag til 

møteprogram for våren 1970, var det blant annet et møte om ”Arbeid og kapital – 

hovedmotsetningen i det norske samfunnet”. I tillegg ønsket Sosialistisk Front å holde en 
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seminarrekke om marxismen.
108

 Rød Front var altså ikke alene om å ville debattere sosialisme 

og klassekamp. Men samtidig som den politiske venstresiden (i det minste ml-erne) har fått 

mye oppmerksomhet i ettertid, betyr ikke det at flertallet av studentene ble radikalisert. Det er 

lett å glemme de konservative som også hadde betydelig støtte blant studenter. Dette viser 

deres storsatsning mot Rød Front høsten 1970. Den fikk relativ bra støtte selv om de 

konservative tapte.
109

 Samtidig skal det påpekes at studenter flest ikke var medlemmer i DNS, 

og stemte heller ikke på generalforsamlingene.
110

    

 

En viktig begivenhet i DNS våren 1970, var mistillitsforslaget mot tre medlemmer av 

økonomistyret. Blant disse var økonomistyrets daværende formann Haakon Nygaard. Før jeg 

forklarer videre om mistillitsforslaget, skal det nevnes at valgene av økonomistyret var 

uavhengig av avstemningen på hovedstyret i DNS. Økonomistyret gjennomførte 

avstemninger hvert andre år. Mistillitsforslaget våren 1970 ble framsatt av blant annet den 

senere formannen i DNS for Rød Front, Sigmund Grønmo. Ifølge Rød Front ble forslaget stilt 

fordi AS Studentkro ble solgt. Studentkroa skulle beskjeftige seg med driften av kroen på 

Studentersamfundets møter og på vanlige krokvelder. Den ble en viktig inntektskilde for 

DNS. Da Studentkroa ble solgt hadde DNS én inntektskilde mindre. Dette var kanskje én av 

flere faktorer som bidro til DNS’ økonomiske nedgang utover på 1970-tallet. Kroa ble solgt 

uten å informere Studentersamfundet på forhånd, og i Rød Front ble det hevdet at salget ble 

gjort for å hindre at DNS’ inntektskilder skulle brukes i det de oppfattet som klassekampen. 

Kroa ble solgt en uke etter Rød Fronts seier i generalforsamlingen 1969. Rød Front insinuerte 

at salget av Kroa ikke var tilfeldig. I forkant av generalforsamling hadde valgkonstellasjonen 

uttrykt at de var villige til å bruke DNS’ ressurser på klassekampen. Og derfor var ikke salget 

tilfeldig
 111

 Episoden endte med at mistillitsforslaget ble vedtatt med et klart flertall, og tre nye 

representanter valgt inn noen dager senere.
112

 Av Verdens Gang ble episoden fremstilt som et 
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mulig SUF-kupp i økonomistyret.
113

 Et SUF-kupp var det ikke fordi Rød Fronts oppstilte 

kandidat til ledervervet tapte valget.
114

 Ingen av de nyvalgte representerte Rød Front. Det var 

Sosialistisk Front som i realiteten vant voteringen. Og det er viktig å påpeke at de vant med 

hjelp av DKSF.
115

 

 

I hovedoppgaven til Mette Torp blir en annerledes historie framsatt. Stridens kjerne i 

mistillitsforslaget til Rød Front, var pengeoverføringer fra DNS til et Byggefond som ble kalt 

for Studentersamfundets Hus. Byggefondet hadde blitt opprettet av huskomitéen, som Jan 

Peder Syse etablerte i 1956. Byggefondet hadde til oppgave å finansiere byggingen av 

Chateau Neuf. DNS var pålagt å betale en sum på 600.000 kroner til det, og det skjedde julen 

1969. Pengeoverføringene ble ikke meldt til DNS før etter at de hadde blitt overført, noe som 

førte til at Rød Front-styret våren 1970 fremla et mistillitsforslag mot økonomistyret. Mette 

Torp oppfattet hendelsen som en del av en politisk kamp om Studentersamfundets 

økonomistyring. Kampen sto mellom de konservative, sosialistene og Rød Front.
116

 Det skal 

nevnes at Mette Torp har brukt Universitas i høyere grad enn det jeg har gjort, i forbindelse 

med denne episoden. Det kan være årsaken til de ulike versjonene av episoden. Jeg har i 

høyere grad brukt Rød Fronts egenproduserte tekst, Hvitbok om hussaka. I dette tilfellet 

velger jeg å la de to versjonene være, siden det er vanskelig å vite hvilken versjon som er 

korrekt.   

 

Etter tre debattmøter i vårsemesteret hadde Andreas Hompland – en skribent i Universitas 

som skrev fast om DNS – registrert en dalende interesse for Studentersamfundet blant 

studenter. Oppmøtet om møtene hadde gradvis sunket. Hompland hevdet at ordet kjedelig 

kunne brukes om arrangementene til Rød Front. Temaene til Rød Front var uinteressante for 
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personer av et annet politisk standpunkt. Styret hadde heller ikke et fokus på nye tanker og 

nyvinninger, ble det påstått.
117

 

 

Valgkampen vårsemesteret 1970, sto mellom Rød Front, med Sigmund Grønmo som 

formannskandidat og Sosialistisk Front. Leiv Ellingsen var lederen for kandidatstyret til Sos. 

Front. Ifølge Universitas var mulighetene til Sos. Front små, siden kandidatstyret ble oppfattet 

som svakt.
118

 Hovedforskjellen mellom de to kandidatstyrene ser ut til å ha vært uenighet om 

hvilke verktøy som skulle brukes til å skape et sosialistisk samfunn. Det beskrev Leiv 

Ellingsen i et intervju med Universitas: ”Spørsmålsstilinga er ikkje lenger om vi skal kjempa 

mot framstøytane frå storkapitalen, men korleis vi skal gjera det. Spørsmålet er ikkje om vi 

må skape eit anna samfunn, men korleis det kan og bør gjerast.”
119

 Ellingsen mente at de to 

sosialistiske kandidatstyrene i DNS, illustrerte den politiske utviklingen blant studenter. I 

sitatet nevnte han ikke konkrete forskjeller mellom Sos. Front og Rød Front.
120

 Sigmund 

Grønmo påpekte at skillet mellom Rød Front og Sosialistisk Front, var blant annet midlene 

som ble benyttet for å utfylle idealet om et sosialistisk samfunn. Rød Front var revolusjonært, 

mens Sos. Front var reformistisk.
121

 Vi ser altså at kandidatstyrene, var enige om å være 

uenige om hvilke virkemidler sosialistiske grupperinger burde benytte i klassekampen. 

 

Leiv Ellingsen presenterte, det jeg vil kalle for, en indirekte kritikk av Rød Front i 

Universitas: ”Vi vil legga opp til ein politikk i DNS som kan virka samlanda snarare enn 

kløyvande.” Og så snakket Ellingsen om Sos. Fronts møteprogram: ”[m]øteopplegget og lista 

over foredragsholdarar vil bera preg av at det finst ulike oppfatningar blant sosialister i 

Noreg”. I tillegg mente Leiv Ellingsen at et ”hovedmål må vera å finna fram til størst mogleg 

samling for å oppnå styrke i kampen mot kapitalkreftene.”
122

 Tre ting kan trekkes fra sitatene, 

først at Rød Front var polemiserende. Samtidig prøvde Sos. Front å vise at de ønsket å la 

meningsmangfoldet blant sosialister uttrykke seg. Til slutt ble en samling på den politiske 
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venstresiden satt som et hovedmål. Dette var en del av retorikken til Sosialistisk Front i 

valgkampen.  

 

Dessverre har jeg ikke funnet noen skriftlige opplysninger om valgresultatene på 

generalforsamlingen våren 1970. Men Leiv Ellingsen har uttalt at Rød Front vant med 

omtrent 100 stemmers overvekt. En årsak til seieren kan ha vært at mange av tilhengerne til 

Sosialistisk Front valgte ikke å registrere seg til å stemme. Tilhengerne lot være å stemme 

fordi man var sikre på at Sosialistisk Front kom til å vinne, ifølge Leiv Ellingsen.
123

 Hvis 

dette stemmer, vant Rød Front fordi mange av motstandernes tilhengere ikke stilte på 

generalforsamlingen. 

 

Valgkampen og generalforsamlingen Høsten 1970  

I høstsemesteret 1970 besto Rød Front av medlemmer i SUF (m-l-) og sympatisører. 

Universitas mente at sympatisørene nok kom til å bli medlemmer av SUF i framtiden. I tillegg 

kom det fram i teksten til Universitas at medlemmene i SUF (m-l) vegret for å fortelle om sitt 

medlemskap i organisasjonen.
124

  

 

DKSFeren Aage Figenschou skrev i Universitas høstsemestret om Rød Fronts innledere til 

møter i DNS. ”[U]sedvanlig få av SUFs foredragsholdere har de nødvendige kvalifikasjoner 

for å oppta 1 – 1 ½ time av medlemmenes [medlemmer i DNS] tid”,
125

 skrev Figenschou. 

Dette kan være et tegn på at Rød Front brukte en annen type innledere enn det hvert fall Aage 

Figenschou ønsket og muligens DKSF. Istedenfor å invitere mange akademikere og 

politikere, ble en god del marxist-leninister invitert. Blant annet var Tron Øgrim, Carl-Erik 

Schulz og Sigurd Allern innledere i møter høsten 1970. Men samtidig ble akademikere som 

Johan Galtung også invitert.
126
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Høsten 1970 gjorde DKSF et forsøk på å vinne tilbake talerstolen. Et styre med representanter 

fra studentforeningen gikk til valg under navnet Det Moderate Studentforbund (DMSF).
127

 

Trolig gikk de til valg med det navnet på grunn av venstresidens hegemoni på Universitetet i 

Oslo. Arild Underdal stilte som formannskandidat for de konservative, og uttalte i forkant av 

generalforsamlingen ”muligens representerer vårt liberalt/konservative syn en form for 

sosialistisk orientering.”
128

 Uttalelsen til Underdal bekrefter at de konservative tilpasset seg 

tilstanden på Universitetet, og det ble nok gjort fordi de ikke hadde noe annet valg. 

 

DMSF ønsket å stoppe bevilgninger til organisasjoner som Den norske Solidaritetskomiteen 

for Vietnam og Kampanjen Norge ut av NATO, hvis de vant valget på generalforsamlingen. 

Istedenfor å bruke det økonomiske budsjettet på slike poster ville de konservative bruke 

penger på møteprogrammet, semesterbøker, gjøre et forsøk på å spre foredrag på diverse 

organer i DNS og til slutt utføre en undersøkelse som kartla eldre og andre utkantsgruppers 

klagemål i det norske samfunn. DMSF henvendte seg ikke til en spesifikk del av 

studentverden, men til alle studenter. Og det var heller ikke et ønske om å gi penger til noen 

spesifikke organisasjoner. Mens Rød Front på en annen side ville bevilge penger til 

organisasjoner som man mente var verdt det, som for eksempel Solkom.
129

  

 

Rød Front stilte med Helga Forfang som formannskandidat. I et intervju med Universitas 

virket Forfang sikker på styrken til Rød Front, og var ikke redd for konsekvensene ved et 

eventuelt tap i valget ved generalforsamlingen. Et tap ville ikke ”være en varig seier for 

DKSF.”
130

 I det samme intervjuet hevdet Helga Forfang at Rød Front sin hovedmålsetning i 

DNS, var bruk av midlene som Studentersamfundet hadde til disposisjon. Ved hjelp av 

virkemidlene skulle norsk medlemskap i EF motarbeides.
131

 Helga Forfang og hennes 

kandidatstyre ønsket også å trekke flere grupper til DNS. Målet med møteprogrammet var å 

appellere til sentrumsfolk også. Det kolliderte med resonnementet til Leiv Ellingsen 
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vårsemesteret 1970, om at Rød Front var polemiserende. I møteprogrammet skulle blant annet 

begrepet politisk militærtjeneste være emnet for et debattmøte, og i tillegg kirken og 

klassekampen.
132

 Ifølge semestermeldingen til Rød Front vårsemesteret 1971, ble de planlagte 

møtene gjennomført.
133

 

 

På generalforsamlingen høsten 1970, var det et langt forspill før det endelige valget. Hele 

generalforsamlingen ble karakterisert som en folkefest av Universitas. Aktivitetene før valget 

inkluderte avsynging av den norske nasjonalsangen og Internasjonalen. I tillegg var det 

kortspill og debatter.
134

 Da Internasjonalen ble sunget, gikk de konservative til en motoffensiv 

og sang Millom Bakkar og berg utmed havet. Deretter begynte alle EF-motstandere å synge 

Ja, vi elsker. Generalforsamlingen hadde altså nesten et komisk preg over seg. Arvid W. 

Skjærpe i Universitas – redaksjonens sekretær – karakteriserte kvelden som ”en hyggelig 

aften i Oslos underholdningsverden.”
135

  

 

Generalforsamlingen høstsemesteret 1970, ble en lang affære, den varte i åtte timer, i 

Fredrikkebygget på Blindern. Totalt møtte 3500 personer opp (like mange stemte ikke, det var 

2437 som gjorde det), og det var en ny rekord. Stemmetallene ved generalforsamlingen var 

også en ny rekord.
136

 Valget på generalforsamlingen endte med 1277 stemmer i favør av Rød 

Front og 1160 stemmer til DMSF. Det var altså et jevnt valg til slutt. Flere faktorer kan ha 

vært avgjørende. Det politiske sentrum støtte ikke DMSF like mye som de konservative hadde 

håpet på, og samtidig kan EF-motstandere ha valgt å stemme på Rød Front. Ved å være en 

representant for EF-motstanden fikk nok Rød Front støtte fra det politiske sentrum og 

venstre.
137

 Den tidligere formannen til DKSF, Gunnar Falck-Ytter, har uttrykket at Rød Front 

vant valget fordi Rød Front bevisst bedrev filibustertaktikk. Sannsynligvis avgjorde det 
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valget, har det blitt hevdet av ham.
138

 Universitas skrev også at Rød Front bedrev med 

filibustertaktikk på generalforsamlingen.
139

   

 

Rød Fronts saker – høsten 1970 til våren 1972 

Hovedparolene til Rød Front-styret fra våren 1970 holdt seg tilnærmet like fram til høsten 

1971. Fram til da gjorde styrene kun endringer i ordbruken. Høstsemesteret 1971 ble 

innholdet til parolene forandret: ”Bekjemp monopolkapitalen! Nedkjemp USA imperialismen 

og alle dens lakeier! Avslør og bekjemp det kontrarevolusjonære samarbeidet mellom USA-

imperialismen og den sovjetiske sosialimperialismen! Fram for arbeiderklassens og hele det 

arbeidende folkets revolusjonære kamper! Foren alle krefter i kampen mot EEC-

imperialismen og den vesttyske militarismen! Full støtte til Arbeiderkomitéen og 

Folkebevegelsen i kampen mot EEC!”
140

 I vårsemesteret 1972, var ikke parolene like 

fremtredende i semestermeldingen. Det er ikke nødvendig å inkludere dem her, men i 

semestermeldingen fikk EF-kampen og striden mot imperialismen mye oppmerksomhet. 

Samtidig ble det presisert at DNS skulle tjene folket, og at det skulle være et forum for alle 

progressive personer.
141

 De nye parolene anser jeg ikke som en stor endring av Rød Fronts 

politikk. De blir kun ansett som nye prioriteringer av samtidens saker.  

 

Spørsmålet om norsk EF-medlemskap var en stor sak i DNS fra høsten 1970 til våren 1972, 

noe som fortsatte til Grønt Gras-styrets periode. I kampen om norsk medlemskap i EF, dannet 

det seg to fronter i DNS. De som var for norsk medlemskap og de som var imot.
142

 

 

I hvert semester i tidsperioden høsten 1970 til våren 1972 ble det bevilget penger til EF-

kampen.
143

 Og totalt arrangerte Rød Front-styrene ni debattmøter om temaet. I tillegg ble EF-
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kampen i semestermeldingene beskrevet som en viktig sak. Høsten 1970 skrev Rød Front 

styret at kampen mot EF og dyrtid var den viktigste saken det semesteret. Tanken bak dyrtid 

var at striden mot norsk EF-medlemskap skulle kobles til en dagskamp om saker som påvirket 

vanlige menneskers hverdag. Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid (AKMED) var en av ml-

bevegelsens fronter. Rød Front mente også at de var representert i AKMED, og fronten skulle 

bruke DNS’ ressurser i kampen i norsk EF-medlemskap. Organisasjoner som fikk støtte i den 

forbindelse var AKMED og Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EEC.
144

  

 

Ved siden av EF-kampen var kampen mot antiimperialismen et sentralt spørsmål for Rød 

Front. Av debattemner var det få titler som inneholdt ordet imperialisme eller 

antiimperialisme. Men konfliktene i Midtøsten og Vietnam var en del av dette ifølge 

semesterberetningene til Rød Front-styrene. I tillegg fantes det debatter om det de mente var 

USA og Sovjets imperialistiske politikk. Jeg velger å slå sammen alle disse temaene til en 

kategori, imperialisme. Det var elleve debatter som omhandlet det temaet. Ved siden av 

debatter om ondene ved imperialisme, ble det også ytet økonomisk støtte til antiimperialistisk 

arbeid.
145

  

 

Andre framtredende saker var ønsket om å spre folkelig kultur. Dette kan ses i forbindelse 

med den motkulturelle motstanden i samtiden, som Rød Front fikk inspirasjon fra. Det ble 

formidlet fra Rød Front at folkelig kultur var et sentralt aspekt i deres kamp for en 

revolusjon.
146

 I tillegg mente grupperingen at den folkelige kulturen skulle stå som en 

motvekt til borgerskapets kultur, siden den borgerlige kulturen undertrykket folket. Rød 

Fronts forsøk på å spre den folkelige kultur, var en del av klassekampen.
147

 Målsaken ble 

ansett som en del av kampen for den folkelige kulturen. Men det var det kun én debatt om 

emnet i perioden høsten 1970 til våren 1972.
148
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Student- og skolespørsmål var et viktig område. Fra høsten 1970 til våren 1972 ble det 

arrangert seks møter innenfor det temaet. Samtidig ble det skrevet mye om slike spørsmål i 

semesterberetningene, og ulike aksjoner ble støttet med forskjellige midler. Blant annet støttet 

Rød Front husleiestreikende studenter på Sogn og Kringsjå mot Studentsamskipnaden i Oslo 

og statens økonomiske politikk. De ble støttet med resolusjoner på medlemsmøtene og 

gjennom tekniske og økonomiske midler.
149

 

 

Kvinnesaken fikk mindre oppmerksomhet enn andre saker. Når det gjelder kvinnesaken, 

skulle den få større oppmerksomhet senere på 1970-tallet. Fra høsten 1970 til våren 1972 ble 

kvinnesaken nevnt i en semesterberetning og debattert i et møte. Rød Front skrev i sin 

semestermelding høsten 1971 at kvinnespørsmålet ikke var blant de mest omtalte emnene 

ennå.
150

 Den nye kvinnebevegelsen hadde på den tiden nettopp blitt startet. De første 

grupperingene ble dannet i 1970. Gruppene tok blant annet opp gamle kvinnesaker som større 

kvinnelig deltakelse i politikk. Samtidig fremmet de nye saker som angikk sosialpsykologiske 

forhold. Sosialpsykologiske forhold dreiet seg om kjønnsroller i det norske samfunnet. De nye 

feministene hevdet at kvinner ble oppdratt til, blant annet, å være beskjedne og lydige. 

