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Sammendrag 

 

Den 13.november 1923 ble det første nummeret av Den Røde Ungdom utgitt. Dette var 

partiavisen til ungdomsfylkingen som på nyåret 1924 formelt ble etablert som 

Venstrekommunistisk ungdomsfylking. Dermed hadde Det norske arbeiderparti en 

ungdomsavdeling med betegnelsen venstrekommunistisk i navnet.  

 

Denne oppgaven undersøker Venstrekommunistisk ungdomsfylkings ideologiske utvikling og 

forankring i perioden fylkingen eksisterte, fra november 1923 til april 1927. Oppgaven 

undersøker ideologisk tankegods som kommer til syne i fylkingens partiavis Den Røde 

Ungdom, samtidig som den ser fylkingens politikk og aksjoner i forhold til 

venstrekommunistiske tenkere som Anton Pannekoek og Rosa Luxemburg. Dette var tenkere 

som på forskjellige områder var i opposisjon til Lenin og det russiske bolsjevikpartiet, noe 

også Venstrekommunistisk ungdomsfylking var. Derfor fikk den nyetablerte fylkingen et 

ideologisk legitimeringsproblem, i den forstand at de var en ytterst revolusjonær 

ungdomsorganisasjon som ikke lenger hadde bånd til Moskva.  

 

Undersøkelsen trekker frem effekten Mot Dag hadde på fylkingens ideologiske profil i 

perioden november 1923 til mars 1924 hvor denne organisasjonen var med på å prege 

fylkingens ideologiske profil. Oppgaven finner at Mot Dag hadde en betydelig innflytelse på 

fylkingens ideologi frem mot november 1924, og tilførte fylkingen venstrekommunistiske 

elementer som kom best til syne gjennom militærstreikaksjonen og en avvisning av 

parlamentarisk arbeid. Allerede fra november 1924 begynte i realiteten VKU sin reise mot 

høyre og sosialdemokratiet, en ideologisk reise som var delvis kamuflert av 

klassesamlingsparolen til DNA og en mer pragmatisk holdning til hva midlene i arbeidet mot 

den sosialistiske revolusjon skulle være. 
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Kapittel 1 - Innledning 

 

 

1.1 Innledning 

I perioden 1923 til 1927 både var de forskjellige ideologiske fløyene som tidligere hadde vært 

samlet innad i Det norske arbeiderparti (DNA) splittet. Arbeiderbevegelsen i Norge var 

fragmentert, dette på tross av at de fleste med stolthet kalte seg kommunister. Det var i denne 

perioden at Venstrekommunistisk Ungdomsfylking (VKU) var ungdomsforbund for DNA. 

Fra etableringen i november 1923 og frem til sammenslåingen med sosialdemokratene i april 

1927 hadde DNA altså et ungdomsforbund som bar betegnelsen venstrekommunistisk i 

navnet. Denne oppgaven vil undersøke VKUs ideologi gjennom å se på hvordan 

organisasjonen så på det eksisterende samfunn og fylkingens profilering i forhold til Norges 

kommunistiske ungdomsforbund (NKU).  

På denne måten vil oppgaven undersøke hvorvidt det fantes venstrekommunistiske ideer i 

fylkingen.  

 

 

1.2 Problemstilling  

Oppgavens hovedproblemstilling vil være:  

 

 Hvordan var Venstrekommunistisk Ungdomsfylkings ideologiske forankring og 

 utvikling i perioden 1923-1927? 

 

Nærmere spesifisering av perioden vil være fra november 1923, da VKU ble etablert, frem til 

april 1927, da VKU sammen med NSU slår seg sammen og danner AUF. For å belyse 

oppgavens hovedproblemstilling vil følgende underproblemstillinger bli utforsket:  

 

 A: Hvordan angriper VKU det eksisterende politiske system?  

 

Her vil oppgaven søke å gå i dybden på noen av VKUs politiske paroler i et forsøk på å 

fremstille akkurat hva VKU mente at var «feil» med samfunnet, og hva fylkingen ønsket og 
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forsøkte å gjøre med dette. Her vil det undersøkes om man kan finne venstrekommunistiske 

ideer hos VKU, noe navnet skulle tilsi at er mulig. Ideer fra kommunistiske tenkere som 

Anton Pannekoek og Rosa Luxemburg vil bli sammenliknet med elementer hos VKU med det 

mål å finne ideologiske spor fra nevnte tenkere i fylkingen. 

 

 B: Hvordan markerte VKU seg ideologisk i ovenfor NKU?  

 

Dette spørsmålet søker å utforske hvordan VKU legitimerte seg som et revolusjonært 

ungdomsparti uten bånd til Moskva, og hvordan VKU skilte seg fra NKU.  

For å besvare dette spørsmålet vil jeg undersøke hvordan de to ungdomsorganisasjonene 

argumenterte mot hverandre, samt se på hvordan VKU uttalte seg om Sovjetunionen. 

 

 

1.3 Avgrensing av problemstilling  

Perioden problemstillingen søker å belyse, november 1923 til april 1927, faller seg naturlig da 

det var i denne perioden VKU eksisterte som DNAs ungdomsorgan. Likevel vil det være 

relevant for oppgaven å inkludere noe fra tiden før 1923, slik som situasjonen i norsk 

arbeiderbevegelse og kanskje spesielt forholdene innad i DNA. Mange av de politiske og 

ideologiske konflikter som preget perioden denne oppgaven vil utforske hadde sine røtter 

tilbake til årene før 1923. I tillegg har også venstrekommunismen som ideologisk strømning 

også røtter tilbake til de første årene etter verdenskrigen, først og fremst med Tyskland og 

Nederland som virkesteder. Derfor anses det som fruktbart å studere Anton Pannekoek og 

Rosa Luxemburgs teorier, i et forsøk på å forstå hva venstrekommunisme egentlig var.  

I samme åndedrag som Pannekoek må hans meningsfelle Herman Gorter nevnes, likeledes 

som Karl Liebknecht bør nevnes i forbindelse med Luxemburg. 

 

Det har i en tidligere masteroppgave om DNAs ungdomsorgan i perioden 1918-1922 av 

Daniel Bratteteig blitt påpekt at de store saker og diskusjoner ofte så ut til å avløse hverandre 

for ungdomsorganets del.1 Dette ser ut i fra kildene ut til å stemme for perioden 1923 til 1927 

også. Hvorvidt dette er fordi man ikke maktet eller ønsket å vie mer enn én sak av gangen sin 

fulle oppmerksomhet, eller om dette rett og slett bare har falt seg naturlig, kan nok diskuteres. 

                                                           
1 Bratteteig, Daniel 2012. Mellom Pannekoek og Lenin. NSU og NKUs ideologiske utvikling mellom 1918 og 
1922, Masteroppgave i Historie: UiO, s.3. 
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Bratteteigs oppgave kom frem til at den tysk-nederlanske venstresosialismen var en betydelig 

utenlandsk ideologisk påvirkningsfaktor for ungdomsorganet i perioden 1918-1922, samtidig 

som det var i forbindelse med militærspørsmålet at bolsjevikene utøvde kanskje sterkest 

innflytelse.2 Bratteteigs oppgave er for øvrig en medvirkende faktor til at denne oppgaven 

velger å rette fokus på Anton Pannekoeks ideer. 

 

I oppgaven er det tatt noen valg i forbindelse med hvilke av VKU sine politiske aksjoner og 

kampsaker som vies mest oppmerksomhet. Et mål for oppgaven er å danne et bilde av 

fylkingens ideologi, og i arbeidet med dette vil det undersøkes hva fylkingen offentlig 

kritiserte ved det eksisterende samfunn. Den aksjonen VKU kanskje er mest kjent for er den 

såkalte militærstreikaksjonen, og i forlengelsen av denne vil fylkingens antimilitære arbeid 

spille en viktig rolle i oppgaven. Hvordan VKU så på det nasjonale militærvesenet, og 

hvordan de mente dette skulle bekjempes, vil være en fruktbar innfallsvinkel som kan fortelle 

mye om en eventuell ideologisk konsensus hos fylkingen. I tillegg er det antimilitære arbeidet 

noe som ble prioritert av både VKU og NKU, og kan således være med på å fortelle noe om 

hvordan de to organisasjonene forholdt seg til hverandre. Etter at militærstreikaksjonen ble 

avviklet er det primært aksjoner i regi av Einar Gerhardsen og hans Arbeid- og Kampgruppe 

som mottar fokus. 

 

Et annet felt som kan være med på å tegne et bilde av fylkingens ideologi er 

opplysningsarbeidet. Det var vanlig at en politisk ungdomsorganisasjon arrangerte 

undervisningsseminarer. Her skulle medlemmene læres opp til å bli gode og kunnskapsrike 

kommunister. Derfor vil det ideologiske materiale som fylkingens medlemmer enten ble 

undervist i, eller ble oppfordret til å lese på egenhånd, være av oppgavens interesse. Dette 

område er noe som oppgaven kunne ha utforsket i mye større grad, for eksempel ved å gå i 

dybden på NKU og NSU sine opplysningsarbeider i tillegg til VKU sitt. Dette har likevel blitt 

bortprioritert med den hensikt å belyse andre, mer politiserende felt. En dybdeundersøkelse av 

alt ideologisk materiale i flere ungdomsorganisasjoners opplysningsarbeid ville krevd for mye 

både med tanke på bakgrunnsarbeid og kildegransking. Samme skjebne kan det argumenteres 

for at fylkingens internasjonale forbindelser har fått, selv om dette felt i stor grad er 

nedprioritert på bakgrunn av mangelen på nettopp internasjonale forbindelser hos fylkingen. 

Det at det eksisterte en slik mangel står nesten som et poeng i seg selv. 

                                                           
2 Bratteteig 2012, s.111. 



4 
 

 

 

1.4 Kildegrunnlag og metodisk tilnærming 

Selve objektet for oppgaven er organisasjonen Venstrekommunistisk Ungdomsfylking, men 

for å besvare oppgavens problemstilling om organisasjonens ideologi blir det nødvendig å 

undersøke hva som faktisk representerer denne ideologien.  

Den viktigste kilden for denne oppgaven blir derfor Venstrekommunistisk Ungdomsfylkings 

egen partiavis kalt «Den Røde Ungdom». Avisen utkom i hele perioden fylkingen eksisterte, 

dog tidvis med noe ujevne mellomrom grunnet økonomiske utfordringer. Det vil også være 

viktig å undersøke pamfletter og brosjyrer som ble trykket i regi av fylkingen. Ved 

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo er mer eller mindre alle disse kildene bevart. 

 

Det er materialet som ble trykket i Den Røde Ungdom som på mange måter vil utgjøre 

kjernen i oppgaven. Dette «materialet» forstås som alt som egentlig ble trykket, slik som 

leserinnlegg, artikler, referater og annet. Det var med VKU som med de fleste andre politiske 

organisasjoner – det var mange stemmer og mange penner som alle ville ytre sin mening. I 

Den Røde Ungdom kom disse frem, og selv om det kan være problematisk å få oversikt over 

hvem som skrev hva, er det likevel et poeng at materialet faktisk ble trykket i fylkingens 

organ. Lederartiklene stod som regel oppført uten forfatter, men det kunne også hende at 

andre artikler og leserinnlegg ikke stod oppført med forfatterens navn.  

Noen ganger lar forfatteren seg enkelt identifisere, og andre ganger ikke. Uansett hadde 

teksten, før den kom på trykk, blitt vurdert av avisens redaksjon. Oppgaven vil derfor se det 

som står i Den Røde Ungdom som, i hvert fall delvis, representativt for fylkingen som helhet 

– det var noe fylkingen gikk god for. Likevel er det lederartiklene som er de som primært 

representerer fylkingens offisielle politikk. Disse stod som regel oppført uten forfatter, men 

ofte var det formannen eller en annen i sentralstyret som stod bak. 

 

Det er likevel verdt å poengtere at dualiteten mellom det å være fylkingens meningsbærende 

organ og en arena for politisk og ideologisk debatt kan være med på å påvirke hvor 

representativ kilden faktisk er. Det er derfor viktig å skille mellom materiale som fremstår 

som «offisielt», som regel i regi av fylkingens sentralstyre, på den ene siden, og leserinnlegg 

ment som bidrag til en debatt på den andre siden. Den Røde Ungdom var både fylkingens 

meningsbærende kanal, men også en arena for debatt. 
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Leserinnleggene var ofte skrevet av partimedlemmer med tilhørighet i lokale lag rundt om i 

landet, og deres meninger sammenfalt ikke alltid med offisiell politikk. Samtidig er det viktig 

å her identifisere tekst som bare er gjengitt fra eksempelvis NKU sitt organ Klassekampen, 

eller den borgerlige presse, oftest representert ved Aftenposten. 

 

Det må dog nevnes at en del kildemateriale som antageligvis ville vært svært interessant for 

oppgaven dessverre er gått tapt, slik som fylkingens egne møtebøker. Som med så mange 

andre prosjekter knyttet til norsk arbeiderbevegelse er det den tyske okkupasjonen som nok 

har skyld i dette. At møtebøkene ikke er å oppdrive vil si at Den Røde Ungdom får en enda 

større rolle som kilde enn det den kanskje ville hatt om møtebøkene hadde vært tilgjengelige. 

Møtebøkene ville kunnet gitt et viktig innblikk i fylkingens indre liv. Fraksjonering av 

ideologisk karakter innad i fylkingen kunne nok ha blitt identifisert tidligere gjennom 

møtebøkene enn den kan gjennom Den Røde Ungdom. 

 

Den delen av det politiske landskapet oppgaven søker å undersøke er ganske smal.  

På denne måten får oppgaven en relativt snever ideologisk ramme å operere i. Dette kan være 

problematisk med tanke på klassifisering, ettersom det å skulle sortere enkeltmennesker og 

fløyer inn under det ene eller andre begrepet kan bli vanskelig. I forbindelse med 

klassifisering er det også et annet problem som kan dukke opp. De ideologiske kategoriene 

oppgaven søker å dele materiale og mennesker inn etter kan ikke nødvendigvis la seg overføre 

til å gjelde eksempelvis sosiale forhold.3 I denne oppgaven vil dette være aktuelt i forbindelse 

med striden mellom VKU og Mot Dag. Her var både ideologiske og sosiale forhold årsaker til 

at de to organisasjonene skilte vei, og at enkeltmennesker valgte å følge den ene eller andre 

siden. 

 

Det må tas noen betraktninger når man anvender venstrekommunisme som begrep. 

Hva mente datidas historiske aktører at lå i begrepet? Det må tas høyde for at de kanskje 

hadde en annen definisjon enn det som er vanlig i dag. I arbeidet med undersøkelsen har det 

vært nødvendig å skille mellom ren venstrekommunisme og venstrekommunistiske elementer. 

VKU var ingen ren venstrekommunistisk organisasjon, men den hadde, som oppgaven vil gå 

inn på, noen elementer som umiskjennelig smaker av venstrekommunisme. Datidas aktører 

                                                           
3 Kjeldstadli, Knut 1999. Fortida er ikke hva den en gang var – en innføring i historiefaget. 2 utg, Oslo: 
Universitetsforlaget, s.216-217. 
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ser likevel ikke ut til å ha anvendt begrepet i særlig grad, og begrepet ser heller ut til å ha 

signalisert en vilje til å være radikal fremfor tilhørighet innen en ideologisk retning. 