Nyfeministene ville forandre på det ved å bevisstgjøre kvinner om slike kjønnsroller.
151

  

 

Miljøsaken var fraværende og ble ikke referert til i de kildene jeg har gjennomgått. Det kan ha 

vært en av årsakene til at Rød Front tapte sin styreposisjon høsten 1972. For det var på 

begynnelsen av 1970-tallet miljøsaken ble aktuell i det norske samfunn. Det ble blant annet 

debattert om miljøspørsmål i den norske offentligheten. Natur – og miljøorganisasjonene var 

også aktive og fikk økende oppslutning. Samtidig var det en del hendelser som gjorde at 

miljøspørsmålet ble synlig i det norske samfunn. Blant annet i spørsmålet om norsk 

medlemskap i EF skulle miljøsaken spille en rolle.
152

 Sammen med disse emnene fantes det 

mange andre temaer som fikk varierende oppmerksomhet og støtte i DNS. 
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En annen viktig side ved den aktuelle tidsperioden var Rød Fronts ønske om å bruke DNS i 

folkets og arbeiderklassens kamper. I semesterberetningene fra høsten 1970 til høsten 1971 

startet styrene alltid med å stadfeste Studentersamfundets rolle i arbeiderklassens og folkets 

kamp, eller en av delene. Samtidig skrev Rød Front at de ville slå sammen studentenes strid 

mot blant annet høyere lån og stipend, med arbeiderklassens kamper. Det overordnete målet 

til Rød Front, var altså å bruke Studentersamfundets virkemidler i diverse gruppers konflikter 

mot ulike fiender.
153

  

 

Grønt Gras 

Valgfronten Grønt Gras fikk inspirasjon fra det som ble kalt Populistiske Arbeidsgrupper 

(PAG). PAG ble opprettet i Bergen i 1970 og spredde seg deretter til Trondheim i 1971. Den 

var en partipolitisk uavhengig organisasjon med medlemmer fra ulike politiske partier. Dette 

var Sosialistisk Folkeparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre. Sentrale saker var 

distriktspolitikk, miljøspørsmål og motstand mot norsk EF-medlemskap.
154

  

 

Etter hvert nådde ideene til PAG Universitetet i Oslo, og våren 1972 ble valgfronten Grønt 

Gras opprettet. Det var en heterogen valgfront med representanter fra ulike politiske 

grupperinger. Ifølge Universitas bestod styret i DNS høsten 1972 av blant annet nyfeminister, 

såkalte senterstudenter (grønne sosialister), én miljøverner, én frihetlig sosialist (anarkist) og 

to personer tilknyttet det marxist-leninistiske AKMED. Samtidig var Studentvenstrelaget og 

Senterpartiets studentlag en del av Grønt Gras. Dette var de organiserte politiske 

grupperingene i Grønt Gras. Selv om personene kom fra ulike politiske bakgrunner, ble de 

oppfattet som en del av det anti-autoritære venstre, ifølge studentavisen Universitas. Et annet 

samlende punkt var deres motstand mot Rød Front.
155
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I Grønt Gras sitt utkast til det de kalte et idéprogram, kom grupperingens plattform til uttrykk. 

Viktige samfunnsavgjørelser skulle baseres på hvilken innvirkning de hadde på naturen. Med 

det grunnlaget mente de som lagde utkastet, at politiske mål som desentralisering, større 

individuell frihet, kjønnsmessig likestilling, økt demokratisering og rettferdig fordeling av 

ressursene, ville realiseres. Disse politiske målene skulle oppnås både på den nasjonale og den 

internasjonale arenaen. Grønt Gras og Rød Front var like på et punkt, fordi de ønsket en 

radikal endring av samfunnsstrukturene. Men hva endringene skulle bestå av, var de ikke 

enige om. I tillegg til de generelle målsettingene hadde Grønt Gras ambisiøse mål i DNS. 

Blant annet hadde de ambisjoner om å overta alle maktstillingene og utføre grunnleggende 

endringer. Ikke bare hovedstyrets verv skulle vinnes, men også verv i de andre utvalgene, som 

for eksempel økonomiutvalget.
156

  

 

På valget til nytt styre våren 1972 vant Grønt Gras med 1600 stemmer i andre valgomgang 

mot Rød Fronts 1250.
157

 Grønt Gras slo altså det disiplinerte og velorganiserte Rød Front med 

de høyeste stemmetallene inntil da. Det nye styret ble møtt med høye forventninger, men 

disse ble til skuffelse. Det skyldtes at møteemnene ikke skilte seg nok fra Rød Front sine 

møtesaker i semestrene på forhånd.
158

 EF-spørsmålet fikk stor oppmerksomhet det semesteret, 

men mer om det lenger nede. Bortsett fra EF var det ikke andre emner som dominerte 

møteprogrammet. Andre møteemner var miljøsaken, Oslos boligpolitikk, 

landbruksorganisasjonene, Vietnamkrigen og begrepet populisme. Ved siden av debattmøtene 

arrangerte Grønt Gras en ekstraordinær generalforsamling om organisasjonsstrukturen i DNS. 

Det ble gjort for å diskutere forholdet mellom de valgte personene på toppen og medlemmene. 

I den forbindelse ønsket Grønt Gras å flate ut organisasjonen og engasjere flere i arbeidet på 

grunnplanet. Tanken bak slike endringer var ”å gjøre DNS til et slagkraftig våpen utad i 

samfunnet.”
159

 Ut i fra det kan man si at både møteprogrammet og de generelle målene til 

Grønt Gras var ulikt Rød Fronts. For eksempel hadde ikke Rød Front hatt noen møter om 

miljøsaken.  
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Jørund Ubøe Soma sa etter valgseieren i DNS, at Grønt Gras hadde sitt utgangspunkt i 

begrepet populisme.
160

 Begrepet kan anvendes på mange politiske bevegelser. Primært betyr 

det, en bevegelse som er oppmerksom på vanlige folks interesser og virkelighetsoppfatning. 

Som regel er de i opposisjon til de ledende kreftene i et samfunn, og Grønt Gras passet godt 

inn i en slik beskrivelse. Fra slutten av 1960-tallet, ble begrepet brukt i Norge til å angripe 

sentraliseringen av makt i Oslo. Etter hvert fikk det utvidet betydning og ble brukt i 

forbindelse med kritikk av økonomisk vekst.
161

 

 

Høsten 1972 

Høsten 1972 var preget av en dårlig økonomisk situasjon i DNS. Noe som ikke var nytt, men 

som ser ut til å ha fått mer oppmerksomhet enn tidligere. Den økonomiske situasjonen 

påvirket styrets og utvalgenes virksomhet. Blant annet måtte kulturgruppa i Grønt Gras avlyse 

en konsert på grunn av de økonomiske problemene. I tillegg bevilget Grønt Gras mindre 

penger enn det de hadde planlagt å gjøre, og det skyldtes nok økonomien. De bevilget penger 

til tre formål, men hadde før semestret planlagt å bevilge penger til minst ni formål.
162

 Av de 

tre formålene som det ble bevilget penger til, var det kun bevilgningen (den var på cirka 25. 

000 NOK) til Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EEC, som er nevneverdig. De andre 

bevilgningene var relativt små beløp. Dette kan også illustrere noe av den virkningen 

studentopprøret hadde, ved at det ble bevilget penger til bevegelsen imot norsk EF-

medlemskap.   

 

Høstsemesteret 1972 ble folkeavstemningen om norsk medlemskap i EF, gjennomført i 

Norge. Det var da naturlig for Grønt Gras å vie EF-spørsmålet mye plass i sitt 

semesterprogram. I semesterberetningen kan man se at fire av ti debattmøter hadde det som 

emne. Ved siden av debattmøtene arrangerte styret et teach-in møte, hvor ”Kvinnen og EEC” 
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var et av flere tema.
163

 Når det gjaldt å bevilge penger til kampen mot norsk EF-medlemskap 

gjorde Grønt Gras det samme som Rød Front hadde gjort tidligere. Men de bevilget penger 

kun til Folkebevegelsen, og ikke det marxist-leninistiske AKMED. Noe som viser at de støttet 

Folkebevegelsen i EF-kampen.
164

 Og det har Soma også uttrykt.
165

 De bevilget ikke penger til 

AKMED, noe som nok skyldtes den økonomiske situasjonen. Og det hevder jeg på grunn av i 

det opprinnelige semesterprogrammet til Grønt Gras, sto det at de skulle bevilge penger til 

AKMED. I tillegg må det ikke glemmes at to av medlemmene i Grønt Gras-styret var 

medlemmer av AKMED.
166

 Men samtidig er det merkverdig at de planla å bevilge penger til 

AKMED, som var i et konkurranseforhold med Folkebevegelsen.
167

 Dette kan ha blitt gjort på 

grunn av taktiske årsaker. Kanskje ville Grønt Gras sanke noen ekstra stemmer fra den 

radikale venstresiden i DNS, ved en slik manøver. Det kan ha vært en av årsakene til at Grønt 

Gras kom i styreposisjon, på grunn av styret fikk noen ekstra stemmer fra venstre-radikale på 

generalforsamlingen. 

 

På generalforsamlingen høsten 1972, vant Rød Front valget med 1250 stemmer. De vant mot 

en koalisjon bestående av Grønt Gras og Sosialistisk Front, som fikk 859 stemmer.
168

 Rød 

Front var dermed tilbake i posisjon med god margin. I valgkampen innfør 

generalforsamlingen høsten 1972, uttrykket Rød Front at de ønsket et samarbeid på den 

politiske venstresiden. Det betydde opprettelsen av et samlingsstyre eller i det minste et 

samarbeid om et møteprogram. En ny parole ble laget, med en oppfordring til venstresiden 

om å stå samlet mot høyrekreftene i studentpolitikken. Grønt Gras var inkludert i det og ble 

ikke lenger oppfattet som en blå-grønn allianse av Rød Front. Særlig fridde Rød Front til 

Sosialistisk Front på Blindern. Ikke bare retorisk var det en ny tendens i Rød Front. 
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Studentlaget hadde åpent kritisert sitt eget arbeid, og endret sin oppførsel i DNS. Høsten 1972 

hadde de sluttet å lage pipekonserter, å bruke skjellsord og vært mer saklige i debatter.
169

  

 

Rød Fronts ønske om å opprette et samlingsstyre ble ikke noen realitet høsten 1972. Isteden 

var det Grønt Gras og Sosialistisk Front som opprettet et samlingsstyre. Trolig skyldtes det at 

Rød Fronts oppfordringer om enhet på venstresiden ikke ble tatt seriøst av noen gruppering. 

Universitas hevdet at Rød Fronts nye politiske linje kun var taktisk motivert. Samtidig 

oppfordret avisen leserne til å stemme på den nye koalisjonen.
170

 

 

Grønt Gras og Rød Front  

Grønt Gras og Rød Front var i et motsetningsforhold på en rekke områder. På det politiske 

området, hadde Grønt Gras ut ifra sitt møteprogram og utkastet til deres idéprogram et 

grunnleggende økologisk perspektiv. Til forskjell fra Rød Front som hadde en marxist-

leninistisk ideologi. I tillegg hadde Grønt Gras en anti-autoritær politikk, mens Rød Front var 

hierarkisk med en klar leder. Og i ml-bevegelsen var demokratisk sentralisme den 

organisatoriske strukturen som ble praktisert. To slike motpoler kunne ikke forenes enkelt. 

Men dette blir kanskje å spissformulere forskjellene for mye. I det minste forfektet Grønt Gras 

mer liberale synspunkter og hadde en mer liberal organisasjonsstruktur, enn det Rød Front og 

ml-bevegelsen hadde. Grønt Gras var tydeligvis en åpen organisasjon med plass til ulike 

politiske synspunkter. Samtidig var det heller ikke et hierarkisk system med en klar leder, 

ifølge Soma.
171

 På den andre siden var Rød Front og ml-bevegelsens hierarkiske 

organisasjonsstrukturer. For marxist-leninistiske organisasjoner som MLG, var det 

institusjonaliserte former for opptak som gjaldt. Når gjaldt Rød Front, har det kommet fram i 

mine intervjuer av tidligere styreledere at formannskandidatene ofte ble utpekt. De har de 

tidligere styrelederne i Rød Front, Jørgen Gunnerud, Eivind Stø, Geir Imset og Evelyn Dyb 

uttalt.
172
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Et annet område hvor de to grupperingene ikke hadde like synspunkter, var synet på 

Studentersamfundets fortid. Grønt Gras ville at DNS igjen skulle bli et ”levande og sentralt 

debattforum” i det norske samfunn.
173

 Grønt Gras søkte etter å identifisere seg med det de 

mente var de gode periodene i DNS sin historie. Rød Fronts periode i styreposisjon ble ikke 

oppfattet slik, debattforumet var i Grønt Gras øyne (og flere) dysfunksjonelt. Ved siden av det 

var Grønt Gras misfornøyd med det Soma karakteriserte som maktarroganse, uttrykt som 

filibustertaktikk og manipulering av talerlister, for å nevne noen eksempler.
174

 Fra Grønt Gras 

sitt ståsted, ble Rød Front oppfattet som en motstander med få likheter. Men hvis det er noen 

likheter som kan listes opp, er det at begge grupperingene var til venstre for sentrum i norsk 

politikk, hadde en anti-kapitalistisk retorikk, var imot norsk EF-medlemskap og ville ha et 

politisert DNS. 

Avslutning 

Vi har gjennomgått de første årene av Rød Fronts dominans i DNS. Høstsemesteret 1972 var 

det eneste semesteret de ikke satt i styreposisjon fra 1970 til 1972, da var det Grønt Gras. Rød 

Front var en del av en radikaliseringsbølge på UIO. De var sammen med andre radikale 

grupperinger interessert i å endre på DNS, og Grønt Gras var en del av den bølgen. DNS ble 

endret på av Rød Front på flere nivåer, blant annet ble debattmøtene forandret i forhold til 

tidligere. Aktivitetene til Rød Front var basert på paroler som ble forsøkt gjennomført i 

praksis.  

 

Parolene kan fortelle om hvilke saker som ble prioritert av de ulike Rød Front-styrene. 

Vårsemesteret 1970 hadde Rød Front-styret fire paroler. Det politiske programmet de gikk til 

valg på høsten 1969, var basert på parolene. Et av disse var at arbeiderklassen skulle seire i 

sin revolusjonære kamp. Selv om den norske arbeiderklassen i 1970, ikke gjennomførte noen 

nevneverdig revolusjonær kamp, var det likevel en del av programmet til Rød Front. Den 
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andre parolen var basert på kampen mot imperialisme, som styret mente de to supermaktene 

USA og Sovjetunionen praktiserte i det internasjonale samfunn. Bekjemping og avsløring av 

klassesamarbeidspolitikk, var innholdet i den tredje parolen. Muligens var budskapet primært 

rettet mot Sosialistisk Front. Den siste parolen var innenfor området student- og 

universitetspolitikken. Ottosenkomiteen eller Videreutdanningskomiteens – som den også ble 

kalt – delinnstillinger skulle stanses, og det vil si rasjonaliseringen høyere utdanning. 

 

Høsten 1971, ble blant annet to nye paroler om EF tilføyet. Den ene omhandlet EFs 

imperialistiske natur, og den andre var om kampen mot norsk medlemskap i EF. I tillegg ble 

det oppfordret til samling av alle krefter til å bekjempe et norsk EF-medlemskap. I 

vårsemesteret 1972, konsentrerte semestermeldingen bekjempelse av EF og antiimperialisme 

som var hovedfokuset. Gjennom hele tidsperioden understreket Rød Front-styrene at DNS 

skulle være i folkets arbeiderklassens tjeneste. Vi ser dermed at Rød Front-styrene hadde en 

konsekvent politikk, med tilnærmet like saker fram til tapet mot Grønt Gras på 

generalforsamlingen våren 1972.   

 

I dette kapittelet har jeg også sammenlignet Rød Front og Grønt Gras, og det har kommet 

fram til at det var få likheter. Begge grupperingene hadde ulike syn på hvordan en 

organisasjon bør være oppbygget. Grønt Gras var anti-autoritært på den ene siden. På den 

andre siden, var ikke det en del av ml-bevegelsen og Rød Fronts ideologi som var marxist-

leninistisk. Hvert Rød Front-styre hadde en klar leder. I tillegg hadde grupperingene ulike syn 

på Studentersamfundets fortid. Til slutt kan fire likheter mellom Rød Front og Grønt Gras 

listes opp: Begge var til venstre for det politiske sentrum, hadde en anti-kapitalistisk retorikk, 

var imot norsk EF-medlemskap og ønsket et politisert DNS.     

 

Årsakene til Grønt Gras valgseier, var først at det ble anset som en av de alternative 

grupperingene i DNS, som anti-autoritære studenter kunne stemme på. Og da spesielt de som 

var orientert mot sentrum-venstre. Andre som kunne ha avgitt stemmer til Grønt Gras var nok 

alle som var imot Rød Front. Og dette kunne være de fleste grupperingene som var aktive i 

DNS. Muligens fikk Grønt Gras støtte fra DKSF og Sos. Front, for å nevne de største 
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grupperingene. Grønt Gras hadde også nylig blitt opprettet, noe som i seg selv kunne gi ekstra 

giv til grupperingen. I studentverdenen hadde i tillegg visse stemmer vært positive til den, da 

Grønt Gras ble opprettet i Oslo.
175

 Det var altså et politisk rom for Grønt Gras innfør 

generalforsamlingen 1972, som de utnyttet. 

 

For å avrunde kapittelet kan et sitat fra Universitas i 1970, illustrere på hvilken måte 

Studentersamfundet hadde endret seg:  

”Maktkampen i Det Norske Studentersamfund dreier seg ikke lenger om 

hvem som kan skaffe de beste foredragsholdere og slett ikke om hvem som er 

mest ivrig til å lage revy. Den del av den studentikose tilværelse er for lengst 

avgått ved døden. I dag er det spørsmål om ganske beinharde realiteter: hva 

skal DNS’ økonomiske midler brukes til, hvilke politiske aksjoner skal de 

tjene? ”
176

  

Vi ser altså at styrevalgene i DNS hadde endret seg fra hvem som kunne gjennomføre 

spennende arrangementer, til hvem som best kunne bruke institusjonens virkemidler i å 

fremme en politisk kamp. Men det må gjentas at Rød Front ikke var alene om å ville politisere 

DNS. Studentersamfundet var politisert før Rød Fronts valgseier, men Rød Front politiserte 

det mer.  
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Våren 1973 til høsten 1974 ble preget av lavere interesse for DNS delvis på grunn av 

enhetslinja til Rød Front. De var blant annet lavere stemmetall på generalforsamlingene. På 

den annen side sank ikke stemmetallene dramatisk. Og generalforsamlingen høsten 1974, 

skulle vise seg å gi rekordoppslutning. I forkant av valget ble det solgt 7359 medlemskort, 

som var en ny rekord.
177

 De konservative ønsket å ta tilbake Studentersamfundet og gjorde et 

godt forsøk. Men semesteret endte ikke godt for DKSF som tapte til tross for ny rekord i 

avgitte stemmer til dem. Fra våren 1972 endret Rød Front poltikk og ønsket enhet på 

venstresiden av DNS. Hva var årsakene til det politiske linjeskiftet? Om det var av taktiske 

årsaker eller om Rød Front virkelig ville ha et samarbeid på venstresiden skal diskuteres. Selv 

om Rød Front hadde endret retorikk, var det fremdeles opphetede debatter mellom Rød Front 

og de andre venstregrupperingene. En ny politisk linje fra sentralt hold i ml-bevegelsen var en 

av årsakene til Rød Fronts endring av politikk. En politikk som hadde blitt værende igjen etter 

folkeavstemningen om norsk EF-medlemskap i 1972. Et siste spørsmål jeg ønsker å besvare, 

er hvordan klarte Rød Front å vinne valget høsten 1974? Dette kan fungere som et eksempel 

på hvordan Rød Front klarte å dominere Studentersamfundet på 1970-tallet. Ble 

filibustertaktikk brukt på generalforsamlingen, eller klarte Rød Front rett og slett å mobilisere 

flere stemmegivere enn DKSF? 
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Tilbake i posisjon etter ett semester 

Vårsemesteret 1973 ble kalt for et mobiliseringssemester av Rød Front. Programmet for 

semesteret ble laget for å skape enhet.
178

 Blant annet bestod møteprogrammet av emnene 

kvinnekamp, utdanningspolitikk, fagbevegelsen og alkohol. Kampen mot imperialismen og 

monopolkapitalismen var fremdeles de viktigste emnene. Hovedparolene fra valgkampen i 

semesteret før uttrykket enhet i kampen mot to onder i Rød Fronts øyne: ”Enhet i kampen mot 

monopolkapitalen og imperialismen – DNS i folkets teneste”.
179

 Oppslutningen om 

arrangementene ble større i forhold til det som hadde vært tidligere, ifølge Rød Front. På tross 

av de lave publikumstallene i første halvdel av semesteret.
180

 For eksempel kunne Universitas 

melde at i et lørdagsmøte i januar – med møtetittelen ”Et fritt Universitet – en saga blott? ” – 

var storsalen i Chateu Neuf langt fra fullt.
181

 Våren 1973 var semesteret avisen Rød Front i 

DNS ble opprettet, og den ble opprettet for å komme i kontakt med studenter. Samtidig 

stadfestet Rød Front at de ville samarbeide med alt til venstre for DKSF i 

Studentersamfundet.
182

     

 

Samarbeid med organisasjoner utenfor DNS var viktig for Rød Front. I forbindelse med det 

ble Vietnamarbeidet – som Rød Front kalte det – prioritert i starten av semesteret. Et møte om 

Vietnam med tittelen ”Solidaritetsmøte for Vietnam” ble holdt. DNS var også en av 

initiativtakerne til en demonstrasjon imot USAs krig i Vietnam, arrangert 20. januar. 