Dette selv om begrepet fikk plass i navnet på ungdomsfylkingen. Debatten rundt navnevalget 

vil bli behandlet i kapittel 3. 

 

Oppgaven vil, basert på kildene, benytte seg av en kvalitativ metode. Kildene er stort sett 

skrevet av de faktiske historiske aktørene, både de som er bevart i arkivene og verkene til de 

kommunistiske teoretikerne, og disse er talende kilder som i hovedsak må tolkes gjennom en 

hermeneutisk tilnærming fra oppgavens forfatter. I arbeidet med kildene vil disse bli 

behandlet som levninger, da kildene er normative og det primært er opphavspersonen(e) og 

det ideologiske miljø rundt som oppgaven søker å belyse. 

 

Underproblemstilling «B» søker å sammenlikne sider ved VKUs politikk og ideologi med  

erkerivalen NKU. I dette komparative arbeidet vil det være mest hensiktsmessig å anvende 

forskjellsmetoden, da oppgaven søker å kartlegge de ideologiske ulikhetene mellom de to 

ungdomsorganisasjonene.4 Som nevnt vil det antimilitære arbeidet og ideologisk polemisering 

de to ungdomsorganisasjonene i mellom bidra til å utdype disse ulikhetene. 

 

 

1.5 Gjeldende teori 

De to som har gått nærmest inn på VKU er Per Sogstad og Terje Halvorsen som begge har 

forfattet verker som tar for seg DNAs ungdomsorgan fra partiets etablering, henholdsvis 

«Ungdommens fanevakt» hos Sogstad og «Partiets salt – AUFs historie» hos Halvorsen. 

Halvorsen peker i sin bok på at konkurransen mellom kommunistpartiets ungdomsforening, 

NKU, var med på å prege VKU helt fra etableringen i 1923 og frem til sammenslåingen i 

1927. Denne konkurransen handlet først og fremst om hvem som var «mest» kommunistisk, 

og Halvorsen understreker at VKU sin politikk må forstås i lys av denne situasjonen. 

Sammenslåingen med sosialdemokratene i 1927 gjenspeiler ifølge Halvorsen begynnelsen på 

en politisk dreining mot høyre, selv om ikke alle av datidens aktører nødvendigvis var like 

klar over dette med en gang.5 

 

                                                           
4 Myhre, Jan Eivind 2014. Historie – En introduksjon til grunnlagsproblemer. Oslo: Pax forlag, s.102. 
5 Halvorsen, Terje 2003. Partiets Salt. AUFs historie. Oslo: Pax, s.140. 
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Om VKUs forhold til bolsjevikene og Sovjetunionen skriver Halvorsen at dette bar preg av å 

være ambivalent. Dette fordi man fortsatt hyllet den russiske revolusjon under Lenins 

lederskap, samtidig som Lenins partidiktatur ble kritisert for å ikke være et rent 

proletardiktatur. Videre ble venstrekommunister som Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht 

gjenstander for hyllest, det samme ble Leo Trotskij. Halvorsen avslutter med å påpeke at 

VKU, ideologisk sett, var langt mer preget av Martin Tranmæl enn Vladimir Lenin.6 

 

I og med at VKU tok sikte på å være minst like radikal som NKP/NKU, kan det antas at 

fylkingen skulle kunne fungere som en relativt selvstendig politisk organisasjon som ville 

søke å dra moderpartiet med seg mot venstre. Men redaktør i Den Røde Ungdom og medlem 

av Mot Dag, Nils Hønsvald, kunne presisere at fylkingen først og fremst ønsket å være en stor 

massesammenslutning av unge arbeiderklassemennesker. Halvorsen omtaler dette som en 

politisk beskjeden ambisjon og peker på at dette må ses i sammenheng med den vanskelige 

situasjonen fylkingen ble født inn i – den startet så å si på bar bakke.7  

 

Det ble gjort et poeng i å treffe «bredt» for å sikre fylkingens fremtidige oppslutning og 

eksistens. Det at Einar Gerhardsen i en periode kombinerte stillingene partisekretær i DNA og 

formann i ungdomsfylkingen kan også ses på som et klart signal på at den nye fylkingen 

skulle få et tettere bånd med moderpartiet enn den gamle fylkingen hadde hatt. Angående 

navnevalget for den nye fylkingen kunne Gerhardsen fortelle at dette først og fremst hadde 

den funksjon at det skulle tydeliggjøre at det var NKP/NKU som hadde tatt et steg til høyre i 

det politiske landskapet etter partisprengningen og ikke DNA/VKU.8 

 

Trygve Bulls verk «Mot Dag og Erling Falk» fra 1955 er med på å skildre spesielt det første 

året i VKU sin eksistens. Falk og andre motdagisters perspektiv på politiske og ideologiske 

spørsmål står som en interessant motvekt til for eksempel Einar Gerhardsens memoarer. 

Mot Dag var tungt representert i VKU under det første året av fylkingens eksistens og utøvet 

derfor også stor innflytelse på fylkingens avis. Samtidig førte Mot Dag-bevegelsen et eget 

tidsskrift som hadde en tendens til å argumentere imot ikke bare NKP og Sosialdemokratene, 

men også DNA. Den skarpe tonen mot DNA ble mer og mer synlig utover i fylkingens første 

år. Samtidig var det en del overlapping mellom det teoretiske materialet i Mot Dag-tidsskriftet 

                                                           
6 Halvorsen 2003, s.142-144. 
7 Halvorsen 2003, s.141. 
8 Gerhardsen, Einar 1974. Unge år: Erindringer fra århundreskiftet fram til 1940. Oslo: Tiden, s.180,181. 
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og materialet i Den Røde Ungdom.  

 

Finn Olstad spekulerer i om Einar Gerhardsen, som en av de mest glødende revolusjonære 

arbeiderpartipolitikerne, ved samlingen i 1927 følte at den revolusjonære glød var slukket i 

flere av hans kolleger.9 Olstad opererer med begrepet «revolusjonært etterslep», og bruker 

dette om menn som Einar Gerhardsen og Håkon Lie, som var mer motvillige enn andre til å gi 

slipp på de revolusjonære ideene og virkemidlene etter sammenslåingen.10 Dette er et 

interessant perspektiv å ha på sammenslåingen i 1927, og er med på å underbygge påstanden 

til Halvorsen om at sammenslåingen av VKU og NSU til AUF var som et tvangsekteskap å 

regne.11 Einar Gerhardsen hevdet hardnakket at datidas politiske system og klima var morkent 

og utgått på dato, og at alt egentlig lå til rette for revolusjon – men arbeiderklassen viste seg 

hverken sterk nok eller klar for den.12 

 

Odd-Bjørn Fure hevder at det for lederne i arbeiderbevegelsen vokste frem et behov for å føre 

en mer pragmatisk politikk for å takle de dagligdagse utfordringene arbeiderklassen hadde, og 

at dette gikk på bekostning av ideologiens plass i politikken.13 Venstrekommunistisk 

Ungdomsfylking og dens virke kan nok karakteriseres som et ungdomspartis siste, 

krampaktige forsøk på å fremprovosere en revolusjonær situasjon i Norge. Det er slik VKU 

stort sett har blitt fremstilt, i og med at man regner sammenslåingen med sosialdemokratene i 

1927 som et slags startskudd for det moderne, sosialdemokratiske DNA. En slik fremstilling 

kan meget vel gjenspeile sannheten, men det som er skrevet om fylkingen tidligere bærer i 

stor grad preg av å være del av et større prosjekt om DNAs ungdomsorgan og dets historie. 

Verken Sogstad eller Halvorsen går særlig inn på de venstrekommunistiske elementene hos 

VKU. Disse elementene søker derfor denne oppgaven å kaste lys over. 