Demonstrasjonen tiltrakk 8000 mennesker. Senere på semesteret ble det arrangert en 

interessekampuke. Uken handlet om ungdommer under utdanning og deres kamp mot 

monopolkapitalen og staten. På slutten av semesteret var arrangementene rundt 1. mai som 

fikk størst oppmerksomhet. Parallelt med disse hendelsene hadde Rød Front forsøkt å få til 

politisk samarbeid mellom DNS og de andre studentersamfunnene i Norge. Ett møte hadde 
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blitt arrangert i den forbindelse, hvor man blant annet koordinerte studentersamfunnenes 

programmer.
183

     

 

I forkant av generalforsamlingen, var det Rød Front og samarbeidsgruppen Opposisjon -73 

som stilte. Opposisjon -73 hadde representanter fra de politiske partiene KrF, Venstre og 

Miljøvernpartiet. DKSF og jødisk studentklubb var studentorganisasjonene representert i 

grupperingen.
184

 I realiteten ble Opposisjon -73 brukt som et dekknavn for de konservative, 

har det kommet fram senere.
185

 De ville fornye Studentersamfundet på en rekke punkt. Blant 

annet ville de gjenopprettet ryktet til DNS i det norske samfunnet, for samarbeidsgruppen 

mente at DNS hadde mistet sin betydning i samfunnet. Det viste de få avisreferatene i 

riksavisene om debattene i DNS. Opposisjon -73 ville også at individuelle livsproblemer 

skulle være en del av møteprogrammene. Politiske saker hadde fått altfor mye plass i 

møteprogrammene. I tillegg ville man gjøre DNS til et forum åpent for alle studenter. Ikke 

bare venstreradikale og såkalte progressive skulle få benytte seg av Studentersamfundets 

tilbud.
186

 Særlig de konservative hadde nok fått føle ensidigheten i møteprogrammene til Rød 

Front. I tillegg ønsket Opposisjon -73 innledere fra alle politiske grupper i debattmøtene. Rød 

Front fikk ikke bare ris fra Opposisjon -73, men også litt ros. Ros om Rød Fronts møteledelse 

var inkludert i grupperingens retorikk innfør generalforsamlingen.
187

 

 

I den første utgivelsen av Universitas etter generalforsamlingen, finner man på baksiden 

overskriften ”Aldri tvil om hvem som ville vinne”. Og stemmetallene viser det faktum, for 

Rød Front vant overbevisende med 1130 stemmer mot 365 stemmer. Deler av venstresiden 

viste enhet og ba alle i salen om å stemme på Rød Front. Dette var Sosialistisk Front, 

Kommunistisk Ungdom, Arbeiderbevegelsens Informasjonskomité og frihetlige sosialister.
188

 

Samarbeidsånden mellom venstregrupperingene ble vist i det tilfellet. Men mer enn 
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oppfordringer til å stemme på Rød Front, ble det aldri fra de øvrige venstregrupperingene i 

DNS. 

 

Høsten 1973 til våren 1974 

Rød Front fortsatte med sin enhetslinje høsten 1973, og ønsket samarbeid og et samlingsstyre 

på venstresiden. Studentlaget ville at DNS skulle fungere som et redskap til å forene den 

politiske venstresiden. I semestermeldingen for høsten 1973 listet Rød Front opp fem aspekter 

i det arbeidet. I første omgang kunne Studentersamfundet brukes til solidarisk arbeid og 

dermed forsterke felleskapet blant de som ble oppfattet som progressive. Institusjonen hadde 

ved siden av det, en viktig rolle som initiativtager til diverse aksjoner. Den kunne også være 

et møtepunkt, hvor venstresiden knyttet kontakter seg imellom. I tillegg ble det hevdet at 

uenigheter blant venstreradikale skyldtes strategi. Man hadde like målsettinger, men ulike 

oppfatninger om hvordan de skulle nås. DNS var i den forbindelse en plass for skolering av 

venstresiden, slik at man kunne komme forbi uenigheter. Endelig kunne den såkalte 

progressive kulturen samle venstreradikale. Derfor fikk det kulturelle arbeidet i DNS en 

sentral plass i Rød Fronts program for høstsemesteret. Blant annet var fester, konserter og 

kulturelle innslag i debatter og lignende, et utslag for det arbeidet.
189

 I tillegg til dette hadde 

Rød Front høsten 1973 uttrykt et ønske om å flate strukturen i DNS.
190

 Det velger jeg å tolke 

som en tilnærming til Grønt Gras, som hadde formulert noe lignende i deres semestermelding 

for høsten 1972.            

 

De politiske lørdagsmøtene høsten 1973, inkluderte emnene Chile, homofili og ml-

bevegelsens historie. De mer kulturelle torsdagsmøtene omhandlet blant annet jazz, 

bygdekultur og en irsk visekveld. Ved siden av dette var DNS’ 160 års jubileumsfest en av de 

store hendelsene i semesteret.
191

 Ingen møter hadde kvinnen og kvinnekamp som tema. Men 

Rød Front-styret snakket mye om kvinnepolitikk, og ønsket å få inn flere kvinnelige innledere 
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i møteprogrammet. Styret bestod av seks kvinner og tre menn, og det vitnet om et Rød Front 

som ville sette kvinnekampen på agendaen.
192

   

 

Kun Rød Front stilte til valg for høsten 1973, og det var nok uheldig. For DNS var avhengig 

av meningsbrytning og diskusjon for å kunne forbli interessant, vil jeg tro. Dette viste også at 

DNS var blitt et forum kun for venstresiden i studentverden. Generalforsamlingen ble nok en 

uinteressant affære for studenter flest, men en viktig oppfordring ble vedtatt. Rød Front 

oppfordret Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), Sosialistisk Valgforbund (SV), 

Studentvenstrelaget og Senterstud om å inngå i et styresamarbeid med dem: 

”Generalforsamlingen oppfordrer SV, SVL, Senterstud og AUF til å gå inn for at alle kreftene 

på venstresida går sammen om å lede DNS gjennom styresamarbeid.”
193

 I det neste semesteret 

ble ikke vedtaket fulgt opp av de nevnte grupperingene. Derimot valgte SV å stille til valg 

alene. 

 

Sosialistisk Valgforbund stilte til valg for våren 1974 og gikk dermed imot 

Studentersamfundets oppfordring i generalforsamlingen fra forrige semester. Rød Front valgte 

som en konsekvens av det å beskylde SV for å sette sine egne interesser foran venstresidens 

interesser. Det betegnet Rød Front som partisekterisme.
194

 SV ønsket på sin side et DNS med 

politisk interessante debatter, og mente at det ikke var mulig i et styresamarbeid med Rød 

Front. Ved å inngå i et samarbeid ville ikke de politiske uenighetene mellom studentlagene 

komme fram i offentligheten. Slik det kommer fram hadde Rød Front og SV ulike 

oppfatninger av konsekvensene et styresamarbeid kom til å medføre. SV mente at enhetslinjen 

førte ”til isolasjon, til at politiske motsigelser ikke har kommet skikkelig ut, og at den 

politiske utviklingen på universitetet har stagnert.”
195

 På grunn av Rød Front sin linje hadde 

DNS ikke blitt knyttet til den ytre samfunnsutviklingen. Og motsetninger innad i venstresiden 

hadde ikke kommet tilstrekkelig fram, noe som kan ha bidratt til en stagnasjon av det politiske 

arbeidet på universitetet. I tillegg til det uttrykket av SV at samarbeidsviljen til ml-bevegelsen 
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kun var overfladisk.
196

 Det kan være et tegn på et Rød Front som prøvde å framstille seg som 

samarbeidsvillig, men som i virkeligheten ikke ønsket det. Hvis denne påstanden stemmer, får 

det meg til å lure hva motivet for samarbeid var? Muligens ønsket Rød Front samarbeid fordi 

de var i en sterk posisjon. Ved å være i en sterk posisjon kunne nok Rød Front være en 

førende part i eventuelle forhandlinger. En annen forklaring kan være at Rød Front ønsket å 

framstå som samarbeidsvillige, og deretter beskylde andre venstregrupperinger for å ta hensyn 

til sine egne interesser og ikke venstresiden. Med en slik taktisk manøvrering, ville de 

bekreftet sitt rykte som handlingsorienterte, og for eksempel fått stadfestet SVs rykte som 

handlingslammet.         

 

Våren 1974 skulle kvinnekampen få en sentral rolle i DNS. Ved siden av arbeidet for en 

samling av den politiske venstresiden, var kvinnekampen den viktigste saken for Rød Front-

styret. Styret fulgte det forrige semesterets styre, ved å ha et overtall av kvinner i 

styrevervene. Og styrelederen var en kvinne, Astrid Schlytter. Samtidig arbeidet man for å 

aktivisere kvinner i DNS’ debatter og utvalg. I møteprogrammet fikk kvinnepolitikken god 

plass. Relevante lørdagsmøter var: ”Kvinners rett til arbeid”, ”Kvinnekamp i Irland” og 

”Kvinnene langs fjorden”. Samtidig ble det vist to teaterstykker tilknyttet emnet.
197

  

 

Generalforsamlingen den 11. mai var som vanlig fullstappet, men med en liten nedgang i 

stemmetallene i forhold til tidligere. En trend som hadde vart i noen semestre. I 

generalforsamlingen var det mange intensive debatter mellom SV og Rød Front, i forbindelse 

med diverse resolusjoner. Saker som ble diskutert, var blant annet kvinnepolitikk og begrepet 

sosialimperialisme. Rød Front vant alle resolusjonsvedtakene mot SV. Dermed var det lagt 

opp til en Rød Front seier i den endelige avstemningen om styret. Rundt klokken ett om natten 

ble det klart at Rød Front vant med 949 stemmer mot 390 stemmer.
198

 I Pål Kristiansens – den 

daværende lederen for Studenttinget – referat, kom det fram at generalforsamlingen var preget 

av hets, og enkelte debatter var av dårlig kvalitet. De som sto for hetsen var i Rød Fronts leir, 

ifølge Kristiansen. I tillegg mente han at hele generalforsamlingen sett under ett var en dårlig 
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opplevelse, og kom ikke til å forsterke tilliten til den politiske venstresiden: ”Det hele var en 

bedrøvelig forestilling som umulig kan styrke tilliten til venstresida politisk.”
199

 De som kom 

til å miste tilliten til den politiske venstresiden, var den gjengse student. 

 

”Fei-dem ut!” 200
 

DKSFs store satsning mot Rød Front høsten 1974, gjorde at høstsemesteret ble 

begivenhetsrikt. Valgkampen var opphetet og endte med et klimaks på generalforsamlingen, 

med rekordstore stemmetall. Før jeg beskriver hva som skjedde på generalforsamlingen, skal 

vi se litt på valgkampen i forkant. Både de konservative og marxist-leninistene skrev innlegg i 

Universitas.
201

 Et tredje alternativ i valgkampen var Grønt Gras, og grupperingen fikk en 

underordnet rolle. Det var den svakeste grupperingen og kom i skyggen av de andre, også de 

hadde innlegg i Universitas. 

 

Hovedslagordet til DKSF i valgkamp var fei-dem ut, noe som tydet på at de var fast bestemt 

på å innta talerstolen på nytt. Slagordet var åpenbart rettet mot Rød Front.
202

 De konservative 

mente Rød Front hadde hatt en uheldig effekt på DNS, og ønsket på nytt å ha innflytelse på 

virksomheten. I valgkampen hevdet de konservative at Rød Front bedrev en totalitær praksis i 

DNS. Det skyldes blant annet fiendtligheten overfor personer av en annen politisk 

overbevisning. Spesielt de konservative hadde vært et offer for denne praksisen. I sin retorikk 

henvendte DKSF seg til alle studenter de mente hadde et demokratisk sinnelag. Det var disse 

som skulle hjelpe til å få stemt ut Rød Front fra styreposisjon. ”Det Konservative 

Kandidatstyre [DKSFs kandidatstyre i DNS] ønsker å «feie ut» Rød Front fra styreposisjonen 

i Det Norske Studentersamfund. Til dette ber vi alle demokratiske studenter om hjelp.”
203

 

Med Rød Front i styreposisjon var ikke DNS åpent for alle studenter. Det ville DKSF endre 

på og omgjøre institusjonen til et miljø for alle studenter, istedenfor at Studentersamfundet ble 
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brukt av Rød Front til å fremme egne mål. På det ideologiske nivå ble også Rød Front 

angrepet. DKSF avviste den væpnete revolusjon som et legitimt politisk virkemiddel. 

Historien hadde vist at revolusjoner ofte endte i diktaturer.
204

  

 

På det økonomiske nivå ble Rød Front kritisert av DKSF, for ikke å gjøre nok for å berge 

Chateau Neufs økonomi. DKSF siktet til problemer med salget av medlemskort i DNS, som 

Rød Front ikke gjorde nok med, ble det hevdet.
205

 I tillegg mente DKSF at Rød Front brukte 

DNS i ml-bevegelsens partioppbyggende arbeid. Dette hadde preget all virksomhet i DNS, fra 

debattmøter til bevilgninger. En konsekvens hadde vært ødsling av ressursene i 

Studentersamfundet. Disse pengene hadde gått til ml-bevegelsens fronter, og ikke til studenter 

flest. Kun ml-bevegelsen hadde tjent på det, hevdet DKSF.
206

     

 

I sin valgkamp viste Rød Front til deres støttearbeid til ulike grupperinger. De mente at det 

var i overensstemmelse med deres hovedparole fra valgkampen høsten 1969; DNS i folkets 

tjeneste. De konservative, betegnet som reaksjonen, ville omgjøre DNS til en ”reaksjonær 

bastion. ”
207

 Begrepet reaksjonær hadde tradisjonelt blitt brukt av venstreradikale til å betegne 

politisk høyreradikale. Men Rød Front ønsket å ha en skremmende effekt på potensielle 

stemmegivere til DKSF sitt kandidatstyre. Et DKSF-styre i DNS ville bety at et 

framskrittsorientert Studentersamfund ville opphøre. I tillegg ville frontene som brukte 

institusjonens lokaler måtte flytte, samtidig som møtene ville endre karakter. Rød Front 

oppfordret alle progressive til å stemme på dem.
208

 Vi ser altså at Rød Front ønsket å samle 

venstresiden mot DKSF, men det ser ut til at Rød Front ville være den ledende part på 

venstresiden i DNS. En annen beskylding mot DKSF var at de hadde en skjult agenda. De 

konservative representerte monopolkapitalismen og fascismen. Med et konservativt styre ville 

DNS preges av fyllefester, antikommunistisk hets og sympati for den amerikanske 

etterretningsorganisasjonen CIA.
209

  Retorikken til Rød Front var i aller høyeste grad satt på 
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spissen, og preget av mye spekulasjon. Å hevde at DKSF var i sengs med fascistiske krefter 

var en svak påstand. I framtiden hadde Rød Front tre målsettinger for DNS. Det skulle være et 

debattforum, brukes som et kampredskap og være et sosialt og kulturelt møtepunkt for 

studenter.
210

    

 

Rød Front ønsket også å vise at den ikke var underlagt Arbeidernes Kommunistparti (marxist-

leninistene) og ml-bevegelsen. Dette ble hevdet av formannskandidaten, Leif Gusland, i et 

intervju med Universitas. Det ble hevdet at Rød Front var en uavhengig gruppering. Fronten 

var verken et underbruk for noen organisasjon eller et partibyggingsorgan for ml-

bevegelsen.
211

  

 

Grønt Gras var den siste grupperingen til å melde seg inn i valgkampen. Den sene 

påmeldingen skyldtes at de ønsket å få til et samarbeid med andre sentrums- og venstre 

grupperinger som AUF-stud. og Universitetet SV. Men det endte med at alliansen ble 

bestående av Studentvenstrelaget, Senter-stud, og uavhengige populister og sosialister.
212

 De 

sistnevnte var i flertall blant sympatisørene og medlemmene til Grønt Gras.
213

     

 

Grønt Gras ønsket å framstille seg som det moderate alternative mellom to ekstreme 

ytterpunkter. Rød Front ble betegnet som dogmatisk og totalitært, og DKSF som reaksjonært. 

Grønt Gras sitt formål i DNS var delt i tre: Nummer én, de ønsket hindre det som ble kalt for 

DKSF sitt framstøt mot Studentersamfundet. Nummer to, DNS skulle bli et sted uten en 

fordomsfull debatt. Dette skulle føre til at flere studenter ble klare over kapitalismens 

svakheter. Samtidig ønsket Grønt Gras å gjøre DNS til et forum for alle studenter. Åpenbart 

mente de indirekte at DNS ikke var det under Rød Fronts ledelse. Endelig skulle medlemmene 

i Grønt Gras ha muligheten til å ytre sine meninger fritt, med forbehold om at det som ble 

ytret var i overensstemmelse med de to første målsettingene. Det siste skulle vise at 

meningsmangfold var akseptert i Grønt Gras, noe som kanskje ble gjort for å distansere seg 
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fra Rød Front. Rød Front ble betegnet som totalitært av dem. I tillegg til deres målsettinger, 

hevdet Grønt Gras at de var en del av hovedstrømningene i studentverdenen.
214

 Grønt Gras 

oppfattet seg selv som en representant for studenter flest. Samtidig hadde de et økopolitisk 

program. Industrisamfunnet var ikke bærekraftig lenger, og verden var på vei inn i en 

økologisk katastrofe hvis utviklingen fikk fortsette.
215

  

 

Universitetet SV stilte ikke til valg, men uttrykte i Universitas at de ikke ønsket et DKSF-

styre. Lederen Olav Versto kom med disse utsagnene. Alle USVs medlemmer og 

sympatisører ble oppfordret til å stemme imot de konservative. Dette betydde i praksis at 

medlemmene ble oppfordret til å støtte Rød Front eller Grønt Gras på generalforsamlingen. 

Helst skulle man stemme på Rød Front, på grunn av grupperingen ble ansett som det beste 

alternativet. Olav Versto uttrykte at Rød Front og USV var uenige på flere områder, men 

nærmere hverandre enn det USV var til de to andre grupperingene. USV hadde en blandet 

oppfatning av Grønt Gras. Den politiske sammensettingen av Grønt Gras i 1972, var man mer 

positive til enn det som var tilfellet i valgkampen høsten 1974. Som vist i kapittel fire, 

samarbeidet begge grupperingene i valgkampen høsten 1972. USV mente at Senterstud og 

Studentvenstrelaget hadde en altfor dominant posisjon i forhold til tidligere. Noe som gjorde 

at Grønt Gras ikke var radikalt nok for USV.
216

  

 

DKSF ser ut til å ha oppfattet, at hver USV stemme til Rød Front på generalforsamlingen, 

ville minske mulighetenes deres for seier. Dette ble uttrykt i et innlegg i Universitas, hvor 

man prøvde å overbevise medlemmer og tilhengere av USV om at Rød Front var den 

virkelige fienden og motstanderen deres. Og det ble hevdet at USV levde i skyggen av Rød 

Front:  

”Det er klart at det er vanskelig å leve i skyggen av Rød Front. Antagelig vil 

det være umulig å bygge opp en skikkelig, ansvarlig politisk organisasjon på 
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venstresiden på Universitetet så lenge m-l’ erne har 7-8000 disiplinerte 

partikadre å kommandere over.”
217

 

I mine øyne var dette en taktisk manøvrering fra DKSF, ved at de prøvde seg på en splitt og 

hersk manøver. Rød Front ansett som en knepen favoritt i forkant av generalforsamlingen. Og 

noen stemmer fra USV kunne derfor ha en avgjørende innvirkning på det endelige 

resultatet.
218

 Derfor prøvde DKSF seg på et slikt knep.   

 

Et interessant aspekt i valgkampen, var grupperingenes oppfatning av hvilke politiske 

virkemidler som Studentersamfundet hadde til disposisjon. De konservative på en annen side, 

var helt klare på at Studentersamfundet ikke hadde noen politiske maktmidler. I deres øyne 

var institusjonen hovedsakelig en opinionsdannende og mobiliserende makt. 

Opinionsdannende ved å forme meninger, mobiliserende ved å samle studenter om visse 

saker. Ved siden av det kunne DNS tilby lokaler til de som måtte trenge det. Rød Front var 

fast i troen på at DNS hadde betydning i klassekampen, gjennom å være en initiativtager til 

diverse aksjoner. Studentersamfundet kunne også tidlig gi økonomisk støtte til aksjoner, siden 

man møttes på ukesbasis. Den økonomiske støtten kunne være avgjørende på grunn av den 

ble gitt før andre samfunnsaktører kunne gi støtte. Samtidig mente man i Rød Front at 

resolusjoner og vedtak i DNS ga inspirasjon og oppmuntring til progressives saker. Endelig 

hevdet Grønt Gras at DNS hadde potensielle politiske virkemidler, men at disse ikke ble 

tilstrekkelig utnyttet av Rød Front. Ulikt de andre grupperingene, nevnte ikke Grønt Gras 

spesifikt hvilke instrumenter DNS hadde til disposisjon. ”Vi tror at DNS under en ny ledelse 

kan utvikles til et brukbart redskap i folkets kamp.”
219

 

 

I valgkampen var Universitas fiendtlig innstilt til DKSF og ser ut til å ha støttet en allianse 

mellom Universitetet SV, Senterstud, AUF-stud. og Studentvenstrelaget. Denne alliansen ble 

aldri en realitet. Den nye redaksjonen i Universitas fra 1974, – Lars Martin Wathne fra Sos. 
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Front var redaktøren i 1974 – hadde i en leder uttrykt at de skrev for den politiske 

venstresiden. Universitas ønsket at venstreradikale skulle oppfatte deres avis som sin egen.
220

  

 

På generalforsamlingen vant Rød Front med 3245 stemmer mot DKSF sine 1500 stemmer. 

Grønt Gras endte opp med 588 stemmer, og dermed de laveste stemmetallene.
221

 Rød Fronts 

stemmetall var de høyeste tallene fronten noensinne kom til å få. I tillegg hadde man motstått 

DKSFs kampanje, som var en vellykket kampanje hvis bare stemmetallene blir tatt i 

betraktning. Generalforsamlingen ble betegnet som et konfrontasjonsvalg, av Universitas. 

Hvis man ser bort i fra Grønt Gras, var det et valg mellom de konservative på den ene siden 

og sosialistene på den andre. Utfallet i generalforsamlingen ble tolket som en seier for den 

politiske venstresiden på Universitetet i Oslo. Samtidig mente Universitas at majoriteten av 

studentene på Universitetet støttet venstresiden.
222

  

 

DKSF ville nok ha hatt sine innsigelser til Universitas sin påstand. For eksempel har den 

tidligere DKSFeren, Aage Figenschou, hevdet at Minerva refererte til Statistisk Sentralbyrå 

(SSB) i 1970, at 72 prosent av studenter stemte borgerlig.
223

 Dette illustrerer at blant noen av 

de politiske studentgrupperingene, ønsket man å vise at de representerte studenter flest. Som 

vist tidligere i kapittelet, påsto også Grønt Gras det. 

 

Våren 1975 

I det første nummeret til Universitas for våren 1975, ble en ny redaksjon presentert på 

lederplass. Erling Borgen fra Sos. Front var redaktøren, og han var det fram til 1976. Ifølge 

redaksjonene skulle fem saker dominere Universitas i 1975, og det var Universitetspolitikk, 

kvinnekamp, studentpolitikk, miljø/sosial-problemer og målsak. Universitetspolitikken skulle 

belyses ved at statens behandling av utdanningssøkende og interessene deres skulle fram i 

offentlighetens lys. Redaksjonen fulgte tidligere redaksjoners praksis, ved å skrive mye om 
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kvinnekamp og kvinnepolitikk. Ved siden av det skulle studentpolitikken på Universitetet 

dekkes, og debattene mellom ulike politiske standpunkter skulle fram i Universitas sine 

spalter. Det som ble ment med miljø/sosiale-problemer var at avisen ønsket å gi en god 

dekning av studentenes sosiale tilbud og aktiviteter. Den nye redaksjonen besto hovedsakelig 

av USVere, noe redaksjonen var helt åpen om.
224

 Jeg ønsker å inkludere Universitas sin 

politiske linje, slik at leseren er bevisst på at avisen på den tiden var venstreradikalt. Om det 

førte til en skjev dekning skal jeg ikke diskutere, men det førte trolig til et større fokus på den 

politiske venstresidens kjernesaker, enn hvis konservative hadde sittet i redaksjonen.  

 

Vårsemesteret 1975 stilte DKSF, Grønt Gras og Rød Front til valg igjen. De konservative 

stilte med Annelise Høegh som formannskandidat. Hun var deres første kvinnelige 

lederkandidat, i DNS.
225

 Det foregående semesteret hadde DKSF fokusert mer på 

kvinnepolitikk enn tidligere. Det ser ut til at man fortsatte med den samme kursen, siden en 

kvinne ledet kandidatstyret deres.
226

 Men Universitas mente at Annelise Høegh var mer 

høyreorientert enn Lars Groth, som var DKSFs formannskandidat semesteret på forhånd. Det 

ble påstått i lederartikkelen til Universitas den trettende februar, med tittelen ”Mørkeblå 

fiasko ”.
227

 Annelise Høegh svarte på det, og i tillegg beskyldt hun studentavisen for å bedrive 

sitatfusk. Høeghs svar på redaksjon til Universitas’ karakteristikk av henne var: 

”I likhet med Rød Front hadde de [redaksjonen til Universitas] vel håpet at 

nederlaget i høst [det foregående semesteret] skulle føre til at DKSF gikk i hi. 

Men da de selv våknet opp etter julefeiringen og fant at vi var der igjen, gne 

[sic] de seg i sine røde øyne og ble redde. Hva skulle de nå gjøre? De 

bestemte seg raskt for at dette kandidatstyret, iallfall lederen skulle og måtte 

stemples som mørkeblå.”
228

 

Annelise Høegh mente altså at hun feilaktig hadde blitt stemplet som mørkeblå. Og årsaken til 

det var ifølge henne politisk motivert. Redaksjons motsvar var at deres karakteristikk av 

formannskandidaten, var blant annet basert på et inntrykk de hadde fått av henne etter 
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samtaler med andre DKSFere.
229

 Universitas sin karakteristikk av Annelise Høegh, vil jeg 

hevde var på tynt grunnlag. Redaksjonen hadde dannet seg et bilde av DKSFs 

formannskandidat, ved å støtte seg til andre personers – selv om disse var av samme politiske 

overbevisning som formannskandidaten – meninger om henne. Hvilke andre kilder 

redaksjonens karakteristikk av Annelise Høegh var basert på, kom ikke fram i deres motsvar. 

 

I et intervju i Universitas hevdet DKSFs Annelise Høegh at DKSF stilte til valg først og 

fremst for å fjerne Rød Front fra talerstolen. Ved siden av å ville valget ved 

generalforsamlingen, hadde DKSF økopolitikk, kvinnepolitikk og distriktspolitikk som 

viktige saker i sin politiske plattform. Rød Front hadde et fokus på de samme sakene, men 

Annelise Høegh påsto at AKP (m-l) sin partioppbygging var den underliggende beveggrunnen 

for Rød Fronts arbeid.
230

  

 

Grønt Gras hadde ambisjoner om å få flere tilhengere ved å ekspandere utover sin base i 

Senterstud og Studentervenstrelaget. Opprettelse av diverse basisgrupper ved de ulike 

fakultetene skulle bidra i det arbeidet.
231

 Valgkampen til Grønt Gras kom sent i gang med 

valgkampen, sammenlignet med de to andre grupperingene. Det samme skjedde høsten 1974, 

noe Grønt Gras mente var en bidragende faktor til det resultatet ved generalforsamlingen. 

Valgkampen og kandidatstyret skulle presenteres etter påske, dermed fikk de påny en treg 

start. En mulig årsak til den sene starten var at et planlagt styresamarbeid med anarkistene, 

gikk i vasken.
232

 Grønt Gras kjørte den samme politiske linjen som tidligere, bygget på en 

anti-autoritær anti-kapitalisme som de kalte det. Grupperingen var også som tidligere en bred 

sammensatt allianse, hvor økopolitikk var betydningsfullt. Kandidatstyret til Grønt Gras skilte 

seg ut fra de andre ved at de ikke hadde noen fungerende formannskandidat.
233
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Rød Front med Tuva Gry Øyan som lederkandidat ble ikke overraskende oppfattet som 

soleklar favoritt av Universitas. Grupperingen hadde også det semesteret invitert Universitetet 

SV til styresamarbeid, og fulgte altså tidligere praksis ved å ville samarbeide med SV.
234

 I 

april valgte Rød Front å rette skarp kritikk mot USV på grunn av grupperingen ikke deltok i 

DNS det semesteret. Slik vi så høsten 1974 støttet USV Rød Front ved generalforsamlingen, 

men våren 1975 gjentok ikke støtten seg. Det ble også rettet krass kritikk mot Grønt Gras og 

DKSF av Rød Front. Grønt Gras ble betegnet som et ubrukelig alternativ for progressive, og 

Rød Front karakteriserte dem som prinsippløse opportunister. I tillegg ble Grønt Gras kritisert 

for ikke å ha en fast linje når det kom til anti-imperialistisk arbeid. Et eksempel som ble dratt 

fram var en kritikk fra Grønt Gras av kommunister i Indo-Kina, som Rød Front likte dårlig. 

Når det kom til DKSF ble de beskyldt for å tilsløre sin egentlige politikk. Slagord til DKSF i 

valgkampen var Nytt DNS – ditt valg, og eksemplifiserte de konservatives ønske om å skjule 

sin virkelige politikk hevdet Rød Front. Fei dem ut som var slagordet fra det foregående 

semesteret var mer utilslørt, ble det sagt. Ifølge Rød Front var DKSF mer orientert til høyre, 

og reaksjonært med pro-imperialistiske holdninger.
235

 

 

Rød Fronts egen politikk hadde antiimperialistisk arbeid og økt solidaritet med Indo-Kinas 

befolkning, som høyest prioritert. Våren 1975 tok Vietnamkrigen slutt, dermed var Indo-Kina 

et område som fikk mye oppmerksomhet. Samtidig ville Rød Front bekjempe politisk 

motiverte oppsigelser i arbeidslivet.
236

 I det neste semesterets møteprogram skulle 

utenrikspolitiske spørsmål tas opp i møter om den daværende krisen i verdensøkonomien, 

Kina, Sovjet og Portugal. Andre eksempler var et møte som skulle omhandle kvinner under 

sosialismen og et annet om nynorsk.
237

 Når det kommer til forholdet mellom Rød Front på 

den ene siden og AKP (m-l) og NKS på den andre våren 1975, hevdet fronten at de hadde en 

egen politikk. AKP (m-l) og NKS ga riktignok støtte til Rød Front, men det betydde ikke at de 

hadde en uselvstendig politisk stilling. Og Rød Front var bredere politisk sammensatt enn de 

to andre marxist-leninistiske organisasjonene. ”Å sverte Rød Front ved å vise til at AKP og 
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NKS støtter oss – er en form for antikommunisme som vi vil bekjempe på det sterkeste. ”
238

 

Det sa to representanter for Rød Front til Universitas i et intervju, en av dem var 

formannskandidaten Tuva Gry Øyan. Personer som kalte Rød Front for et underbruk av AKP 

(m-l), ble nok oppfattet av Rød Front som å føre usaklig argumentasjon. Og vi ser altså at det 

ifølge Rød Front fantes en forbindelse mellom dem og NKS og AKP (m-l), men det hadde 

ikke noen betydning for frontens politiske uavhengighet.  

 

I forbindelse med teatergruppen i DNS sin kulturoffensiv, ønsket de å styrke teaterarbeidet i 

Studentersamfundet. De hevdet at teatervirksomheten var uavhengig av hvem som satt i 

styreposisjon. De hadde ikke noen bestemt politisk plattform. Men de var nok innenfor den 

politiske venstresiden, fordi i 1974 hadde gruppen vedtatt å spille, i deres ord, et progressivt 

teater. Med en slik ordbruk, er det lite sannsynlig at det var noen konservative i gruppen på 

det stadiet. I deres kultursyn ble egenaktivitet forfektet som et ideal. Teatergruppen ville ikke 

følge det såkalte borgerlige kulturidealet om perfeksjonisme. Samtidig skulle teatergruppen 

bidra til å skape et godt sosialt miljø på Universitetet i Oslo. Ambisjonen for semesteret var 

politisk, fordi gruppen ønsket å lage stykker om aktuelle politiske emner. Dette var blant 

annet barnekultur, uten at innholdet ble forklart noe nærmere.
239

  

 

I et referat fra et tirsdagsmøte i Studentersamfundet ble det påstått at stemningen fra den 

gamle kroen i Storgata ble gjenskapt, og forfatteren gikk til det steg å hevde at møtet var en 

milepæl. Istedenfor for å bruke storsalen, hadde møtet blitt holdt nede i kjelleren. Debatten 

hadde en god utvikling fordi terskelen for å gjøre et innspill var lavere enn til vanlig. Samtidig 

beskyldte ingen av de politiske grupperinger arrangørene for å manipulere talerlisten. En av 

årsakene til den gode atmosfæren som ble beskrevet kan ha vært kjellerlokalet, som muligens 

var mindre kaldt enn storsalen. Forfatteren mente at ”[k]jellermøter kan bli løsninga på DNS 

[sic] miljøproblemer”.
240
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Generalforsamlingen for høsten 1975 ble avholdt 10. mai. 1500 studenter deltok i valget, noe 

som var en betydelig reduksjon fra det foregående semesteret hvor 5000 stemte.
241

 Til 

gjengjeld var ikke innsatsen fra kandidatstyrene – særlig DKSF og Rød Front – like høy, og 

valgkampen fikk ikke en like dominerende posisjon i Universitas sine spalter. Det var nok 

grunnen til at grupperingene ikke klarte å mobilisere flere stemmer. Siden DKSF ikke ønsket 

å bruke like mye ressurser på valgkampen, trengte ikke Rød Front å gjøre det samme. 

Samtidig ser det ut til tidlig å ha vært opplagt hvem som kom til å vinne valgkampen. 

Allerede i januar hadde Universitas konkludert at Rød Front sannsynligvis kom til å vinne 

valget ved generalforsamlingen.
242

 Muligens var det et utbredt syn blant studenter at Rød 

Front kom til å vinne uansett. Men betyr ikke at DKSF og Grønt Gras visste at de kom til å 

tape, de hadde trolig et håp om seier. Vi må heller ikke glemme at USV var fraværende fra 

Studentersamfundet det semesteret, som nevnt tidligere. Til slutt påpekte Universitas at 

lørdagsmøtene verken vekket interesse hos de oppmøtte eller var utviklende. Møteformen ble 

ansett som problemet, særlig kvinner var misfornøyd med den. Møteformen gjorde deltakerne 

til passive tilskuere, og applaus var måten man kunne uttrykke seg på. Sammen med DKSF 

tilhengernes forsøk på sabotasje av møtene, ble disse faktorene listet opp som årsaker til den 

lavere interessen for DNS.
243

  

 

På selve generalforsamlingen vant Rød Front med 1082 stemme mot Grønt Gras sine 172 og 

DKSF sine 263 stemmer. Rød Front vant med relativt god margin kan vi konkludere. 

Professor Johan Galtung holdt en valgtale for Grønt Gras ved generalforsamling og var en 

tilhenger av grupperingen. Han kalte valget for en billig seier for Rød Front, og satt 

spørsmålstegn ved den politiske formen ved Studentersamfundet. Inkludert i det var 

møteformen som bidro til at Rød Front fikk enkle valgseire siden de politiske motstandere 

mistrivdes i Studentersamfundets arrangementer. Det førte nok til at terskelen for å møte opp i 

DNS var høy. Ved for eksempel å kalle enkelte konservative for idioter, bidro Rød Front til at 

enkelte mistrivdes. DNS som et forum var preget av hardhet og umenneskelighet mente Johan 

Galtung. ”Sammen med den intenst uestetiske arkitekturen blir hele dette politiske forum 

preget av hardhet og umenneskelighet. Og resultatet kan umulig bli annet en tom 
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maktkamp.”
244

 Alle studenter hadde i utgangspunktet mulighet til å delta i DNS, men 

atmosfæren gjorde det nok ble vanskeligere for blant annet konservative å delta. Selv en 

person som Johan Galtung, som hadde mye erfaring i den norske offentligheten, følte at det 

var ubehagelig å tale fra talerstolen i Chateau Neuf. Ved siden av å beskrive den politiske 

formen ved Studentersamfundet som ubehagelig, hevdet Galtung at DNS var betydningsløs. 

Dette på tross av sin støtte til Grønt Gras, som han mente burde delta i andre forum enn DNS. 

Studentersamfundet var et betydningsløst forum, var en konsekvens av den politiske formen 

som ble praktisert der. 
245

 Vi må ikke glemme at Johan Galtung støtte den tapende part i 

generalforsamlingen, noe som kan ha påvirket hans kritikk av Rød Front og DNS. I tillegg er 

det usikkert hvor representativt hans syn på den politiske formen var, fordi det er vanskelig å 

vite hvor mange møter Galtung deltok i.   

 

Tittelen ”Bombetrussel mot DNS: Er dette bare begynnelsen? ” figurerte i en artikkel i 

Universitas den 5. mars.
246

 Bombetrusselen ble rettet mot et lørdagsmøte i 

Studentersamfundet den 1. mars. Anonyme personer truet med å sprenge Chateu Neuf i 

stykker, men trusselen viste seg å være falsk. Som en konsekvens varslet Rød Front-styret 

Universitas at vaktholdet i Chateau Neuf skulle skjerpes. Mye tydet på at nynazister sto bak 

bombetrusselen, de var for øvrig etter et vedtak i DNS blitt nektet adgang til institusjonen. 

Slik som det kom fram i tittelen til artikkelen i Universitas, ble det stilt spørsmålstegn om det 

bare var begynnelsen.
247

 Og den holdningen ble uttrykt på generalforsamlingen, hvor 

deltakerne ved stikkprøver ble kroppsvisitert. I tillegg ble en fotograf fra det konservative 

tidsskriftet Minerva bedt om å levere inn bilder som han hadde tatt på generalforsamlingen.
248

 

Chateau Neuf ble nok mer ugjestmildt etter bombetrusselen. 
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Avslutning 

Nå har vi sett at Rød Front ønsket å samarbeide med Sos. Front og Grønt Gras, men ikke med 

Den Konservative Studenterforening. Allerede høsten 1972, hadde Rød Front uttrykt et 

samarbeidsønske, som vi så i forrige kapittel. I det semesteret ser det ut til at 

samarbeidsønsket var mer enn retorikk. Blant annet sluttet Rød Front og dets tilhengere å pipe 

under møter i DNS. Men ønsket om samarbeid var ikke det samme som å ville opprette et 

samarbeidsstyre. Det er viktig å skille mellom disse to formene. Rød Front ville særlig 

opprette et samarbeidsstyre med det daværende Sosialistiske Front (etter hvert var det 

Sosialistisk Valgforbund Rød Front fridde mest til). Denne samarbeidslinjen ble kjørt fra 1972 

til 1975.    

 

Styrevalget høstsemesteret 1974, sto mellom DKSF, Rød Front og Grønt Gras. Grønt Gras 

kom i skyggen av de andre studentgrupperingene i valgkampen, og endte også med de laveste 

stemmetallene på generalforsamlingen. Rød Fronts seier på generalforsamlingen var 

overbevisende, og det etter at DKSF hadde lagt inn mye ressurser i valgkampen. Mye tyder på 

at Rød Front vant fordi de mobiliserte flere tilhenger enn de andre kandidatstyrene. 