 

 

                                                           
9 Olstad, Finn 1999. Einar Gerhardsen – en politisk biografi. Oslo: Universitetsforlaget, s.110. 
10 Olstad 1999, s.108-109. 
11 Halvorsen 2003, s.140. 
12 Olstad 1999, s.111.  
13 Fure, Odd-Bjørn 1971. Ideologiske hovedtendenser innen norsk, svensk og tysk arbeiderbevegelse, 
Hovedfagsoppgave ved Sosiologisk Institutt, s.32,37. 
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2 - Bakgrunn  

 

2.1 Innledning 

Det politiske klimaet som Venstrekommunistisk Ungdomsfylking ble født inn i var i stor grad 

preget av arbeiderbevegelsens fragmentering og kriseteorien. Med fragmentering menes først 

og fremst de to splittelsene med henholdsvis sosialdemokratene og til sist med det som skulle 

bli NKU og NKP. Kriseteorien hadde sitt grunnlag i en oppfatning om at det kapitalistiske 

system gikk mot sin avgrunn uavhengig av hvorvidt man greide å frembringe en revolusjon i 

dag eller i morgen. Arbeiderklassen måtte smøre seg med tålmodighet, samtidig som den 

kunne forsøke å fremskynde prosessen. 

 

2.2 Drømmen om revolusjonen 

I 1918 var den norske arbeiderbevegelses øyne rettet mot Tyskland, nærmere bestemt den 

tyske novemberrevolusjonen. Denne ble tolket som at bolsjevikene hadde lykkes i å spre 

revolusjonen til Vest-Europa. Drømmen var i ferd med å bli virkelighet. «Vi staar like oppi 

verdensrevolusjonen» kunngjorde DNAs sentralstyre i et opprop myntet på hele den norske 

arbeiderklasse i november 1918.14 Men revolusjonsbølgen skylte aldri inn over Norge, slik 

mange hadde håpet. De revolusjonære oppstandelsene i Tyskland ble etter hvert slått ned ved 

hjelp av militær makt, og norske styresmakter så også det nødvendig å anvende militær makt 

– om enn ikke for å demonstrere sin styrke. De militære ekspedisjonene til Sulitjelma og 

Kirkenes våren 1918 demonstrerte dette.15  

 

Det tok ikke lang tid før de mest glødende revolusjonære i Norge, menn som Kyrre Grepp og 

Martin Tranmæl og kretsen rundt dem, ble oppmerksom på at det i realiteten ikke eksisterte 

noen revolusjonær situasjon i Norge. Det hadde lykkes dem i å konsolidere DNA rundt 

revolusjonære paroler i 1918 og partiet ble med i Komintern året etter, men det skulle vise seg 

at det første revolusjonære tog hadde forlatt perrongen – uten den norske arbeiderklasse om 

bord. Et bedre bilde ville kanskje være å si at det revolusjonære tog helt aldri ankom den 

norske perrongen. Redaktørene for «Det tyvende Aarhundrede» og «Social- Demokraten», 

                                                           
14 Halvorsen 2003, s.102.  
15 Bjørnson, Øyvind 1990. På klassekampens grunn, i  A.Kokkvold og J.Sverdrup (red), Arbeiderbevegelsens 
historie i Norge. Bd.1, Oslo: Tiden, s.559-560. 
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henholdsvis Edvard Bull og Olav Scheflo, argumenterte likevel for at revolusjonens time ikke 

var forbi. De mente at det kapitalistiske system og samfunn fortsatt nærmet seg avgrunnen, 

men at en revolusjonær omveltning i Norge og andre europeiske land likevel ikke så ut til å 

kunne realiseres i umiddelbar fremtid. Revolusjonen var utsatt, men troen på at den en gang 

ville skje ble bevart. Selv om man hadde ikke greid å ta makten slik bolsjevikene hadde gjort, 

hadde kapitalismens svakheter for lengst blitt avslørt gjennom de økonomiske konjunkturer 

og kriser som følge av verdenskrigen.16 

 

Øyvind Bjørnsons bok avsluttes med en konklusjon kalt «Bølgen som ikke kom»17, og denne 

kan naturligvis ses i sammenheng med overskriften på Per Maurseths første kapittel i denne 

seriens neste bok som lyder «1920 – det store omslaget».18 Dette sammenfatter på mange 

måter arbeiderbevegelsen i Norges første år som revolusjonære etter bolsjevikenes modell. 

Selv om det aldri ble noen ordentlig revolusjonær situasjon i Norge, skortet det likevel ikke på 

revolusjonære ideer. 

 

 

2.3 Partistrid og fragmentering 

Frem til 1921 het DNAs ungdomsforbund «Norges sociale ungdomsforbund», men jf. 

Forbundets landsmøte samme år ble navnet skiftet til «Norges kommunistiske 

Ungdomsforbund».19 Dette markerer et skille i den forstand at Det norske arbeiderparti og 

dets tilhørende ungdomsforbund hadde begynt å bevege seg fra å være et stort masseparti for 

arbeiderklassen til å være en mer selverklært revolusjonær bevegelse av noe mindre omfang. 

Dette var i hovedsak fordi medlemstallene hadde sunket gradvis siden høydepunktet i 1919, 

og det ble stilt spørsmålstegn til hvorvidt alle disse medlemmene egentlig var ideologisk 

overbevist og forankret i kommunismen.20 Forbundets nyvalgte formann, Axel Zachariassen, 

kunne proklamere at det ville bli stilt strengere krav til at alle medlemmene «skulde kjæmpe 

under kommunistisk flag» og at «opgaven er at vinde den norske arbeiderungdom for 

kommunismen, for revolusjonen».21  

                                                           
16 Maurseth, Per 1987. Gjennom kriser til makt, i A.Kokkvold og J.Sverdrup (red), Arbeiderbevegelsens historie i 
Norge. 1987, Oslo: Tiden, s.11- 13. 
17 Bjørnson 1990, s.567. 
18 Maurseth 1987, s.10. 
19 Halvorsen 2003, s.111. 
20 Halvorsen 2003, s.110,111. 
21 Halvorsen 2003, s.111. 
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Navnendringen må naturligvis også ses i sammenheng med DNAs innmelding i den 3. 

Internasjonale, forkortet Komintern. Fra Moskva skulle Komintern arbeide med å forberede 

og organisere den store verdensrevolusjonen. På sitt landsmøte i 1919, kun få måneder etter 

opprettelsen av Den tredje internasjonale, bekreftet Det norske arbeiderparti sitt 

medlemskap.22 

 

Som et resultat av navnendringen i 1921 og de tette båndene med Moskva, brøt den mer 

sosialdemokratiske fløyen ut av partiet og dannet «Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti» 

samme år. De såkalte Moskvatesene, som DNA var i ferd med å godta, krevde at ethvert 

kommunistisk parti ble rensket for eventuelle sosialdemokratiske medlemmer. Moskvatesene 

var en liste med 21 vilkår og krav som et hvert parti som ønsket å være medlem av den tredje 

internasjonale måtte godta og oppfylle. I tillegg til å måtte rydde partiet for reformister, ble 

partier som var medlemmer av Den tredje internasjonale pålagt å drive aktiv propaganda for 

kommunismen, samtidig som man lydhørt måtte innstille egne partiprogrammer etter 

politikken som ble vedtatt i Moskva. Per Maurseth opererer med en videre betydning av 

uttrykket «Moskvatesene», og inkluderer samtlige vedtak fra den 3.Internasjonales andre 

kongress i 1920. På denne måten kan «Moskvatesene» omfatte mer enn bare de 21. vilkårene 

for medlemskap i den 3.Internasjonale.23  

 

Der DNA på den 3.Internasjonales første kongress i 1919 hadde fått dispensasjon til såkalt 

«full bevegelsesfrihet», det vil si at de selv kunne bestemme hvordan de best skulle kjempe 

revolusjonens kamp hjemme i Norge, var hensikten med den andre kongressen i 1920 at slike 

forbehold skulle strammes betydelig inn. Videre skulle den organisatoriske oppbygningen av 

partiene bygge på den jernharde disiplinen og partidiktaturet til Lenin og bolsjevikene, noe 

som virket i overkant hardt for flere vestlige partier.24 Dette lot seg ikke forene med DNAs 

organisasjonsmodell, all den tid partiet opererte med blant annet kollektivt medlemskap fra 

flere forskjellige fagforeninger.25 Det ble vist liten forståelse for at eventuelle revolusjoner i 

resten av Europa kunne utspille seg annerledes enn den i Russland tre år tidligere, og den 

russiske modell ble sett på som den eneste rette.  

                                                           
22 Gerhardsen 1974, s.84. 
23 Maurseth 1987, s.143. 
24 Maurseth 1987, s.145 
25 Halvorsen 2003, s.125. 
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Ved valget høsten 1921 viste det seg at sosialdemokratene hadde tatt med seg tredjedel av 

DNAs velgere. For ungdomsforbundet var likevel ikke noe særlig medlemstap å snakke om, 

da det ikke befant seg mange medlemmer med sosialdemokratisk syn der til å begynne med.26 

Sett under ett var DNAs ungdomsforbund helt fra 1917 og frem til splittelsen i slutten av 1923 

blant særdeles tro mot Moskva, og så på det som en av sine fremste oppgaver å forhindre 

enhver sosialdemokratisk tilnærming fra moderpartiet. 

 

Den virkelig store striden innad i DNA, med påfølgende splittelse, skulle finne sted i 1923, og 

det var på landsmøtet den 2. november at konflikten kulminerte. I tiden frem mot dette 

landsmøtet hadde det utviklet seg to motstridende fløyer innad i partiet, og Kominterns 

politikk med Moskvatesene hadde ytterligere forsterket motsetningene. På den ene siden stod 

Martin Tranmæl med sine støttespillere, som mente at den rette veien mot den sosialistiske 

revolusjon ikke inkluderte Komintern og Moskva – revolusjonen måtte skje nasjonalt og 

nedenfra. På den andre siden stod Olav Scheflo med sine tilhengere, som mente at båndene til 

Moskva og Lenin var for verdifulle til å avskaffes og at en eventuell revolusjon ville skje 

gjennom å vise solidaritet og lojalitet ovenfor bolsjevikene og den 3. Internasjonale. 

Martin Tranmæls fløy skulle etter hvert samle seg rundt det såkalte Kristianiaforslaget, et 

forslag som tok sikte på å forenkle og tydeliggjøre Tranmælretningens ideologiske prinsipper 

rundt partioppbygning og internasjonale forhold. Forslaget vant flertall med minste mulige 

margin på landsmøtet i februar 1923, med 94 mot 92 stemmer.27 Dette skulle bli vendepunktet 

for Tranmælfløyen, og de beholdt flertallet også på det avgjørende landsmøtet den 2. 

november. Et ultimatum fra Komintern ble stemt ned med 169 mot 103 stemmer og resultatet 

var gitt; DNA var ikke lenger medlem av Den tredje Internasjonale.28 De aller fleste fra 

Scheflos fløy meldte seg da ut av partiet og dannet «Norges Kommunistiske Parti». Den 

norske arbeiderbevegelsen ble ytterligere fragmentert.  

 

Der flertallet i DNA støttet Tranmæl, skulle flertallet i det Moskvatro ungdomsforbundet ikke 

overraskende gi sin støtte til Scheflofløyen. Dermed ble situasjonen motsatt i 

ungdomsforbundet, der de som støttet Tranmæl og hans fløy var de som ble utbrytere og 

meldte seg ut. Tranmæl og hans tilhengeres brudd med Den tredje Internasjonale ble stemplet 

                                                           
26 Halvorsen 2003, s.117. 
27 Maurseth 1987, s.287. 
28 Halvorsen, 2003, s.133. 



13 
 

som et forræderi mot hele verdens arbeiderbevegelse av flertallet i ungdomsforbundet.  

Begge fraksjoner i ungdomsforbundet hadde i realiteten vært forberedt på et brudd, og 

arbeidet med å stable de nye ungdomsforbundene på beina tok til umiddelbart. 

 

Maurseth peker på at motsetningene innad i DNA hadde vært til stede helt siden partiet ble 

konsolidert rundt revolusjonære paroler i 1918. Det blir understreket at en viktig grunn til at 

sprengningen av partiet skjedde nettopp i 1923 var at på dette tidspunktet var den tidligere 

felles fienden for mange i partiet, nemlig reformistene, overvunnet.  Ikke bare hadde de trådd 

ut av partiet i 1921, men som valget også viste, utgjorde de ikke noen spesiell politisk trussel 

mot DNA – det var fortsatt Arbeiderpartiet som var arbeiderbevegelsens største parti. I tillegg 

hadde Tranmæl og hans krets greid å utsette det endelige oppgjøret med Komintern og dets 

politikk til den første revolusjonsbølge definitivt var slutt og tiden bar preg av dystrere 

økonomiske utsikter. Arbeiderbevegelsen var på defensiven. En eventuell revolusjon hadde i 

mindre grad blitt noe arbeiderbevegelsen kunne rykke frem og gripe med offensiv kamp om 

den var sterk nok, men var i stedet et langsiktig mål – den var utsatt på ubestemt tid og 

kampen for den ble gradvis mer defensiv. Samtidig er det et paradoks at splittelsene i 1921 og 

1923 begge dreide seg om ideologiske offensive forskjeller, og på den måten havner på 

etterskudd all den tid den revolusjonære bølge i realiteten hadde ebbet ut.29  

 

 

2.4 Venstrekommunisme 

Venstrekommunisme kan karakteriseres som en politisk strømning som søker å legge seg til 

venstre for kommunismen som Lenin og bolsjevikene representerte. Som strømning eksisterte 

den først og fremst i Tyskland, men var også tilstede i Nederland, Italia, Ungarn, England og 

flere andre land.30Retningen søkte å være mer autentisk marxistisk enn det bolsjevikene var, 

og mye av retningens kritikk ble rettet mot Lenins bidrag til kommunistisk teori. Det var 

særlig Lenins ideer om partiets prominente rolle og bruken av parlamentariske midler i 

arbeidet for revolusjonen som mottok kritikk.  

 

Under verdenskrigen og i årene rett etter var ikke motsetningen mellom Lenin og andre Vest-

Europeiske kommunisttenkere så stor, men etter hvert som den revolusjonære bølge ebbet ut 

                                                           
29 Maurseth 1987, s.348. 
30 Lorenz, Einhart 1975. Innledning, i Sosialistiske klassikere – parti, råd, revolusjon, Oslo: Pax, s.22. 
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ble de revolusjonære tenkerne i vesten mer og mer klar over hvilken særegen situasjon som 

hadde gjort revolusjonen i Russland mulig. De ble samtidig også klar over hvilke krefter som 

motarbeidet revolusjonære fremstøt i Vest-Europa. Det endelige resultatet av revolusjonen i 

Tyskland var en viktig årsak til økt skepsis, også i Norge. En skepsis til hvorvidt man skulle 

følge den russiske modellen fikk større grobunn for hvert år revolusjonen i Vest-Europa lot 

vente på seg. 

 

Lenin gikk til angrep mot den venstrekommunistiske strømningen i sin pamflett Radikalismen 

som utkom i april 1920. Samtidig kan denne pamfletten sies å være med på å definere hva 

venstrekommunisme egentlig var. Dette er noe som det er viktig å være klar over i denne 

sammenhengen: at de venstrekommunistiske teoretikerne ikke omtalte seg selv eller 

hverandre som venstrekommunistiske. Etter at Radikalismen ble utgitt hadde det, ikke 

overraskende, lykkes for Lenin å dra begrepet ned i søla. Ordene til mannen bak den eneste 

suksessfulle sosialistiske revolusjon i Europa veide tungt. 