Uthalingstaktikk ble trolig nok ikke benyttet på generalforsamlingen. Resultatet var nok viktig 

for ml-bevegelsen, fordi strømningen hadde stått imot de konservatives forsøk på å ta tilbake 

Studentersamfundet. I tillegg kan det ha vist at ml-bevegelsen hadde mange tilhengere. Men 

vi må ikke se bort i fra at sosialister i USV for eksempel, stemte på Rød Front. 

 

Seieren på generalforsamlingen høsten 1974, konsoliderte Rød Fronts stilling i DNS. 

Valgseieren kan også tolkes som en seier for den politiske venstresiden på Universitetet i 

Oslo. Dette kan ses som høydepunktet til Rød Front i DNS, men viser også at den politiske 

venstresiden sto sterkt på Universitetet.  
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I perioden høsten 1975 til 1980 ble DNS preget av mange problemer. Ikke bare var det en 

nedgang i antall personer som var interesserte i Studentersamfundets virksomhet, men også 

var det en nedprioritering av DNS fra de andre politiske studentgrupperingene. Men det var 

også forsøk fra dem på å vinne tilbake talerstolen. I forbindelse med oppgjøret med 

høyreavviket i 1975-1976, endret ledelsen i ml-bevegelsen politisk linje på nytt, noe som 

sannsynligvis påvirket Rød Front. Igjen ble venstresiden i DNS stemplet som taktiske 

motstandere av Rød Front. Og dette motsetningsforholdet skulle fortsette i andre halvdel av 

1970-tallet. Ikke før det ble et tverrpolitisk samlingsstyre høsten 1980, kunne de andre 

studentlagene igjen ha innflytelse på aktivitetene i DNS. Hva var årsakene til opprettelsen av 

et samlingsstyre, som kun noen få år tidligere ikke hadde vært mulig? Studentersamfundet 

hadde i 1980, mistet sin appell fra tidligere på 1970-tallet. Ikke bare hadde store deler av det 

norske samfunnet mistet interessen, men kanskje også ledelsen i ml-bevegelsen. På toppen av 

det, var Chateau Neuf i en økonomisk vanskelig situasjon i 1980. I ytterste konsekvens kunne 

det medføre at Studentersamfundet sto uten noe hus. Økonomien ble dermed et problem som 

påvirket DNS, og som kanskje var hovedårsaken til opprettelsen av samlingsstyret i 1980.
249

  

  

Høsten 1975 - 1976 

I semesterprogrammet til Rød Front høsten 1975, ble det uttrykt at DNS ikke skulle være ”ein 

reaksjonær prateklubb som i 60-åra.”
250

 De hadde ikke samme syn på 1960-tallet som DKSF. 
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Det var Rød Front som hadde brutt tradisjonen fra 1960-tallet, etter at de inntok 

styreposisjonen i 1970. I semesterprogrammet ble hovedparolen til de fleste Rød Front-

styrene gjentatt, som var DNS i folkets tjeneste. Videre viste Rød Front sin 

handlingsradikalisme, ved at diskusjoner var fånyttes uten praktisk støttearbeid til rette 

saker.
251

 

 

Geir Imset var Rød Fronts formannskandidat til styrevalget på generalforsamlingen høsten 

1975. Imset hadde blitt en del av ml-bevegelsen tidligere på 1970-tallet. Noe av forklaringen 

på hvorfor han ble en marxist-leninist, var at m-lerne var aktive og handlingsrettede. Imset ble 

formannskandidat etter at han hadde blitt utnevnt, og han valgte deretter å stille opp som 

kandidat. Hvem som hadde utpekt Imset er uvisst.
252

  

 

Kåre Verpe var DKSF sin formannskandidat til styrevalget, og han påpekte at DNS hadde 

mistet sin betydning i det norske samfunnet. Verpe mente at det var Rød Fronts ekstreme 

utspill som var hovedårsaken til det. Konsekvensen av det, var at vanlige folk og ulike 

politiske foreninger overså DNS.
253

  

 

I forbindelse med valgkampen, beskrev Universitas de to kandidatstyrene slik: ”To styre 

stiller til val. Eit reaksjonært med DKSF-aren Kåre Verpe i spissen, og eit stalinistisk Raud 

Frontstyre med Geir Imset som formannskandidat.”
254

 I tillegg skrev Universitas at 

oppslutningen om Studentersamfundets arrangementer, hadde vært dårlig det semesteret. 

Dette var også tilfellet våren 1975. En av årsakene kan ha vært den politiske kursendringen i 

AKP (m-l), i forbindelse med oppgjøret med høyreavviket. Og den hadde nok en effekt på 

frontvirksomheten til Rød Front. En av artikkelforfatterne i Universitas hevdet at Rød Front 
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fulgte AKP (m-l)s sekteriske linje.
255

 Kåre Verpes kandidatstyre styrevalget på 

generalforsamlingen med 407 stemmer mot Rød Fronts 1361 stemmer.
256

    

I 1976 beholdt Universitas den samme redaksjonen fra 1975, og i likhet med året før ble den 

gjenvalgt mot ml-ernes stemmer på et studenttingsmøte i november 1975. Medlemmene i 

redaksjonen var som tidligere, åpne om sine politiske overbevisninger. Redaksjonen besto av 

USVere, uavhengige sosialister og representanter fra Grønt Gras. De skjulte ikke at deres 

”politiske plattform har klar front mot både ml-ernes og de konservatives politikk.”
257

 Men de 

gjorde det klart at Universitas skulle være en avis for alle studenter og at enhver skulle ha 

mulighet til å uttrykke sine standpunkter. Redaksjonen fulgte altså linjen de hadde satt i 

1975.
258

 

 

Til styrevalget på generalforsamlingen vårsemesteret 1976, stilte trotskister til valg mot Rød 

Front. De vanlige gjengangerne Grønt Gras, DKSF og Sos. Front valgte altså ikke å stille noe 

kandidatstyre. Det ble spådd av Universitas at trotskistene hadde få muligheter, og 

sammenlignet dem med en mus og Rød Front med en elefant.
259

 Det var altså en kamp 

mellom David og Goliat.  

 

Universitas fikk ikke dekket valgresultatene på generalforsamlingen, fordi avisen ikke kunne 

gi ut flere utgaver før til høstsemesteret. Studentavisen hadde gitt ut sin kvote for 

semesteret.
260

 Men redaksjonen hadde i den siste utgaven våren 1976 noen sluttord om Rød 

Front: ”Så lenge ml-arane regjerer DNS som i dag, er det av mindre interesse for dei fleste 

studentar kva som skjer der. Med sine knep og manipulasjonar har ny-stalinistene i fullt 
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medvit gjort DNS til eit underbruk for AKP (m-l).”
261

 Dette var krasse ord fra redaksjonen. I 

tillegg uttrykte den at Rød Fronts virksomhet i DNS var uinteressant for studenter flest.
262

  

 

I det første semesteret i 1976 ser det ut til at Studentersamfundets økonomiske problemer 

muligens var på vei tilbake. En sak om lesesalsplasser illustrerer det. DNS hadde 

aksjemajoriteten i et selskap som eide i lokaler i U-11, i Uranienborgveien. Leietakerne i 

bygget var et privat konsulentfirma og Universitetet i Oslo. Diverse frontorganisasjoner var 

også plassert der og deres leie var gratis. Universitetet benyttet sin del av huset som en 

lesesalsplass for jusstudenter. Leien de betalte var under markedspris og lavere enn det 

konsulentfirmaet betalte. DNS ønsket å høyne leien til Universitetet, slik at leien deres var på 

samme nivå som konsulentfirmaet. Studentersamfundet hadde ikke råd til å subsidiere 

Universitetet, ble det sagt av Olav Mugaas økonomistyrets leder. Det medførte at 

Universitetet i Oslo ikke lenger ønsket å leie i U-11. Jusstudentene ville da kanskje miste 136 

leseplasser, hvis Universitetet ikke fant et alternativt sted. Dette var kritisk for jusstudentene 

fordi de fra før av hadde et problem med for få leseplasser. Tittelen på artikkelen om saken - 

”Rød Front selger 136 lese-plasser” – var en uheldig vinkling av saken fra Universitas sin 

side, fordi den antydet at DNS og Rød Front hadde ansvaret for å skaffe lesesalsplasser til 

studenter.
263

 Noe som ikke var en del av institusjonens oppgaver. Men studentavisen beklaget 

seg etter hvert og uttrykket at Studentersamfundet ikke hadde til oppgave å subsidiere 

Universitetet i Oslo med billige lokaler, eller å skaffe leseplasser til studenter.
264

   

 

Et annet tegn på økonomiske problemer var at til inngangsbillettene til lørdagsmøtene doblet 

seg i pris, fra fem kroner til ti kroner. I dag er helt klart ti kroner mindre verdt enn i 1976. For 

eksempel tilsvarte ti kroner i 1976, omtrent 44,50 kroner i 2011.
265

 Personer som ofte dro på 

lørdagsmøter merket nok den prisøkningen. DNS informerte at det var den vanskelige 

økonomiske situasjonen i Chateau Neuf, som var årsaken til den plutselige prisøkningen. 

Universitas påpekte at det var et paradoks at personer fra arbeiderklassen var de som 
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sannsynligvis ble mest rammet av prisendringen. Ifølge avisen var ikke det i 

overensstemmelse med Rød Fronts ambisjon om at Studentersamfundet skulle tjene folket.
266

       

 

I et svar til Universitas sin artikkel om leseplass-saken, påpekte Olav Mugaas grunnleggende 

problemer ved DNS som nok bidro til de gjentagende økonomiske problemene i DNS. 

Økonomistyrets formann hevdet at Studentersamfundet ikke kontrollerte Chateu Neuf, men 

det var Universitetet i Oslo som gjorde det sammen med private aktører. I tillegg nevnte Olav 

Mugaas at inntektene fra A/S Studentkro var mindre enn det økonomistyret hadde budsjettert 

med. Da hadde man tre muligheter for å få inn de nødvendige inntektene: Først ved å bedrive 

forretningsvirksomhet. Nummer to, var å kreve mer i inngangspenger til Studentersamfundets 

arrangementer. Økningen av inngangsbilletter fra fem til ti kroner ble nevnt, og da alle typer 

arrangementer. Denne informasjonen var ulik det Universitas sine opplysninger, de hevdet at 

det kun var lørdagsmøtene som hadde gått opp i pris. Til slutt kunne også DNS høyne 

husleien til diverse lokaler, som for eksempel i forbindelse med leseplass-saken.
267

 Her ser vi 

altså årsakene til endringene av økonomien til DNS.              

 

De økonomiske problemene fortsatte høsten 1976. I løpet av høstsemesteret kom det fram at 

Chateau Neuf var i en vanskelig posisjon på grunn av to store lån som hadde forfalt. Det var 

ikke nok betalingsevne til å betale tilbake gjelden. Virksomheten skyldte tre millioner kroner 

til kreditorene. For å unngå konkurs ba DNS om statsstøtte på fire millioner. Selve driften av 

huset var i balanse økonomisk sett, ble det påstått i Universitas. Det var altså ikke nok penger 

til å betale tilbake gjelden. Framtiden til Studentersamfundets hus var uviss på den tiden.
268

   

 

Valgkampen høsten 1976 sto mellom fire kandidatstyrer: Sosialistisk Front i DNS (SFD), 

DKSF, Kommunistisk Universitetslag (KUL) og Rød Front. Sosialistisk Front i DNS ble 

dannet våren 1976, og besto av SVere og politisk uorganiserte studenter.
269

 Mens KUL var en 

                                                 
266

 ”Arbeider fientlig [sic] politikk i DNS”, i avisen Universitas, 27.2.1976 
267

 ”Universitas og U 11”, i avisen Universitas, 27.2.1976 
268

 ”Går Huset konkurs? ”, i avisen Universitas, 11.10,1976 
269

 ”Sosialistisk Front stiller i Studentersamfunnet: - Kamp mot reaksjon og sekterisme”, i avisen Universitas, 

4.9.1976 



81 

 

marxistisk inspirert organisasjon dannet i 1973.
270

 Det kan sies at KUL sto politisk lenger til 

venstre enn ml-bevegelsen. 

 

I en lederartikkel den 11. november 1976, skrev Universitas at SFD var det eneste legitime 

alternativet til valget i generalforsamlingen.
271

 Her ser vi at redaksjonens tilhørighet til Sos. 

Front kom fram. I en reportasje i den samme utgivelsen, skrev Universitas om de ulike 

kandidatstyrenes syn på diverse saker. Et viktig område i valgkampen var spørsmålet om Rød 

Front styrte DNS dårlig, ved at de for eksempel manipulerte talerlistene. Alle kandidatstyrene 

bortsett fra Rød Front, mente at Studentersamfundet ble styrt dårlig. Fra SFD ble det uttrykt, 

at forholdene ved Studentersamfundet hadde bedret seg den siste tiden, men det forekom 

manipulering av talerlistene. Møteformen ble ansett som det største problemet. DKSF 

oppfattet Studentersamfundet som en rekrutteringsarena for ml-bevegelsen. DNS burde heller 

ha engasjert flest mulig personer og la alle grupper ha like muligheter til å delta. Med DKSF i 

styreposisjon, ville institusjonen bli et sted for alle studenter. KUL på sin side hevdet at alle 

de politiske grupperingene på Universitetet i Oslo fikk tilgang til DNS bortsett fra dem. For 

eksempel hadde ikke Rød Front invitert en eneste KUL-representant til å være innleder ved et 

debattmøte. I deres øyne skyldtes det at KUL var de eneste som virkelig ga Rød Front 

motstand. ”[V]i [KUL] er de eneste som byr på virkelig motstand og står for en klart 

alternativ politikk til RF [Rød Front].”
272

 Likt for alle kandidatstyrene i opposisjon til Rød 

Front, var deres misnøye med hvordan Studentersamfundet ble styrt. 

 

Rød Front slo tilbake mot DKSF, og uttrykte at de konservative hadde skapt en myte om 

manipulering av møtene i Studentersamfundet. De hevdet også at SFD ønsket å utnytte myten. 

Når det kom til selve kritikken fremført mot Rød Front, ble den tilbakevist ved å hevde at alle 

kandidatstyrene hadde kommet like mye til ordet i semesteret. KUL derimot påpekte at de 
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ikke hadde fått uttrykt sine standpunkter i DNS i særlig grad, eller ikke i det hele tatt.
273

 De 

hadde altså sine innsigelser til den påstanden. 

 

I den samme reportasjen som det ble referert fra ovenfor, var et annet tema hva de viktigste 

møtetitlene var for kandidatstyrene, hvis de vant valget ved generalforsamlingen. SFD nevnte 

teach-in om temaer som miljøspørsmål, internasjonal solidaritet og arbeiderklassen. DKSF 

ville ta opp politiske stridsspørsmål til det de kalte for seriøs debatt. De mente nok at seriøse 

debatter var ikke-eksisterende i Studentersamfundet. Møteforslagene fra deres side var blant 

annet om hvilke krefter som styrte norske bedrifter, hvilken rolle norsk oljeproduksjon kom til 

å ha på distriktene og hvilke organisasjoner som fantes i norsk arbeidsliv. KUL ønsket å bruke 

Studentersamfundet til å få studenter til å støtte det de oppfattet som arbeiderklassens saker. 

Fra møteprogrammet til kommunistene ble tre møter om imperialisme, arbeiderklassen og det 

såkalte nasjonale spørsmål. Hva de mente med det nasjonale spørsmål er uvisst. KUL ville 

bruke innledere fra flere leir i den norske venstresiden, og AKP (m-l) var inkludert. Rød Front 

hadde i likhet nevnt teach-in i reportasjen til Universitas, og ønsket å holde en to dagers teach-

in om studentenes interessekamp. I tillegg ble det nevnt et møte om streikestøttebevegelsen og 

den indre utviklingen i Angola.
274

        

 

På generalforsamlingen vant Rød Front med 1700 stemmer foran SFDs 960, DKSFs 450 og 

KUL sine 101 stemmer. I forkant av generalforsamlingen hadde cirka 4600 personer kjøpt seg 

kort til generalforsamlingen, men ved generalforsamlingen var det 3200 personer som avga en 

stemme. Det var altså omtrent 1400 som lot være å komme til generalforsamlingen, og 

Universitas mente at disse nok var tilhengere av DKSF eller SFD sitt styre. Ifølge avisen, ville 

nok flesteparten ha vært SFD-sympatisører. I forbindelse med det påpekte Universitas at det 

var liberalismen i SFD som sørget for at de ikke vant. Eller sagt på en annen måte, de 

potensielle stemmegiverne til sosialistene var ikke disiplinerte nok. Tvert imot var Rød Front 

sine tilhengere disiplinert, og det ble hevdet at marxist-leninister fra hele Østlandet møtte opp 

for å stemme.
275

 Universitas sin påstand om at SFD kunne vunnet hvis det fantes mer disiplin 
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blant grupperingens rekker, er vanskelig å bekrefte på grunn av avisens kilde/kilder ikke ble 

oppgitt. Hvis avisens opplysninger stemmer, gikk SFD glipp av en gylden mulighet til å få 

vippet Rød Front ut av talerstolen.  

 

1977 

Den såkalte høyrebølgen begynte smått ved det norske kommunevalget i 1975, men hadde 

ikke hatt noen nevneverdig virkning på Universitetet i Oslo. Ved Storingsvalget 1977 vant 

høyrekreftene i det norske samfunn mer oppslutning, og det fortsatte fram til Stortingsvalget i 

1981. Da fikk partiet Høyre nesten 32 prosents oppslutning. Og mellom 1977 og 1981 

skyldtes bortimot halvparten av Høyres framgang, unge velgere.
 276

 Dette viser at det var en 

ny tendens i norsk politikk og samfunn, med en dreining mot høyre. Spesielt interessant var 

det at mange unge mennesker stemte på Høyre. Kanskje hadde denne nye utviklingen en 

innvirkning på Universitetet. 

 

For første gang ble den nye valgordningen urnevalg prøvd i praksis ved valg på Universitetet i 

Oslo. Valgordningen ble brukt i forbindelse med valgene til Studentrådet og Studenttinget.
277

 

Det nye valgsystemet hadde blitt vedtatt i det forrige semesteret gjennom en uravstemning. 

Det var en seier for konservative og moderate studenter. I opposisjon til dem var marxist-

leninistene og USV som ønsket allmøtevalg.
278

 Resultatene av urnevalget til Studenttinget og 

Studentrådet våren 1977, var en seier til høyrekreftene på Universitetet skrev Universitas. De 

konservative satt med omtrent halvparten av setene i studentenes høyeste organer.
279

 

Grupperingene som representerte de konservative var Demokratisk Studentmakt og Moderat 

Gruppe. Det var nok ikke tilfeldig at de konservative ønsket urnevalg som valgordningen, for 

de ville nok vinne mest på det. Grupperingene hadde ikke flertall noen steder, men hvis de 
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fikk hjelp av sosialdemokratene i Sosialistisk Offensiv, ville de få en majoritet.
280

 Allerede i 

det konstituerende møtet til Studentrådet og Studenttinget kom de konservative og Sosialistisk 

Offensiv til enighet i en sak.
281

  

 

En annen konsekvens av urnevalget var at den marxist-leninistiske frontorganisasjonen 

Progressiv Fronts mandater ble redusert i Studenttinget og Studentrådet.  Og i de to 

studentorganenes konstituerende møte, var noen marxist-leninister på plass. Ifølge 

Universitas, kom de med verbal utskjelling og trusler på møtet.
282

 Valgene til Studentrådet og 

Studenttinget var muligens et tegn på at venstredominansen ved Universitetet var i ferd med å 

minske. Samtidig var kanskje denne oppfatningen en smule overdrevet, for de konservative 

hadde ikke noe flertall i Studentrådet eller Studenttinget. Og Universitas hadde for eksempel, 

fremdeles en venstresosialistisk redaksjon, og den skulle bli gjenvalgt som vi skal se lenger 

nede.   

 

I begynnelsen av vårsemesteret 1977 sendte Grønt Gras ut en løpeseddel hvor de inviterte 

Sosialistisk Front (USV og uavhengige sosialister) til styresamarbeid i DNS. Grønt Gras 

henvendte seg til det som også har blitt kalt for SFD. Grønt Gras mente at en rød/grønn felles 

plattform var mulig å komme fram til, på tross av de ulike politiske synspunktene. 