 

I pamfletten argumenterte Lenin for at sosialistene selvfølgelig skulle kjempe for massene, 

men at de samtidig måtte gå inn der massene allerede holdt til. Med dette åpner han opp for at 

parlamentarisk arbeid, slik som å stille kommunistiske kandidater til valg, kunne være nyttig i 

arbeidet med å bryte ned det kapitalistiske samfunn og derfor var noe som måtte tas på alvor. 

Det samme gjaldt for fagforeningene. Om partiene ikke søkte massene i de sektorer og 

organisasjoner de allerede var, risikerte partiene å isolere seg helt ifølge Lenin.31  

I sin rene forstand står venstrekommunismen i et motsetningsforhold på disse områdene, ved 

å avfeie all omgang med elementer ved det etablerte samfunn. Sosialismen måtte bygges opp 

bortenfor det etablerte samfunn, som noe rent og urørt – arbeiderklassens måtte skape egne 

samfunnsstrukturer. 

 

 

2.4.1 Anton Pannekoek og Herman Gorter 

Anton Pannekoek var en prominent aktør og teoretiker i den internasjonale 

arbeiderbevegelsen. Det var spesielt i årene som ledet opp til og under den første 

verdenskrigen at Pannekoeks bøker og brosjyrer nøt stor utbredelse. Han var både redaktør for 

Vorbote, Zimmerwald-venstres eget tidsskrift, og leder for Den kommunistiske 

                                                           
31 Lenin, V.I. 1969. Radikalismen – kommunismens barnesykdom, Oslo: Ny dag, s.48-51. 
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internasjonales vesteuropeiske kontor i Amsterdam. Likevel hevdet Einhart Lorenz at 

Pannekoek i historieskrivningen hadde blitt behandlet som en ikke-eksisterende person, i 

hvert fall før Pannekoek ble «gjenoppdaget» mot slutten av 1960-tallet. Lorenz sin forklaring 

er at Pannekoek representerte teoretiske synspunkter som umulig lot seg forene med 

sosialdemokratiet, samtidig som de utfordret leninismen i å finne en egen uavhengig 

vesteuropeisk vei henimot en sosialistisk revolusjon.32 

 

Etter at Rosa Luxemburg utga brosjyren Massestreik, parti og fagorganisasjon i 1906 var hun 

sammen med Pannekoek de teoretikerne som forfektet ideen om masseaksjon og massestreik. 

Ideen om masseaksjon henger sammen med teorien om massens spontanitet som både 

Luxemburg og Pannekoek bar frem, om enn med noen dialektiske forskjeller seg imellom. En 

helt grunnleggende forestilling hos Anton Pannekoek var at for ham var ikke nødvendigvis 

den historiske materialismens mekaniske natur det som gjorde en sosialistisk revolusjon til et 

uunngåelig historisk hendelse. For Pannekoek var ikke klassekampen utelukkende en strid 

som bunnet i materialistiske krefter i konflikt. Han så på klassekampen som en ren ideologisk 

prosess, som gjennom påvirkning av ideer og livserfaringer kunne resultere i en sosialistisk 

revolusjon. Om en revolusjon fant sted, ville det være en slags mental seier for en historisk 

forståelse og arbeiderklassens revolusjonære vilje og bevissthet. For Pannekoek var det ikke 

bare snakk om en materiell undertrykking av arbeiderklassen, slik det var for den gjengse 

kommunist. Det var snarere det mentale overtaket som borgerskapet hadde skaffet seg 

gjennom årelang kontroll over statlige institusjoner som måtte ødelegges for å oppheve 

undertrykkingen, mente han.33  

 

I 1909 gav Pannekoek ut boken Die taktischen Differenzen in der Arbeiterbewegung.  

I denne demonstrerte han sin kritiske innstilling til parlamentarismen, og en erobring av 

samfunnets makt gjennom parlamentariske institusjoner kalte han direkte utopisk. 

Samtidig innrømte Pannekoek i boken at parlamentarismen hadde en funksjon i det at 

klassemotsetningene i samfunnet kom tydelig til syne i et parlament, og at parlamentarisk 

kamp i så måte er verdifullt som et middel for opplysning av arbeiderklassen.34Samtidig 

                                                           
32 Lorenz 1975, s.7. 
33Gerber, John 1989. “From left radicalism to council communism – Anton Pannekoek and German 
revolutionary Marxism”. Journal of Contemporary History 23 (2), 169-189., s.2. 
(Jeg har undersøkt en elektronisk utgave hvor kun Gerbers tekst er lasted ned, og derfor står det side 2. Se 
kildeliste for direkte lenke til teksten). 
34 Lorenz 1975, s.9. 
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understreker dette hans poeng om at kampen for den sosialistiske revolusjon ikke er en 

materialistisk, men ideologisk prosess. 

 

Både Pannekoek og Luxemburg var viktige teoretikere for venstrefløyen innad i 

Zimmerwaldbevegelsen, og var i den forstand meningsfeller og allierte med Lenin. 

I følge Krogh kan det fint argumenteres for at det var Pannekoek som før utbruddet av 

verdenskrigen hadde utviklet seg lengst mot venstre, kanskje spesielt med tanke på hans syn 

på parlamentarismen og fagforeningene. Samarbeidet mellom Pannekoek og Lenin ble utvidet 

etter utbruddet av revolusjonen i Russland i 1917, og Pannekoek var særlig fascinert og 

begeistret over Lenins rådside.35 Men etter hvert skulle Anton Pannekoek og hans 

medsammensvorne Herman Gorter ta ytterligere skritt til venstre for å utgjøre avantgarden av 

de som kritiserte Lenin og bolsjevismen. I motsetning til Lenin stresset Pannekoek at en 

revolusjon måtte gjennomføres av arbeiderne selv – arbeiderklassen kunne ikke geleides 

henimot det kommunistiske samfunn av en dominerende partielite. For å få til dette måtte 

arbeidere organisere seg i såkalte arbeiderråd, mente han. Disse rådene skulle være fullstendig 

demokratiske organer som skulle utgjøre kjernen i den organiserte klassekampen. Rådene 

skulle ikke behøve å forholde seg til et suverent parti, slik som sovjetene i Russland måtte, 

men heller forholde seg til hverandre i mer horisontale maktstrukturer. På denne måten ville 

man oppnå et slags rent klassediktatur og ikke et partidiktatur. I «Utviklingen av 

verdenskommunismen og den kommunistiske taktikk» som utkom i 1920 kritiserte 

Pannekoek Lenins partiteori og hevdet: 

 

«Ingen besluttsom minoritet kan løse de problemer som bare kan løses gjennom hele klassens 

aktivitet.»36 

 

I et åpent brev til Lenin sommeren 1920 skrev Anton Pannekoek og Hermann Gorter rett ut at 

den bolsjevikiske metode aldri ville skape en revolusjon i Vest-Europa.37  

De hadde begge latt seg radikalisere av den tyske revolusjonen og spartakisoppstanden, og 

som et resultat tok de fra 1919 av totalt avstand til parlamentarisks arbeid, så vel som 

fagforeningene.38 Selv om både Pannekoek og Gorter hadde blitt innsatt som leder for 

                                                           
35 Lorenz 1975, s.13-14. 
36 Lorenz 1975, s.141. 
37 Lorenz 1975, s.21-22. 
38 Bratteteig 2012, s.42 
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Internasjonalens kontor for Vest-Europa, ble begge to fjernet fra sine stillinger samme år.  