Plattformen kunne bygge på økopolitikk, antikapitalisme og antiimperialisme. Grønt Gras 

brukte koalisjonen mellom dem og Sosialistisk Front høstsemesteret 1972, som et eksempel 

på et samarbeid som nesten gjorde at Rød Front tapte valget. Jeg vil ikke kalle det for et jevnt 

valg, for som vist tidligere vant Rød Front med nesten 400 stemmers margin. Grønt Gras 

ønsket nok å trekke fram positive eksempler fra fortiden, hvis det økte sannsynlighet for en ny 

koalisjon. I løpeseddelen ble det også nevnt at en allianse mellom røde og grønne ville trolig 

være det eneste radikale alternativet som kunne vinne over Rød Front. Det stemmer nok, fordi 

sist gang en annen mindre venstreradikal gruppering (KUL) stilte til valg, fikk de kun 101 
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stemmer i sin favør. I tillegg til å være det eneste venstreradikale alternativet som kunne slå 

Rød Front, mente Grønt Gras at en rød-grønn koalisjon ville stoppe høyrevinden i 

utdanningsinstitusjonene og utenfor.
283

  

 

Universitetet SV avslo tilbudet om samarbeid fra Grønt Gras, og det på grunn av det ikke var 

stor nok enighet om politiske saker. Det hevdet Morten Jørgensen som var lederen i USV. En 

mulig avgjørende faktor, var at Grønt Gras ikke tok nok avstand fra kapitalismen, påsto 

lederen for USV. Sagt på en annen måte, Grønt Gras var ikke radikalt nok for USV. I tillegg 

uttrykket Morten Jørgensen at Grønt Gras i sin retorikk ikke var konkret nok om sitt politiske 

ståsted.
284

 USV var den eneste organiserte grupperingen i Sosialistisk Front. Jeg vil derfor 

anta at USV sannsynligvis hadde større gjennomslagskraft enn de uorganiserte. Hvis de 

organiserte ville inngå i et samarbeid med Grønt Gras, ville det blitt vanskelig uten at USV 

var med på det. Da det ikke ble noe samarbeid mellom Sosialistisk Front og Grønt Gras, ble 

det heller ikke noen valgkamp mellom politiske motstandere i DNS. Grønt Gras forsto nok at 

de alene hadde få muligheter til å vinne over Rød Front. Et resultat av dette var at Universitas 

skrev lite om DNS i vårsemesteret. 

 

I Rød Fronts semestermelding for høstsemesteret 1977, ble det hevder at DNS ble boikottet av 

de studentgrupperingene som vanligvis stilte imot Rød Front. Grupperingene USV, Sos. 

Front, Grønt Gras, og DKSF var ikke aktive i DNS det semesteret eller i semesteret før som vi 

har sett. KUL ble ikke nevnt av Rød Front. Rød Front kalte det for en boikott av DNS på 

grunn av ”de [USV, Grønt Gras og DKSF] veit de ikke har noe å vinne på å stille [å stille til 

valg ved generalforsamlingene]. Gang på gang har politikken deres blitt avslørt for massene i 

DNS.”
285

 Det utsagnet viste hvor isolert Rød Front var i ferd med å bli. Istedenfor å innrømme 

hvorfor de ble boikottet, hevdet Rød Front at politikken til motstanderne var mislykket. 

Derfor valgte de andre grupperingene å boikotte DNS, ifølge Rød Front. Men årsaken var 

nærmere at de andre studentgrupperingene nok var lei måten Rød Front drev DNS på.  
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Igjen var Chateau Neuf truet med konkurs, og denne gangen var det en fortsettelse av 

problemene fra 1976. I den forrige krisen hadde kreditorene roet ned seg etter at DNS hadde 

sendt en søknad om tilskudd på fire millioner kroner til Kirke- og 

Undervisningsdepartementet. Men i vårsemesteret 1977 ble søknaden avslått. Deretter søkte 

DNS på nytt om en statsgaranti på fire millioner. I september 1977 var det altså usikkert om 

Chateau Neuf skulle forbli Studentersamfundets hus.
286

 Rød Front mente at det såkalte 

borgerskapet hadde skylden for at DNS var i økonomiske problemer. I tillegg oppfattet de 

spørsmålet om konkurs som en kamp borgerskapet førte mot progressive, og kalte det for en 

klassekamp. Olav Mugaas som var en del av Rød Front og ledet økonomistyret i DNS, hevdet 

at borgerskapet hadde tappet DNS for millioner. I tillegg hadde salget av Studentkroen i 1970 

betydelig minsket inntektene til DNS.
287

     

 

Den sittende redaksjonen i Universitas ble på ny valgt og hadde mandat til å sitte i ett år til, 

dette skjedde i desember 1977. Redaksjonen stadfestet at alle de andre politiske 

grupperingene på Universitetet i Oslo hadde rett til å komme til uttrykk i avisens spalter. Hvis 

leserinnlegg ble avvist, var det aldri politisk motivert. Samtidig ville redaksjonen profilere seg 

som en gruppe med personer fra det politiske sentrum og venstre. En objektiv avis, var en 

utopi ble det hevdet.
288

 

 

1978 til våren 1980, nærmet hegemoniet seg slutten? 

De andre studentlagene hadde ikke trukket seg ut permanent fra DNS, for høsten 1978 valgte 

DKSF å stille til valg. Det ble fjerde og siste gang i perioden årene mellom 1975 og 

vårsemesteret 1980.
289

 I tillegg til DKSF var Grønt Gras aktiv i DNS det semesteret. 

Tilstedeværelsen til andre grupper, kan ha ført til et oppsving i besøkstall på debattmøtene. 

Men det kan også ha skyldtes at møtene hadde bred interesse. Det var blant annet møter om 
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lønnsstoppen i Norge og om politiets rolle i det norske samfunn.
290

 Å ha motstandere i 

valgkampen kan nok ha hatt en større effekt på besøkstallene enn det siste. 

 

I likhet med høsten 1978, fikk Rød Front kamp om styrevervet i DNS våren 1979. Ved starten 

av semesteret planla Sosialistisk Front og Grønt Gras å stille et styre hver til valg. Som en 

konsekvens kom sannsynligvis også oppmøtet i Studentersamfundet til å øke, noe som var 

tilfellet i semesteret før.
291

 For første gang siden 1976 stilte SF til valg. På starten av 

semesteret var det fortsatt usikkerhet om SFs valgdeltakelse. USV var den organiserte delen 

av grupperingen og skulle uansett stille. Et eventuelt styresamarbeid med Grønt Gras var ennå 

ikke avgjort, men ble karakterisert som lite sannsynlig av nestelederen til USV.  To faktorer 

ser ut til å ha vært avgjørende for SFs valgdeltakelse. Rød Fronts debattform hadde endret seg 

(mer om Rød Front lenger nede), og det var frykt for at DKSF muligens ville slå Rød Front i 

et styrevalg hvis de ikke stilte. På nytt viste det seg at DKSF ble ansett som hovedfienden av 

en venstregruppering som stilte til valg i DNS. I tillegg ble møteprogrammet til Rød Front for 

vårsemesteret, betraktet som det beste på mange år. Når det gjelder Grønt Gras gikk de til 

valg med høye håp fordi Grønt Gras i Trondheim hadde vunnet valget ved 

Studentersamfunnet der, i semesteret før. Med det eksempelet hadde Grønt Gras i Oslo fått 

troen på at Rød Front, muligens kunne tape valget på generalforsamlingen. De siste tre årene 

hadde Grønt Gras forsøkt seg på et samarbeid med SF, og de skulle prøve seg på nytt igjen 

nå.
292

  

 

I april ble det avgjort at de to grupperingene skulle stille et fellesstyre til valget. Kildene sier 

ikke noe om hvorfor Grønt Gras og Sosialistisk Front valgte å stille sammen. En årsak kan ha 

vært at troen på å slå Rød Front var tilstede, og det kan ha ført de politiske grupperingene 

stilte sammen. Politisk var ikke grupperingene samstemte fordi de stilte med ulike politiske 

program, men et felles møteprogram hadde man kommet til enighet om.
293
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I Universitas ble det skrevet et innlegg Nguyen Khan Than fra Grønt Gras, som var kritisk til 

Rød Fronts syn på Kambodsja. Dette var i forbindelse med et møte om Kambodsja og 

Vietnam. Innlegget kan fungere som en liten oppsummering av møtet. Før Vietnams invasjon 

av Kambodsja hadde Rød Front støttet Pol Pots regime i landet. Rød Front mente at 

invasjonen var illegitim. Innsenderen var kritisk til dette og mente at Rød Front og ml-

bevegelsen fulgte slavisk utenrikspolitikken til Kina. Rød front og AKP (m-l) ble kalt for 

ekstreme nasjonalister og sammenlignet med DKSF. Mens Sosialistisk Front sitt politiske 

standpunkt i møtet ble sett positivt på av innsenderen. ”Rød Front har i motsetning til Sos. 

Front forlatt internasjonalismen og ideen om solidaritet med de fattige og undertrykte.”
294

 

Karakteristikken ekstreme nasjonalister ville ikke Rød Front brukt om seg selv. De ønsket å 

vise solidaritet med folket i den tredje verden, og sette søkelys på USA og Sovjetunionens 

imperialisme, som man kalte det.
295

    

 

Rød Front angrep Grønt Gras og Sosialistisk Front i deres semestermelding våren 1979. 

Argumentasjonen til de to grupperingene ble ansett som useriøs. Hva de sto for av konstruktiv 

politikk mente Rød Front ikke kom tilstrekkelig fram.
296

 I lesningen av semestermeldingen 

har jeg fått inntrykk av at Rød Front var sikker på seg selv og sin politikk, i det minste utad. 

Den oppfatningen delte ikke Universitas, skal vi se i neste avsnitt.  

 

Rød Front ble oppfattet som svakt av Universitas, og var på vei mot sammenbruddet ble det 

hevdet av studentavisen. Ifølge Universitas var det ikke samhold i rekkene til Rød Front. 

Samtidig hadde man vanskeligheter med mobilisering, og det politiske budskapet til Rød 

Front var skremmende. Det kunne skremme selv en erklært marxist-leninist.
297

 Det var nok 

Rød Front og ml-bevegelsens oppfattelse av hendelser i Sør-Øst-Asia som var skremmende.  

 

Et tegn på at hegemoniet muligens tok slutt var et møte om Kina på midten av vårsemesteret. 

Sosialistisk Front og Grønt Gras stilte et mistillitsforslag til Rød Fronts møteledelse. De to 
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grupperingene vant avstemningen, noe som krevde et 2/3 flertall i forsamlingen. Halvor Tjønn 

overtok ledelsen av møtet, og for anledningen representerte han Grønt Gras og SF. Å kaste 

lederne av et møte var å gå imot vanlig praksis, og det ble brukt som et motargument av Rød 

Front, uten at det fikk noe gjennomslag. Denne hendelsen kan nesten anses som en milepæl i 

Studentersamfundets historie. Etter at møteledelsen hadde blitt forkastet holdt Rød Front en 

lav profil for resten av møtet, ble det hevdet av Universitas. I tillegg til å miste møteledelsen 

tapte Rød Front et forslag til en resolusjon om Kina. Det handlet om at DNS ikke skulle 

fordømme Kinas invasjon av Vietnam, et forslag som altså ble forkastet.
298

 Møtet om Kina 

viste at Rød Front var overvinnelig, noe som ga motstanderne ekstra håp om at de kunne 

vinne valget på generalforsamlingen. Det ser ut til at Kina møtet ikke var et unntak i 

semesteret, for som Universitas skrev ble ”[m]l-ernes [Rød Front] fortropp […] på møte etter 

møte drevet over på defensiven.”
299

 I den ideologiske debatten var Rød Front på defensiven. 

Og noe av årsaken til dette var at Rød Front ikke mobiliserte like bra som tidligere semestre. 

Men det var kun på møtet om Kina, at Rød Front mistet sin møteledelse i løpet av 

semesteret.
300

 Det var altså lagt til rette for et tap til Rød Front på generalforsamlingen, men 

Rød Front viste seg ikke å være like svakt som Universitas hadde uttrykket. 

 

På generalforsamlingen, ble Grønt Gras og Sosialistisk Fronts håp om seier ikke innfridd. Det 

kom nok som en overraskelse på mange, etter utviklingen i Studentersamfundet det 

semesteret. Det rød-grønne alternative fikk 318 stemmer, men det seirende Rød Front fikk 

580 stemmer. Spesielt overraskende var den overbevisende seieren til Rød Front. Til tross for 

at Rød Front ikke hadde like mange som stemte på dem sammenlignet med tidligere valg, var 

det en overbevisende seier. I forkant av valget var det debatter om den tredje verdenskrig, og 

om Kambodsja og det tidligere regimet til Pol Pot. Den første debatten ble karakterisert som 

lang, mens i den andre opprettholdt Rød Front sin støtte til Kambodsja. De hevdet at 

massemord under Pol Pot ikke hadde blitt utført. De kulturelle innslagene til Rød Front ble 

dratt frem som kveldens høydepunkter. De var humoristiske og således utypisk for 
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grupperingen, som var kjent for å være gravalvorlig. Stumparodien om Grønt Gras og SF ble 

trukket frem som et godt innslag.
301

  

 

Høsten 1979 fortsatte trenden med dårlig oppmøte på diverse arrangementer i DNS. Det skal 

nevnes at Grønt Gras hadde planer om å stille til valg høsten 1979, men de trakk seg like før 

generalforsamlingen.
302

 Grønt Gras begrunnet det med at Studentersamfundet i praksis ikke 

var et sted for studenter, de ble nedprioritert foran andre grupper. Et annet problem var at det 

ikke var noe sosialt miljø i DNS på grunn av det dårlige oppmøtet på debattmøtene. Grønt 

Gras mente at uten noe sosialt miljø hadde ikke institusjonen noe funksjon. Til slutt var det et 

ønske fra Grønt Gras om å redde Studentersamfundet. De mente at en prinsipiell diskusjon om 

hvordan DNS skulle styres og drives, måtte bli startet. Alle relevante politiske grupperinger 

skulle inkluderes, uten at det ble nevnt konkret hvem.
303

 Det ser ut som Grønt Gras etterlyste 

en debatt om Studentersamfundets identitet, og muligens ønsket man at DNS først og fremst 

skulle fungere som et sosialt møtested og debattforum for studenter. I artikkelen ble det ikke 

nevnt noe om at Grønt Gras ville bruke DNS sine midler i en politisk kamp. Grønt Gras hadde 

nedjustert sin ambisjon fra tidligere på 1970-tallet, om å bruke DNS som et politisk 

virkemiddel. 

 

I Rød Fronts semestermelding kom det fram at debattmøtenes emner var mangeartet. I 

semesteret hadde styret forsøkt å innføre en ny profil med nye møtetemaer og stil. Møter om 

kirken, homofili, skolen og samliv ble dratt frem som eksempler. Sammenlignet med andre 

forum – uten at det ble nevnt spesifikt hvilke fora – var oppmøtet på Studentersamfundets 

debattmøter godt. I kulturutvalget, ble det uttrykket at deres arrangementer var dårlig besøkt. 

En fest og en konsert ble avlyst på grunn dårlig oppmøte. En konsert med bandet Bakruz, 

hvor Sigurd Allern var medlem, var semesterets lyspunkt.
304

 Ifølge en rundspørring utført av 

Universitas, var det et allment synspunkt blant de andre politiske grupperingene at 

debattmøtene i DNS ikke var interessante. Samtidig ville de igjen gjøre DNS til et spennende 
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sted for den jevne student.
305

 Vi ser altså at politikken til de ulike grupperingene ikke var like 

viktig som tilstanden til DNS. Bare i semesteret før ville debatten ha handlet mer om 

politikken til de ulike grupperingene. Rød Front opprettholdt ambisjonen om å bruke DNS 

som et politisk instrument. I semesteret hadde styret to støttearrangementer for samer som 

sultestreiket, i forbindelse med utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget. I tillegg etterlyste 

Rød Front-styret nytenkning fra den politiske venstresiden i Norge.
306

   

 

Våren 1980 – Forhandlinger om samlingsstyret 

I vårsemesteret 1980 var Evelyn Dyb styrelederen for Rød Front. Hun ble styreleder etter å ha 

blitt spurt om det fra det foregående styret og marxist-leninister på Universitetet i Oslo. Først 

motsatte hun seg vervet, men ble til slutt overtalt. Evelyn Dyb tror selv at hun ble forespurt 

om vervet fordi hun ble ansett som en flink organisator. Ifølge henne var altså ikke ideologisk 

hengivenhet en avgjørende faktor. I tillegg var de andre i styret til Evelyn Dyb pragmatikere, 

og ikke hardbarkete marxist-leninister som var kompromissløse. De var politikere, er en god 

oppsummering. Når det gjelder debattmøtene mente Evelyn Dyb at de store debattenes tid var 

over under hennes tid som styreleder. Færre personer var interessert i å overvære 

debattmøtene. Det hadde muligens sammenheng med en mindre interesse for ideologi på 

samfunnsnivå og blant studenter. Samtidig var ikke interessen blant marxist-leninister like 

stor som tidligere, og var dalende mot slutten 1970-tallet. Proletariseringskampanjen i ml-

bevegelsen, tidligere på 1970-tallet, var årsaken til det. Et unntak i vårsemesteret var møtet 

om Afghanistan – det var noen uker etter den sovjetiske invasjonen av landet – som fylte 

storsalen i Chateau Neuf. Det var høydepunktet i semesteret.
307

  

 

Evelyn Dyb mente samtidig at debattarrangementene ikke ble prioritert først. Det ble brukt 

mest ressurser på forhandlinger angående et samlingsstyre på tvers av politiske skillelinjer – 

de konservative var inkludert i samarbeidet. Hvert fall var det hovedfokuset i andre halvdel av 

vårsemesteret. Ved siden av det var økonomien også et aspekt som krevde mye 

oppmerksomhet fra styret. For å sørge for at økonomien til Chateau Neuf ikke gikk ut stupet, 
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krevdes det forhandlinger om et samlingsstyre. En annen grunn til opprettelsen av 

samlingsstyret var pragmatismen til medlemmene i Rød Front-styret.
308

  Slike forhandlinger 

hadde nok ikke tidligere Rød Front-styrer gjort med de konservative, men med 

venstreradikale grupper.   

 

Hvis vi ser på Universitas, publiserte Rød Front et innlegg i studentavisen på starten av 

semestret. Styret hadde et optimistisk syn på semesteret, samtidig som det ikke la skjul på de 

økonomiske problemene i Chateau Neuf. Styret hadde aspirasjoner om å gjøre huset til et sted 

for studenter igjen. Et tiltak i den forbindelse var å gjøre torsdagsmøtene (debattmøtene hadde 

blitt flyttet til torsdager) kortere for trekke til seg flere tilhørere. Det skulle gjøre det mulig for 

studentene å sosialisere etter møtene.
309

 Ikke bare Rød Front ønsket å tiltrekke studentene 

tilbake, men også forretningen A/S Studentkro i Chateau Neuf. Selskapets direktør, Tveito 

(kun etternavnet var tilgjengelig), uttalte til Universitas at Studenkroen skulle satse på en ny 

identitet og sette kvalitet foran kommersialisering. En utvidelse av kveldstilbudene og 

studentkvelder på fredager, skulle blant annet sørge for at studenter besøkte DNS.
310

   

 

I februar arrangerte Rød Front en ekstraordinær generalforsamling i DNS. Rød Front og Grønt 

Gras var de eneste grupperingene som møtte opp til generalforsamlingen. Temaet på møtet 

var den økonomiske situasjonen. Chateau Neuf hadde omtrent 20. millioner kroner i gjeld, 

men det var 200.000 kroner som umiddelbart måtte betales til en av kreditorene. Ingen ting 

kunne vedtas i forsamlingen, fordi nok personer ikke deltok i møtet til at den kunne være 

vedtaksdyktig.
311

 På det tidspunktet ser det ut til at kun Grønt Gras og Rød Front, var de 

eneste studentgrupperingene som engasjerte seg i Studentersamfundets virksomhet. 

 

Evelyn Dyb har uttalt at et alternativ forum for DNS ble dannet av de andre politiske 

studentgrupperingene på Universitetet i Oslo, i 1980.
312

 Det hun siktet til var Holmgang, som 
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ikke konkurrerte mot DNS. Det mente Øyvind Lind Pettersen, som var medlem i Grønt Gras 

og en av personene bak initiativet Holmgang. Gruppene som sto bak dannelsen av Holmgang 

var Grønt Gras, DKSF og Arbeidernes Ungdomsfylkings studentlag. Grunnen til at 

debattforumet ble dannet var fordi grupperingene var lei av å debattere mot marxist-

leninistene i DNS. I tillegg ble problemstillingene i debattene til Rød Front ansett som 

virkelighetsfjerne. Øyvind Lind Pettersen mente også at debattene i DNS ikke hadde noen 

betydning for den norske samfunnsdebatten. For øvrig var Holmgang kun et midlertidig 

debattforum, inntil DNS igjen kunne bli studentenes hus. De to første debattmøtene hadde 

fullt hus. Et debattmøte tiltrakk 200 personer sammenlignet med Studentersamfundet som 

uken før kun hadde et oppmøte på 30-40 personer.
313

 Dette viser at studentene i Oslo 

fremdeles ønsket å diskutere diverse problemstillinger, men var lei av Rød Front sin debattstil 

i DNS.  

 

Samtidig fikk Holmgang kritikk i Universitas etter fire debattmøter. Kritikken gikk ut på at 

debattene inneholdt billige poeng og skittkasting mot motstandere. Holmgangs debatter lignet 

således på diskusjonene i DNS, ble det hevdet av artikkelforfatteren til studentavisen. Det 

positive var interessante debattemner, gode innledere og et godt oppmøte for 

arrangementene.
314

 Holmgang var nødvendigvis ikke et perfekt alternativ til DNS, men det 

var en mer interessant møtearena.   

 

I et innlegg i Universitas kritiserte Evelyn Dyb markedsføringen til Holmgang. Hun mente at 

initiativtagerne bak debattforumet angrep DNS for å sette seg i et bedre lys. En del kritikken 

rettet mot DNS var riktig, men mesteparten var basert på usannheter. Samtidig mente Evelyn 

Dyb at det var bedre å møte opp i DNS og diskutere, istedenfor å opprette et alternativt 

debattforum basert på kritikk av Studentersamfundet. Rød Front-styret hadde invitert de tre 

politiske grupperingene bak Holmgang til å diskutere møteprogrammet i DNS, men de hadde 

ikke akseptert invitasjonen. Evelyn Dyb mente altså at Grønt Gras, DKSF og AUF-stud. 

hadde en feil tilnærming når det kom til å løse problemene til Studentersamfundet. Ved siden 

av det hevdet Rød Fronts styreleder at Dagbladet ignorerte dem. I den andre riksavisen, 
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Aftenposten, kunne de slippe til ”når vi har barbert så mye at vi så vidt får kommentert de 

mest åpenbare usannhetene avisa har kommet med. ”
315

 Rød Front-styret fikk altså liten 

oppmerksomhet i Dagbladet, og ble nesten sensurert i Aftenposten. Samtidig prøvde styret å 

finne løsninger på Studentersamfundets problemer, men mente selv at de andre studentlagene 

måtte gjøre mer. 

 

Rød Front fikk en motstander i styrevalget i DNS. Det ukjente Hedensk universitetslag ønsket 

å stille et kandidatstyre. Deres mål var å gi Rød Front ”en livssynsmessig oppstrammer”,
316

 

ifølge Universitas. Men i vårsemesteret 1980, ble det aldri utført en reell valgkamp, fordi 

forhandlingene om et samlingsstyre ble startet i mars. Den utløsende hendelsen var 

debattforumet Holmgangs søknad om å holde møter i Chateau Neuf. Det førte til at Rød Front 

tok et initiativ til samtaler mellom dem og grupperingene bak Holmgang, om et mulig 

styresamarbeid. Rød Front sammen med DKSF, AUF-stud., Grønt Gras og Sosialistisk Front 

– som også ble med – forhandlet dermed om et samlingsstyre. Et punkt som grupperingene 

var uenige om under forhandlingene, var fordeling av verv, og da spesielt styreledervervet. 

Men man hadde kommet til enighet om flere ting, og det var blant annet at hver gruppe skulle 

ha to representanter i styret og nye medlemskriterier skulle lages. Istedenfor å gi alle med 

examen artium muligheten til å bli medlemmer i DNS,
317

 ble medlemskriteriene endret. Kun 

studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo og andre høyere utdanningsinstitusjoner kunne 

bli medlemmer. I tillegg er det interessant å vite at tre måneder før forhandlingene, avslo Rød 

Front en invitasjon til et bredt styresamarbeid fra Grønt Gras. Begrunnelsen var at Rød Front-

styret ikke ville samarbeide med de konservative. Tre måneder senere var det likevel mulig å 

samarbeide med de konservative.
318

 Ut i fra dette kan jeg konkludere at divergerende politiske 

standpunkt spilte en mindre rolle i Studentersamfundet i 1980, enn på 1970-tallet. 
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”Skal vi igjen få oppleve et overfylt og dramatisk DNS (…). Det synes å eksistere et berettiget 

håp for det”.
319

 Dette sto på forsiden til Universitas etter at avtalen om styresamarbeid i DNS, 

hadde blitt undertegnet klokken halv to på natten den 24. april 1980. Dette var et brudd med 

fortiden, som på 1970-tallet hadde hovedsakelig blitt preget av polarisering og konflikter. I 

siste liten av forhandlingene, ble det bestemt at kun studenter med betalt semesteravgift fra 

høyere utdanningsinstitusjoner i Oslo og Akershus kunne bli medlemmer. I tillegg skulle ikke 

styret for neste semester ha noen leder.
320

 Rød Fronts hegemoni i Studentersamfundet gikk 

mot slutten, var håpet fra Universitas og flere studentgrupperinger. Samtidig ble håpet om å 

gjøre DNS igjen til studentenes ”sosiale, kulturelle og politiske møtested” forsterket.
321

 

 

I en lederartikkel gikk Universitas gjennom årsakene til Rød Fronts hegemoni i DNS, og 

hvorfor Rød Front ville opprette et samlingsstyre. Den direkte grunnen til Rød Fronts 

dominans var basert på særtrekk ved ml-bevegelsen og DNS. Og ikke nødvendigvis på grunn 

av styrken til Rød Front og ml-bevegelsen på Universitetet i Oslo. Andre faktorer var intern 

disiplin, de andre studentgruppenes svakhet i DNS og kriteriene for å avlegge stemme på 

generalforsamlingene i institusjonen. Som tidligere nevnt hadde alle med examen artium 

mulighet til å stemme, hvis de hadde overvært to debattmøter. I forbindelse med det var et 

avgjørende aspekt innfør hvert valg, hvor mye ml-bevegelsen kunne mobilisere før 

generalforsamlingene. Dette gjorde at omtrent 5000 personer kunne stemme på 

generalforsamlingen høstsemesteret 1974. I dagens Studentersamfund er det ikke mulig å 

drømme om slike stemmetall. Årsakene til at Rød Front valgte å forhandle om et 

samlingsstyre var blant annet problemene i Studentersamfundet. I tillegg var DNS som et 

debattforum, isolert fra den norske offentlighet. Diskusjonene der hadde få ringvirkninger i 

det norske samfunn. Til slutt hadde de gjentakende økonomiske problemene i Chateau Neuf, 

konsekvenser for DNS.
322

 I et intervju med Universitas nevnte Evelyn Dyb at økonomien var 

hovedgrunnen til at Rød Front ønsket å danne et samlingsstyre. En samling av de politiske 

grupperingene krevdes for å øke mulighet til å få statlig støtte. Og det ville samtidig øke 

mulighetene for at flere studenter deltok i Studentersamfundet arbeid.
323

 Hvis det siste ble 
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innfridd ville økonomien til Chateau Neuf bli forbedret. Det var en sammenheng mellom 

antall deltakere i DNS sine arrangementer og økonomien.
324

 

 

Evelyn Dyb skrev et komplementerende svar til Universitas sin lederartikkel nevnt ovenfor. 

Hun mente at lederartikkelen var mangelfull, ved at DNS i 1970-årene inneholdt mer enn 

styrevalg og stemmetall ved generalforsamlingene. Møteprogrammene hadde en avgjørende 

betydning for hvilket kandidatstyre som vant. Rød Front-styrenes interessante debattmøter var 

interessante, og derfor vant studentgrupperingen mange valg. Samtidig var 

Studentersamfundet det største debattforumet i Norge, på 1970-tallet, hevdet Evelyn Dyb. 

Samtidig skrev hun at Rød Front ikke hadde all æren for det. Kildene viser at denne påstanden 

ikke stemmer, fordi i visse perioder var DNS uinteressant for folk flest. Et eksempel er året 

1977, hvor Rød Front-styrene ikke noen motstandere til styrevalgene. Oppslutningen om, og 

interessen for debattforumet gikk i bølger. Videre uttrykket Evelyn Dyb at i første halvdel av 

var Universitetet i Oslo i høy grad politisert, og det gjorde at mange personer engasjerte seg i 

DNS. Evelyn Dyb dro fram høstsemesteret 1978, som et godt eksempel på god oppslutning 

om arrangementer i Studentersamfundet. For eksempel skrev riksavisen Dagbladet en god 

omtale om møteprogrammet til styret. I tillegg hadde DNS vært og var en solidarisk 

institusjon, som blant annet støttet kampen mot norsk EF-medlemskap. Styrelederen påpekte 

at Rød Front også hadde et kritisk forhold til tidligere praksis, men det betyr ikke alt som 

hadde hendt i fortiden var av en negativ art. Til slutt uttalte Evelyn Dyb at Rød Front ikke var 

knekt.
325

  

 

På generalforsamlingen i mai, ble samlingsstyret formelt vedtatt. Møtet ”satte et nokså pinlig 

og patetisk punktum for Rød Fronts ti år lange herredømme over «landets frieste 

talerstol»”,
326

 skrev Universitas’ redaksjonelle sekretær Elisabeth Sem Christensen. Trettiåtte 

personer var til stede for å stemme. Samlingsstyret generalforsamlingen med 31 stemmer mot 

Hedensk Universitetslags 5 stemmer. Forslagene til endringer som samlingsstyret ville 

gjennomføre, kunne ikke bli utført fordi det var for få som møtte opp. I forbindelse med det, 
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måtte det innkalles til en ekstraordinær generalforsamling i starten av neste semester, ifølge 

Anne Lise Hammer fra DKSF. Slik at endringsforslagene kunne bli gjennomført. For øvrig 

skal det nevnes at Rød Front fikk ros for initiativet til et samlingsstyre. Semesteret endte altså 

med godord på tvers av politiske skillelinjer.
327

  

 

Samlingsstyret høstsemesteret 1980 var vellykket, fordi man valgte å fortsette samarbeidet 

etter det semesteret. Under semesteret listet styret opp noen av fordelene med et 

samlingsstyre. To av fordelene var at det ble mindre sekterisk, og institusjonen fikk større 

oppmerksomhet fra media.
328

 Men på en annen side hadde den store interessen for DNS på 

1970-tallet, forekommet etter de store valgkampene. Et eksempel er rekordoppslutningen ved 

generalforsamlingen, i høstsemesteret 1974. 

 

Avslutning 

I dette kapittelet har vi sett at Rød Front fikk anklager mot seg for å ha ekstreme utspill, å 

være stalinistisk og for å styre DNS dårlig. Disse anklagene kom fra ulike hold til ulike tider. 

Vi har også sett at Rød Front slo tilbake mot sine motstandere. Blant anklaget man DKSF for 

å skape en mye om manipulering av møtene i Studentersamfundet. Sannsynligvis var det 

manipulering av talerlistene som DKSF siktet til. I tillegg har vi sett at Rød Front høsten 

1977, beskyldte de studentgrupperingene som vanligvis stilte til i DNS, for å boikotte 

organisasjonen. Samtidig var det i 1979, visse tegn som tydet på at Rød Fronts hegemoni i 

DNS, var på vei til å ta slutt.  

 

Når det gjaldt samlingsstyret, var det den interne utviklingen i DNS som var bakgrunnen til 

det. Økonomien var som kjent i en dårlig forfatning, og Chateau Neuf var nær ved å gå 

konkurs. Ved siden av det hadde aktiviteten og oppslutningen om DNS vært liten i to 

semestre. Disse utfordringene kunne ikke én studentgruppering håndtere alene, derfor ble 
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samlingsstyret opprettet.
329

 Det var altså av nød at denne nye uforutsigbare vrien i 

Studentersamfundets historie skjedde. Men dette gir ikke et helhetlig bilde av situasjonen, for 

Rød Front i 1980 var ikke det samme som det hadde vært tidligere. Evelyn Dyb mente at Rød 

Front-styret våren 1980, var en gjeng ikke frelste marxist-leninister. Disse personene var 

pragmatikere som det var mulig å forhandle med. Og i tillegg disse ved forhandlingsbordet 

med de andre grupperingene.
330
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I denne oppgaven har jeg hatt hovedfokus på DNS, men også sett på forholdet mellom Rød 

Front og ml-bevegelsen. To områder har altså blitt gjennomgått, universitetets- og 

studenthistorie på den ene siden, og ml-bevegelsens historie på den andre. Tiårsperioden 1970 

til 1980 i Det Norske Studentersamfunds historie har blitt undersøkt. Det var en spesiell fase, 

preget av politisk radikalisme og polarisering. I dette kapittelet skal jeg analysere og besvare 

delproblemstillingene og hovedproblemstillingen. Det som er først ut, er: Hvordan var 

forholdet mellom Rød Front og resten av ml-bevegelsen? Deretter skal den andre 

delproblemstillingen analyseres: Hvordan var forholdet mellom Rød Front og de andre 

studentgrupperingene i DNS, gjennom hele perioden? Før vi begynner på 

hovedproblemstillingen er det den siste delproblemstillingen sin tur: Hva ble DNS til på 1970-

tallet? Og så er det hovedproblemstillingen sin tur: Hvordan klarte Rød Front å dominere 

DNS på 1970-tallet? Dette spørsmålet er interessant fordi det er påfallende at en gruppering 

som Rød Front med bånd til ml-bevegelsen, klarte å dominere Studentersamfundet i lang tid. 

Marxist-leninistene fulgte en radikal ideologi, og var en minoritet på Universitetet i Oslo. 

 

Hvordan var forholdet mellom Rød Front og resten av ml-bevegelsen 

Først vil jeg stadfeste at mye tyder på at Rød Front var en del av ml-bevegelsen. Et forhold er 

at profilerte personer i ml-bevegelsen ofte ble invitert på møter i DNS, hvert fall på 

begynnelsen av 1970-tallet. Et annet eksempel på styring, er at styrelederne ofte ble utpekt av 

organisasjoner som SUF (m-l), Oslo AKP (m-l), og NKS. Det har styrelederne Eivind Stø 

(våren 1972), Jørgen Gunnerud (høsten 1973), Geir Imset (våren 1976) og Evelyn Dyb (våren 

1980), sagt. Evelyn Dybs utnevnelse ble bestemt av NKS og styret som satt i semesteret før. 

Per Gunnar Gabrielsens (høsten 1971) formannskandidatur ble ikke bestemt av noen, han ble 
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spurt av styret som satt i styreposisjon det forrige semesteret. I tillegg har alle de nevnte 

tidligere styrelederne, uttalt at de var erklærte marxist-leninister i samtiden.
331

 Ut i fra det har 

jeg et godt empirisk grunnlag for å kunne hevde at Rød Front var en del av ml-bevegelsen.    

 

Det neste spørsmålet blir å finne ut om det fantes noen grad av uavhengighet for Rød Front. 

Håkon Kolmannskog har hevdet at generelt i ml-bevegelsen hadde man frihet til å la være å 

følge direktiver, men ikke til å endre på dem.
332

 Var dette gjeldende for Rød Front? 

 

Det er viktig å skille mellom store uoverensstemmelser og små. Når det gjelder store 

uenigheter, har jeg ikke kommet over noen i mine kilder, men små finnes det noen eksempler 

på. Astrid Schlytter (styreleder våren 1974) har fortalt meg om en episode med kjente ml-ere, 

uten å nevne navnene. Hennes styre hadde et flertall av kvinner, samtidig som det var bygd på 

en politisk plattform basert på kvinnespørsmål. Dette siste ble hun altså kritisert for, uten at 

Schlytter gikk inn på detaljer om episoden. Min antagelse er at Astrid Schlytter ble kritisert 

for å prioritere kvinnekamp foran klassekamp. Men episoden viser hvert fall at det fantes noe 

uenighet innad i marxist-leninistenes rekker.
333

 Og jeg vil hevde at det er normalt med 

uenighet i alle organisasjonsformer, selv i disiplinerte organisasjoner. Men om det fantes 

motstridende standpunkter i ml-bevegelsen, kom de ikke fram i offentlighetens lys. Ikke før 

under sammenbruddet i ml-bevegelsen kom slike ytringer fram utad. Det som er beskrevet 

ovenfor, er altså ikke et argument imot Rød Front som en underavdeling i ml-bevegelsen. 

Selv om jeg i utgangspunktet hadde tenkt å bruke Astrid Schlytter sin episode som et 

argument for det motsatte. Et tilleggsargument til mitt resonnement, er at Astrid Schlytter 

ønsket et Rød Front som var selvstendig i forhold til NKS og AKP (m-l). Dette tyder på at 

Rød Front ikke var uavhengig, siden hun hadde det ønsket.
334
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En annen tilnærming til spørsmålet om Rød Fronts uavhengighet, er basert på Jørn Magdahls 

(styreleder våren 1977) uttalelse om at det fantes en ideologisk overensstemmelse. Folk var 

rett og slett enige. Det var ikke noen toppstyring fra Norges Kommunistiske Studentforbund 

(og SUF (m-l) før det). Jørn Magdahl har hevdet at han ikke hadde noen følelse av at NKS 

dikterte alle hans handlinger. Basert på det Jørn Magdahl har fortalt, tenkte NKS og Rød 

Front likt om hvordan DNS skulle styres. NKS drev ikke med noen detaljstyring av alle 

aktivitetene til Rød Front i Studentersamfundet. Men på en annen side var for eksempel Jørn 

Magdahl et medlem i sentralstyret til NKS, i hele perioden han var student ved Universitetet i 

Oslo. Før NKS ble opprettet, var han også medlem i SUF (m-l) på Universitetet. I tillegg var 

han et partimedlem i AKP (m-l).
335

 

 

Også noen av de andre styrelederne hadde verv i organisasjoner i ml-bevegelsen, eller AKP 

(m-l). Disse var blant annet Evelyn Dyb,
336

 Geir Imset, Jørgen Gunnerud og Eivind Stø. Det 

tyder på en viss kontroll siden det var marxist-leninister og ikke uavhengige sympatisører som 

var styreledere. Og så viser det at den ideologiske enigheten fantes fordi styrelederne var, for 

å sette det på spissen, marxist-leninistenes representanter i Rød Front. Eivind Stø ble formann 

blant annet fordi han skulle opprettholde den politiske linjen i Rød Front. Årsaken var at SUF 

(m-l) fryktet en høyredreining i Rød Front. Om deres frykt var reell eller ikke, er uvisst. Men 

på en annen side ytret Eivind Stø, at under hans periode drev Rød Front sin egen politiske 

linje. Kun i utvalget av styreledere hadde ikke Rød Front en uavhengig stilling.
337

 I det minste 

hadde Rød Front en viss uavhengighet våren 1972 og våren 1977. Basert på uttalelsene 

ovenfor, er det mulig å konkludere at Rød Front uavhengige stilling, varierte fra semester til 

semester. Men jeg vil ikke stoppe der, og heller stille spørsmålet: hvorfor har 

intervjuobjektene ulike beretninger? Det skal svares på lenger nede, først skal vi se på Rød 

Front-styret i 1980. 
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I 1980 ser det ut til at kontrollen av Rød Front hadde blitt mindre. I Evelyn Dybs tid som 

styreleder brydde ledelsen i ml-bevegelsen seg lite om utviklingen i Studentersamfundet. 