Det var venstredreininger som den Pannekoek og Gorter her hadde gjennomgått Lenin ønsket 

å gjendrive med brosjyren Radikalismen. Pannekoek hadde gitt ut artikkelen Taktische und 

organisatorische streitfragen som føljetong i tidsskriftet Der Kommunist i desember 1919, 

under psevdonymet Karl Horner. I artikkelen kom det tydelig frem at Pannekoeks syn på 

parlamentarisk arbeid hang sammen med hans oppfatning av rådskommunismen. For 

Pannekoek var rådene det som skulle danne en slags organisatorisk basis for klassen som 

helhet. Det var gjennom rådene at klassebevisstheten skulle blomstre, noe som ville gjøre 

arbeiderne forberedt på å inntre som den herskende klasse. Med enhver retrett tilbake til 

parlamentariske midler ville arbeiderklassen kun bidra til sin egen undergang, på den måten at 

arbeiderne aldri ville klare å frigjøre seg fra det borgerlige tankesettet som arbeiderne i vesten 

var preget av, og som parlamentarismen representerte.39 For Pannekoek måtte arbeiderne 

tilstrebe å skape noe eget, noe som var ikke var besudlet av det vestlige borgerskaps kultur og 

ideologi. Det var for ham aldri en kamp om makten, men en kamp mot den – en kamp som 

måtte ende med destruering av de tidligere maktinstitusjonene. 

 

Pannekoek og Gorter var uenige i Lenins syn på hvilken rolle parlamentarisk arbeid skulle 

spille i kampen mot det sosialistiske samfunn. De to nederlenderne forfattet sammen i 1920 

nevnte «Verdensrevolusjonen og kommunistisk taktikk», og denne teksten illustrerte hvor 

langt det nå var mellom de to nederlenderne og Lenin rent ideologisk. Pannekoek og Gorter 

mente at alt av parlamentarisk arbeid måtte avfeies først som sist på grunn av at makten i 

parlamentarismen havnet hos lederne, og at massene på denne måten kun spilte en 

underordnet rolle. I realiteten var dette kontrarevolusjonært, ble det hevdet.  

I tillegg peker de på at parlamentarismen har en korrumperende karakter som har en egen 

evne til å ødelegge de kommunistiske lederne, fordi man gjennom parlamentarisk arbeid blir 

avhengig av disse ledernes diplomatiske ferdigheter i stedet for massens samlede krefter.   

På denne måten kunne altså parlamentarisk arbeid raskt handle om ledernes personlige 

maktutfoldelse innad i det parlamentariske apparat, noe som ville gå på bekostning av 

massens samlede makt. Det ville i tillegg gradvis vokse frem et behov for ytterligere 

parlamentariske resultater, noe som ville snudd om rekkefølgen på mål og midler – 

parlamentariske fremskritt ville bli et mål i seg selv, mens kommunisme som begrep kun ville 

                                                           
39 Gerber, John 1989. “From left radicalism to council communism – Anton Pannekoek and German 
revolutionary Marxism”. Journal of Contemporary History 23 (2), 169-189, s.13. 
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fungere som en reklameplakat.40 

 

Pannekoek og Gorter frontet ideen om at det var spontane revolusjonære masseaksjoner som 

kunne lede til en revolusjon og for at disse aksjonene skulle være suksessfulle behøvdes en 

arbeiderklasse som både var klassebevisst og åndelig frigjort.41 For Lenin var det nok med en 

klassebevisst og åndelig frigjort elite. Der Pannekoek og Gorter argumenterte for at en 

kollektiv åndelig frigjøring av folkemassene gjennom rådssystemet var en forutsetning for 

sosial omveltning i vesten, kan Lenin sies å bortprioritere massens åndelige frigjøring til 

fordel for partiets konsentrerte makt. Motsetningene dreide seg altså i all hovedsak om 

midlene, ikke målet i seg selv. Da bolsjevikene søkte å innføre de sentraliserende prinsipper 

på kommunistpartier i Vest-Europa, slik som med Moskvatesene, tolket Pannekoek det dithen 

at arbeidet med å sikre makten hos selve arbeiderklassen ble gitt opp av russerne.42 

  

 

2.4.2 Rosa Luxemburg 

Rosa Luxemburg ble drept sammen med Karl Liebknecht den 15.januar 1919 under 

kontrarevolusjonen i Tyskland. I flere vesteuropeiske land fikk begge de to status som 

martyrer – de hadde dødd i forsøket på å spre den sosialistiske revolusjon til kontinentet. 

 

Rosa Luxemburg kan betegnes som en venstrekommunist all den tid hun på enkelte sentrale 

ideologiske områder stod i klar opposisjon til Lenin og hans parti.  

Det var kanskje spesielt i synet på klassebevissthet og den revolusjonære organisasjonens 

rolle hvor deres syn stod i motsetning til hverandre. Rosa Luxemburg hevdet at 

arbeiderklassen var helt avhengig av å være klassebevisst. Denne bevisstheten kunne bare 

oppnås og vokse ved å til stadighet støte og sparre med motstanderen, altså borgerskapet. 

Klassen som helhet måtte gjennom full involvering til enhver tid aktivt oppsøke motstanderen 

for å sørge for at vilje og energi ikke ville svinne hen.43 

 

Som skrevet ovenfor utkom Luxemburgs brosjyre «Massestreik, parti og fagorganisasjon» i 

                                                           
40 Pannekoek, Anton 1975. Utviklingen av verdensrevolusjonen og kommunismens taktikk, i Sosialistiske 
klassikere - Parti, Råd Revolusjon. Oslo: Pax, s.145. 
41 Lorenz 1975, s.13. 
42 Lorenz 1975, s.21. 
43 Krogh, Thomas, i Sosialistiske Klassikere – Rosa Luxemburg. Skrifter i utvalg, bind 1. 1973, Pax. s.22. 
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1906, en brosjyre som i stor grad var påvirket av den russiske revolusjon fra året før. Her 

argumenterte Luxemburg for at massens spontane aktivitet ville kunne velte de etablerte 

rutinene som fagforeningene hadde skapt, samtidig som selve essensen i klassekampen ville 

komme til syne mens man brøt gjennom samfunnets reformistiske rammer.44 

Dette var ikke noe Lenin heller nødvendigvis var så uenig i. Han så viktigheten av streikenes 

evne til å øke klassens bevissthet, men enhver streik var ifølge Lenin ikke kapabel til å velte 

kapitalismens samfunnskontroll uten ledelse av et sterkt politisk parti. Det eneste formen for 

bevissthet som spontant kunne oppstå innad i arbeiderklassen ifølge Lenin var noe han 

omtalte som «fagforenings-bevissthet». Dette var i realiteten en bevissthet som bidro til å kun 

fremme fagforeningenes interesser ovenfor de kapitalistiske kreftene i samfunnet. Den 

virkelige politiske klassebevisstheten kunne ikke genereres av seg selv innad i bevegelsen, 

den måtte tilføres utenfra. I følge Lenin var det kun intellektuelle som kunne utvikle en slik 

politisk bevissthet. Intellektuelle og utdannede mennesker kunne distansere seg fra 

produksjonsprosessene og betrakte disse på avstand, og på denne måten observere hele det 

borgerlige samfunn og klassekampen som eksisterte innad i det. For Lenin var det altså en 

nødvendighet at en intellektuell elite anvendte sin ervervede politiske klassebevissthet på 

arbeiderklassen, og det var nettopp dette Lenins partimodell skulle legge til rette for.45 

 

Både Luxemburg og Lenin mente at masseaksjon og massestreik hang sammen med en 

økning i klassens egen bevissthet. Forskjellen var altså hva de to mente at tilførte klassen dens 

politiske bevissthet. Luxemburg hevdet at klassen kun gjennom konfrontasjon med 

borgerskapet vil kunne øke sin klassebevissthet. En slags «learning by doing»-tilnærming, 

hvor bevisstheten er selvgenererende innad i bevegelsen.46 Lenin på sin side mente at den 

politiske klassebevisstheten ikke kunne genereres av seg selv innad i bevegelsen, den måtte 

tilføres av intellektuelle mennesker utenfor klassens kjerne. 