Andre arenaer hadde fått større betydning. Det hadde sannsynligvis sammenheng med 

problemer innad i AKP (m-l), og det kan hende at lederne ikke hadde tid til å følge nøye med 

på utviklingen i DNS, det er mitt synspunkt. Dette var en endring fra noen år tidligere. Da 

Evelyn Dyb var et vanlig styremedlem i Rød Front, 1977-1978, var ledere i AKP (m-l) på 

forberedelsesmøtene til debattmøtene. De var der hvis de skulle være innledere på et 

debattmøte, og kun til å gi råd til styret. Det var altså ikke noen kontroll, ved at det for 

eksempel ble gitt instrukser om hvem som skulle uttale seg i debattmøtene. Våren 1980 hadde 

dette endret seg, ved at lederne i AKP (m-l) ikke deltok på forberedelsesmøtene. I tillegg 

hadde hennes styre en friere rolle sammenlignet med tidligere. Samtidig planla ikke styret 

debattmøtene like nøye som tidligere Rød Front-styrer hadde gjort.
338

 Vi ser her et vitnemål 

som ligger nær Jørn Magdahls uttalelser om at det var en ideologisk enighet mellom Rød 

Front og ledende krefter i ml-bevegelsen. Vitnemålet til Evelyn Dyb styrker resonnementet 

mitt ovenfor, om at kontrollen av Rød Front varierte fra semester til semester. Men på tross av 

dette kan de forskjellige beretningene tyde på et annet problem. 

 

Her skal jeg forsøke å gi et svar på spørsmålet: hvorfor har intervjuobjektene ulike 

beretninger. Beretningene til de ulike informantene om kontrollen av Rød Front, kan tyde på 

et problem ved de muntlige kildene. Jeg vil tro mine muntlige kilders politiske preferanser i 

nåtiden, påvirker deres oppfatninger av fortiden. Jørn Magdahl har politiske holdninger i dag 

som ligger nærmere hans marxist-leninistiske fortid, enn det for eksempel Jørgen Gunnerud 

har. Og det vil si at sannsynligheten for at Jørn Magdahl romantiserer sin marxist-leninistiske 

fortid er større enn mulighetene for at Jørgen Gunnerud gjør det. Men Jørgen Gunnerud på sin 

side, kan legge enda større vekt på de negative opplevelsene fra den tiden enn det Jørn 

Magdahl kan ha gjort. Det kan være en mulig årsak til de forskjellige beretningene. Men jeg 

forholder meg til dette ved å velge å tro at kontrollen varierte fra semester til semester, slik 

jeg har skrevet ovenfor. 
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Men på en annen side har vi Torstein Hjellum, som har hevdet at høsten 1969 bestemte det 

daværende over SUF (m-l) utviklingen til Rød Front. Marxist-leninistenes målsetting i forhold 

til Rød Front var todelt: Å samle i høyest mulig grad studenter om politiske saker som i ml-

ernes øyne var betydningsfulle, og bruke Rød Front i ml-ernes partibyggende prosjekt. Når 

man skulle bygge et parti måtte skillene mellom ml-erne og andre venstreradikale grupper 

forsterkes. De ville tiltrekke seg venstreradikale og da måtte man ta folk fra andre 

grupperinger. Resultatene var at Rød Front profilerte seg som mer radikale enn andre 

sosialister.
339

 I tillegg har Mette Torp hevdet at Rød Fronts politiske plattform for våren 1970 

var basert på SUF (m-l) sin politiske linje. Denne informasjon har allerede blitt presentert i 

kapittel fire. Mette Torps påstand er basert på uttalelser av Carl-Erik Schulz i 

generalforsamlingen høsten 1969 og Rød Fronts semesterprogram for våren 1970.
340

 Ut i fra 

det vil jeg endelig konkludere at Rød Front bevisst ble brukt til å fremme ml-bevegelsens 

politiske ambisjoner. De valgte med andre ord, bevisst å engasjere i DNS, det var ikke en 

tilfeldighet. Og det ser ut til at ml-bevegelsen, i det minste delvis, i utgangspunktet ønsket å 

dominere DNS for egennytten, og i noen grad lyktes. Men samtidig må vi heller ikke glemme 

at personer satt i de forskjellige Rød-Front styrene, og det kan ha påvirket ml-bevegelsens syn 

på Rød Front. I tillegg kan det ha påvirket Rød Fronts arbeid i DNS. Vi ser at aktørene i de 

ulike Rød Front-styrene kan ha hatt en innvirkning på valgkonstellasjonens arbeid. Til slutt 

ser det ut til at ml-bevegelsens kontroll av Rød Front varierte, noe som viser at man ikke 

hadde et ensidig syn på Rød Front fra 1970 til 1980. Kolmannskogs påstand om at i ml-

bevegelsen var det frihet til å la være å følge direktiver, men ikke til å endre på dem, ser ut til 

å stemme. 

 

Hvordan var forholdet mellom Rød Front og de andre studentgrupperingene i 

DNS, gjennom hele tidsperioden? 

Rød Front oppfattet DKSF som hovedmotstander gjennom hele 1970-tallet. Rød Front 

samarbeidet med DKSF i 1980, kun fordi det var nødvendig. I tillegg var medlemmene i Rød 
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Front-styret våren 1980, pragmatiske, ifølge Evelyn Dyb. Sos. Front ble tidvis ansett som 

taktisk hovedmotstander, og det samme var tilfellet for Grønt Gras. Eivind Stø har hevdet at 

styrkeforholdene i DNS avgjorde hvem Rød Front skulle samarbeide med. Dette mente ham 

var en tradisjonell måte å drive politisk arbeid på, noe som nok stemmer. Samtidig hadde 

andre krefter i ml-bevegelsen noe å si om hvem som skulle samarbeides med. For eksempel 

kunne SUF (m-l) på Universitetet avgjøre hvem Rød Front skulle prøve å alliere seg med.
341

 

Ut i fra det kan jeg slutte at to hensyn avgjorde hvem Rød Front-styrene skulle samarbeide 

med: styrkeforholdene mellom de ulike politiske grupperingene i DNS, og ml-bevegelsens 

organisasjoner sine direktiver. Men det kan hende at det siste hensynet ikke var gjeldende 

hvert semester. Ml-bevegelsens syn på Rød Front varierte. 

 

Det var divergerende syn på hva DNS skulle brukes til blant grupperingene i DNS. Spesielt 

var det et skille mellom DKSF og Rød Front. To eksempler kan illustrere deres divergerende 

syn. I valgkampen høstsemesteret 1970, utrykte Det Moderat Studentforbund (i realiteten 

DKSF) at de ønsket å stoppe bevilgningene til organisasjonene Den norske 

solidaritetskomiteen for Vietnam og Kampanjen Norge ut av NATO. Rød Front ville tvert 

imot fortsette å bevilge penger til slike organisasjoner. Det andre eksemplet er fra valgkampen 

høstsemesteret 1974. Grupperingene hadde ulike syn på hvilke virkemidler 

Studentersamfundet hadde til disposisjon. DKSF mente at DNS hadde ingen politiske 

maktmidler. Institusjonen var primært en opinionsdannende og mobiliserende makt. DNS var 

opinionsdannende fordi den kunne forme meninger, og mobiliserende siden den samlet 

studenter om visse saker. Derimot mente Rød Front at DNS hadde politiske virkemidler på tre 

nivå. Ved å være initiativtager til ulike aksjoner, bevilge penger til aksjoner og organisasjoner 

og gi inspirasjon og oppmuntring til progressive saker gjennom resolusjoner og vedtak. Vi ser 

altså at DKSF ikke anså DNS som en politisk organisasjon, mens Rød Front oppfattet 

institusjonen som det motsatte.   
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Hva ble DNS til på 1970-tallet? 

Under Rød Fronts dominans ble Studentersamfundet en politisk institusjon hvor ml-ernes 

interesser ble ivaretatt. Rød Front hadde ikke motstandere til hvert valg. I visse tilfeller var de 

den eneste grupperingen som stilte til valg. Rød Front dominerte fullstendig 

Studentersamfundet og gjorde det på mange måter til sitt sted. De ønsket å inkludere resten av 

venstresiden i det prosjektet, i det minste i årene hvor enhetslinjen var deres politikk. DNS ble 

politisert og omgjort til en institusjon som ga materiell og moralsk støtte til politiske 

organisasjoner, grupperinger, diverse aksjoner, og så videre. For eksempel ble det gitt penger 

til kampen mot norsk medlemskap i EF. Studentersamfundet sluttet også å være et møtested 

for alle studenter uansett politisk ståsted. Spesielt ble konservative studenter skjøvet til siden 

og marginalisert. DNS ble et polarisert forum, hvor debattkulturen kunne være hard og 

usaklig. Dette bidro til at samfunnsinteressen for DNS ble mindre. Det skulle vise seg at da 

det var store valgkamper med meningsbrytning ble interessen større, som for eksempel under 

fei-dem ut kampanjen. Men når Rød Front ikke hadde noen motstandere i valgkampene, ble 

DNS nærmest usynlig. For eksempel rapporterte Universitas nesten ikke noe om 

Studentersamfundet vårsemesteret 1977, og det fordi ingen grupperinger valgte å stille et 

kandidatstyre mot Rød Front. 

 

En kulturell endring i vid og snever forstand ble bevisst gjennomført av ml-erne. Det må 

presiseres at noen måling av de kulturelle endringene ikke er mulig, og derfor er det vanskelig 

å vite nøyaktig hvor mye kulturen ble endret. Men jeg kan med sikkerhet si at det skjedde en 

endring av kulturen i DNS. Kjernen i denne kulturelle endringen av DNS i vid forstand, var 

en gradvis endring av institusjonen fra et debattforum til noe som lignet en 

interesseorganisasjon. Samtidig beholdt DNS trekk som gjorde at det var et debattforum. Når 

det gjelder den kulturelle endringen av DNS i snever forstand, så vil det si at den såkalte 

borgerlige kulturen mistet sitt hegemoni. Inn kom nye verdier og normer som var basert på 

det Rød Front kalte for arbeiderkultur. DNS omgjort til et talerør for avvikende stemmer, i 

forhold til det som var normalt i det norske samfunn. I DNS fikk slike grupper og personer 

muligheten til å ytre sitt budskap i en etablert institusjon. Noe som gjorde at blant annet 

streikeledere kunne være innledere på debattmøter. 
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På slutten av 1970-tallet mistet DNS sin samfunnsrolle fra tidligere. En slik utvikling kan ha 

sammenheng med hvordan Rød Front drev DNS. Samtidig kan det ha vært en boikott fra de 

ulike studentgrupperinger, rettet mot Rød Front, som var årsaken til den sviktende 

oppslutning. Det hevdet i det minste Rød Front-styret høsten 1977. I tillegg kan en lavere 

interesse for politisk debatt på Universitetet i Oslo, vært et bidragende element.
342

 Ettersom 

Studentersamfundet hadde gjennomgått en politisering i forbindelse med det norske 

studentopprøret, ble det spesielt hardt rammet. Det hadde gjort at store deler av virksomheten 

hadde blitt politisert. En siste årsak til DNS’ nedgang kan ha vært den nye lokalisering i 

Chateau Neuf, som ble åpnet i 1971. Storsalen i Chateau Neuf hadde ikke samme evne til å 

skape god stemning, sammenlignet med den gamle Studentkroa. Det hevdet hvert fall de 

tidligere formennene i Rød Front, Eivind Stø og Carl Erik Schulz (styreleder våren 1970), i 

1980: ”Som miljø-skaper var den gamle Kroa i Storgata bedre egna enn storsalen i Chateau 

Neuf.”
343

 Men vi skal heller ikke glemme det harde debattklimaet i DNS, og det faktum at 

emnene på debattmøtene var virkelighetsfjerne for folk flest. 

 

Hvis man følger den politiske retorikken til Rød Front, skulle den politiske venstresidens 

interesser ivaretas i DNS. Men realiteten var kanskje en annen. Hovedmålet til Rød Front var 

at marxist-leninistenes interesser skulle bli ivaretatt. For ml-bevegelsen var partibygging den 

viktigste oppgaven, for i bakgrunnen av alt arbeidet som ble utført, ”jobbet den maoistiske 

kjernen med sitt store prosjekt – partibygging.”
344

  

Hvordan klarte Rød Front å dominere DNS på 1970-tallet? 

I 1970-årene eksisterte det et kulturelt hegemoni på Universitetet i Oslo. Den politiske 

venstresiden hadde det takket være det norske studentopprøret. Universitas hadde i noen 

semestre, redaksjoner som åpent uttalte at de støttet venstreradikale grupper sine saker, og da 
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særlig Sos. Front. Det kan fungere som et eksempel. I tillegg har Tor Egil Førland og Trine 

Rogg Korsvik hevdet at på fag som filosofi og sosiologi, var det etter 1968 et 

”venstresosialistisk hegemoni”.
345

 Men dette nevnte hegemoniet, forklarer ikke hvorfor det 

var Rød Front blant venstregrupperingene som vant fram. En viktig grunn var den evnen til å 

mobilisere som Rød Front hadde. Ml-erne hadde høyt aktivitetsnivå og en disiplinert 

organisasjon. Det disiplinerte aspektet ved marxist-leninistene, kan blant annet ha hatt en 

virkning på styrevalget vårsemesteret 1970, da de slo Sos. Front. Ifølge formannskandidaten 

til Sos. Front det semesteret, Leiv Ellingsen, valgte mange av deres tilhengere å la være å 

stemme. En mulig grunn kan ha vært at de ikke var like disiplinerte som ml-erne. En 

tilleggsforklaring til dette, var at alle personer med examen artium kunne bli medlemmer i 

DNS. Rød Front dro mest nytte av det, fordi ml-ere som ikke gikk på Universitetet i Oslo 

kunne stemme på generalforsamlingene. Hvis det kun var studenter på Universitetet som 

kunne bli medlemmer i DNS, hadde nok ikke hegemoniet til Rød Front vart like lenge som 

det varte. Det faktum at Rød Front ikke kontrollerte studentorganer som Studenttinget, 

Studentrådet og Universitas beviser det. 

 

I tillegg kan det nevnes at også Sosialistisk Front hadde DKSF som hovedfiende. Sos. Front 

støttet heller Rød Front enn DKSF. Dette sørget blant annet for at Rød Front vant valget på 

generalforsamlingen høstsemesteret 1969, som vist i kapittel fire. Rød Front hadde færre 

stemmer enn de borgerlige i første valgrunde, og stemmene til Sos. Front i andre valgomgang 

kan ha sørget for en Rød Front seier. 

 

Men i tillegg til andre funn, må en trekke inn at det ble brukt en del filibustertaktikk eller sagt 

på en annen måte, uthalingstaktikk. Ved flere generalforsamlinger ble den taktikken brukt. 

Blant annet ble Rød Front beskylt for å bruke uthalingstaktikk på generalforsamlingen høsten 

1970. Universitas kom med en slik beskylding etter generalforsamlingen, og i senere tid har 

den tidligere DKSF formannen Gunnar Falck-Ytter kommet med en slik anklage. Disse 

påstandene stemmer, siden generalforsamlingen varte i åtte timer. I 1980 skrev Universitas at 
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generalforsamlingen høsten 1970 var ”den lengste generalforsamlinga i DNS til no.”
346

 Og 

uthalingstaktikken til Rød Front kan ha påvirket det endelige valget, for til slutt var 

valgresultatet jevnt. Muligens hadde mange nok tilhengere av DKSF gått hjem, til at de tapte 

valget. Vi ser altså at filibustertaktikken hadde virkning på minst et valg. Ved siden av dette 

manipulerte Rød Front talerlistene til arrangementene i DNS, i et ukjent omfang. Det gjorde at 

ml-erne fikk mer taletid enn andre, men om det virket inn på valgresultatene, er uvisst. 

 

Det harde debattklimaet i DNS må også nevnes som en forklaring på hvordan Rød Front 

klarte å dominere organisasjonen fra 1970 til 1980. Når ml-erne først hadde kontrollen av 

DNS, skulle det både betydelig arbeid og et visst mot eller vilje til å utsette seg for de 

ubehageligheter det medførte å ta opp kampen mot Rød Front i DNS. 

 

En siste forklaring kan være at måten styrene i DNS ble valgt på, spilte en rolle. For å kunne 

stemme på generalforsamlingene måtte man møte opp på minst to såkalte klippmøter i løpet 

av et semester. Det var altså en høyere terskel for å stemme i DNS, enn ved valg til 

Studenttinget for eksempel. Ved valg til Studenttinget, krevdes det kun en stemme og ikke 

noe mer.   
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Sosialistisk Offensivs program til Studenttingsvalget, DNS’ arkiver, i Riksarkivet, 1977 

Samlingsstyrets semestermelding, DNS’ arkiver, i Riksarkivet, høsten 1980 

 

Intervju av Evelyn Dyb, 20.01.2012 

Intervju av Per Gunnar Gabrielsen, 20.1.2012 

Intervju av Jørgen Gunnerud, 1.11.2011 

Intervju av Geir Imset, 13.1.2012 

Intervju av Jørn Magdahl, 16.12.2011 

Intervju av Jørund Ubøe Soma, 26.1.2012 

Intervju av Odd Arvid Storsveen, 24.2.2011 

Intervju av Eivind Stø, 22.11.2011 

Intervju av Bjørn Westlie, 23.3.2012 

Telefonintervju av Leiv Ellingsen, 9.11.2012 

 

E-mail fra Astrid Schlytter, 2.12.2011 

http://www.norges-bank.no/no/prisstabilitet/inflasjon/priskalkulator/, Norges Bank, sett 

13.11.2012 

  

http://www.norges-bank.no/no/prisstabilitet/inflasjon/priskalkulator/


115 

 

1970 Jørund Ubøe Soma: Grønt Gras  

 

1971 Arvid Weber Skjærpe: Grønt Gras 

 

1972 Arvid Weber Skjærpe: Grønt Gras 

 

1973 Liv Finstad: Rød Front 

 

1974 Lars Martin Wathne: Sosialistisk Front 

 

1975 Erling Borgen: Sosialistisk Front 

 

1976 Erling Borgen: Sosialistisk Front 

 

1977 John Olav Egeland: Sosialistisk Front 

 

1978 John Olav Egeland: Sosialistisk Front 

 

1979 Arne O. Holm 

 

1980 Arne O. Holm  

 

1980 Ivar Hippe: Sosialistisk Front  

  

http://no.wikipedia.org/wiki/1970
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%B8rund_Ub%C3%B8e_Some&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/1971
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Arvid_Weber_Skj%C3%A6rpe&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/1972
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Arvid_Weber_Skj%C3%A6rpe&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/1973
http://no.wikipedia.org/wiki/Liv_Finstad
http://no.wikipedia.org/wiki/1974
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Lars_M._Wathne&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/1975
http://no.wikipedia.org/wiki/Erling_Borgen
http://no.wikipedia.org/wiki/1976
http://no.wikipedia.org/wiki/Erling_Borgen
http://no.wikipedia.org/wiki/1977
http://no.wikipedia.org/wiki/John_Olav_Egeland
http://no.wikipedia.org/wiki/1978
http://no.wikipedia.org/wiki/John_Olav_Egeland
http://no.wikipedia.org/wiki/1979
http://no.wikipedia.org/wiki/Arne_O._Holm
http://no.wikipedia.org/wiki/1980
http://no.wikipedia.org/wiki/Arne_O._Holm
http://no.wikipedia.org/wiki/Ivar_Hippe
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AKMED: Aksjonskomiteen mot EEC og Dyrtid. Senere Arbeiderkomiteen mot EEC og 

Dyrtid 

AKP (m-l): Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) 

AUF: Arbeidernes Ungdomsfylking 

DKSF: Den Konservative Studenterforening 

DNA: Det Norske Arbeiderparti 

KNUAN: Kampanjen Norge ut av Nato 

KUL: Kommunistisk Universitetslag 

MLG: Marxist-leninistiske grupper 

MLF: Marxist-leninistisk front i NKP. Etter bruddet med NKP, Marxist-leninistisk front 

NKP: Norges Kommunistiske Parti 

NKS: Norges Kommunistiske Studentforbund 

RV: Rød Valgallianse 

SASG: Sosialistiske Arbeids- og studiegrupper 

SF: Sosialistisk Folkeparti 

Sos. Front: Sosialistisk Front 

SF-stud: Sosialistisk Folkepartis Studentforbund 

SOLKOM: Solidaritetskomiteen for Vietnam 

Sos. Stud: Sosialistisk Studentforbund 

SUF: Sosialistisk Ungdomsforbund 

SUF (m-l): Sosialistisk Ungdomsforbund (marxist-leninistene) 

SV: Sosialistisk valgforbund, fra 1975 Sosialistisk Venstreparti 

USV: Universitetet Sosialistisk Valgforbund/Sosialistisk Venstreparti 