 

Selv om deres syn på klassebevissthet var forskjellig, så var ikke Luxemburg nødvendigvis så 

negativ til Lenins demokratiske sentralisme som Pannekoek og Gorter var. Luxemburg 

understreket at partiets samlede opptreden var særdeles viktig. At Luxemburg forfekter en slik 

                                                           
44 Hyman, Richard, 1983. Strikes, i T.Bottomore (red), A dictionary of Marxist thought, Oxford: Basil Blackwell 
Publisher, s.470. 
45Fetscher, Iring 1983. Class concioussness, i T.Bottomore (red), A dictionary of Marxist thought. Oxford: Basil 
Blackwell Publisher, s.80. 
46 Krogh 1973, s.23 og Geras, Norman 1983. Luxemburg, Rosa, i T.Bottomore (red), A dictionary of Marxist 
thought. Oxford: Basil Blackwell Publisher, s.293. 
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ide er neppe særlig oppsiktsvekkende med tanke på hennes fortid i et kommunistiske eliteparti 

i Polen, i tillegg til spartacusforbundet som også kan ses på som en slags eliteorganisasjon. 

Spartacusforbundet skulle være en elitegruppe som skulle lede klassen inn i konfrontasjoner 

med borgerskapet i tråd med teorien rundt klassebevissthet, og på den måten kan forbundet 

ses på som en «geleidende elite» slik som Lenins bolsjevikparti.47  

J.P Nettl opererer med begrepet elite-innsats for Lenin og elite-innflytelse for Luxemburg. I 

følge Nettl kan eliten hos Lenin ses på som en dynamo som driver hele bevegelsen – den er 

intet uten eliten. Hos Luxemburg karakteriseres eliten som en magnet som trekker bevegelsen 

etter seg – arbeiderbevegelsen lærer (oppnår klassebevissthet) mens den følger etter eliten.48  

Om en gruppe utvalgte profesjonelle revolusjonsarbeidere, slik eliten fremstod hos Lenin, 

skulle bestemme og lede massene ut i kamp ville for Luxemburg tilsi at massene i realiteten 

ble tvunget ut i en revolusjonær kamp den sannsynligvis ikke var klar for. I realiteten ble dette 

et spørsmål om massenes frihet, noe Luxemburg mente at spontanitetsteorien ikke gikk på 

bekostning av. 

 

I en artikkel kalt «Hva ønsker Spartacusforbundet?» fra 1918 kan en se at Luxemburg, slik 

som Pannekoek, så nødvendigheten av at arbeiderklassen måtte skape noe eget. Borgerlige 

institusjoner skulle bekjempes og erstattes med nye klasseorganer, som arbeider- og 

soldatråd.49 Det ser likevel ut til at hun fremstiller denne trangen til å skape noe nytt i en litt 

mildere form enn det Pannekoek gjorde. Luxemburg hevdet at de nye arbeiderinstitusjonene, 

sammen med massene de representerte, skulle «fylle staten med sosialistisk ånd».50 

 

Luxemburg mente at i teorien så behøvde ikke den sosialistiske revolusjon å ty til terror for å 

nå sitt mål: 

 

«Den proletariske revolusjon behøver ingen terror for å nå sitt mål, den hater og avskyr 

menneskemord. Den trenger ikke dette middel fordi den ikke bekjemper individer, men 

institusjoner, …»51 

 

Likevel mente hun at arbeiderklassen så absolutt måtte bevæpne seg. Grunnen til dette var at 

                                                           
47 Krogh 1973, s.23 
48 J.P Nettl i Krogh 1973. s.23. 
49 Luxemburg, Rosa 1973. Hva vil Spartacusforbundet? (1918), i Rosa Luxemburg – Skrifter i Utvalg 2,s.68 
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det var nødvendig å være i stand til å stå motstå de voldelig fremstøt man antok at ville 

komme fra borgerlig side når deres institusjoner var i ferd med å brytes helt ned:  

 

«Den borgerlige motrevolusjons vold må møtes med proletariatets revolusjonære vold»52 

 

 

2.4.3 Venstrekommunisme i Norge 

I Norge ble det i årene 1912-1916 trykket flere artikler av Anton Pannekoek i det som da var 

DNA sitt ungdomsforbunds partiavis, Klassekampen.53 Redaktør i denne perioden var Eugene 

Olaussen. Bratteteig skriver likevel at det var 1919 som var året hvor Olaussen virkelig 

eksponerte den norske arbeiderungdommen for Pannekoeks ideer, og at det var ideene om 

totalavisning av parlamentarisk arbeid og fagforeningene som ble satt i fokus. Olaussen 

forfektet bedriftsråd som verktøy for å få i gang en masseaksjon, og var den norske 

rådsbevegelses ubestridte ideologiske leder.54  

 

Rådskommunismen slik den fremstod i Tyskland og Nederland rundt 1920, og dermed også 

slik den ble frontet av Eugene Olaussen og hans meningsfeller, kan ses på som et slags 

syndikalistisk avvik fra kommunismen. Mistroen til parlamentariske midler og systemer 

basert på representasjon demonstrerer dette, men samtidig var det måten retningen så å si låste 

seg til ideen om demokratiske arbeiderråd som det primære verktøy i kampen for 

revolusjonen som karakteriserer den mest. Rådskommunismen lar seg i så måte fint sortere 

inn under venstrekommunisme som begrep: de søker begge å bekjempe det samme, men 

rådskommunisme har et mer låst forhold til akkurat hvordan kampen skal organiseres. 

Dette var nok en grunn til at det var lettere å omtale seg som rådskommunist enn som 

venstrekommunist, da sistnevnte nok kunne fremstå som et noe for bredt begrep.  

Sammen med Lenins negative omtale av begrepet kan dette utgjøre årsaker til hvorfor det i 

den venstrekommunistiske retning som helhet ikke ser ut til å ha eksistert noen særlig sterk 

form for kollektiv tilhørighet.  

 

Selv om Olaussen rundt 1919 var stor beundrer av Pannekoek og Gorter, peker Bratteteig på 
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at begrepet venstrekommunist ikke nødvendigvis kler ham så godt. Dette fordi Olaussen ikke 

tok tilstrekkelig avstand fra parti og fagforening. Det samme med Rolf Hofmo, selv om han 

gikk enda sterkere ut mot partiets taktikk enn Olaussen og kalte den reformistisk.55 

 

Mot Dag er en bevegelse som det kan være problematisk å tilegne en egen ideologisk profil. 

De lar seg vanskelig sortere under en egen fane. Grunner til dette er at de forskjellige 

bidragsyterne i tidsskriftet hadde tidvis ganske så forskjellige meninger, samtidig som hvor 

Erling Falks innflytelse begynner og slutter kan være vanskelig å utkrystallisere. Det som i 

hvert fall er sikkert er at Falks innflytelse var stor, så ethvert forsøk på å plassere Mot Dag 

ideologisk sammenfaller som regel med Falks ideologiske overbevisninger.  

 

Mot Dag fremholdt rådskommunismen og ønsket bedriftsråd på arbeidsplassene. Arbeiderne 

skulle gå sammen for å forberede seg på å en dag sitte med makten i bedriftene, altså 

samfunnets produksjonsmidler. I en artikkel fra februar 1924 stod følgende: 

 

«Revolusjonens realitet fremstiller seg for den enkelte arbeider først og fremst som 

overtagelsen av den bedrift hvori han selv arbeider»56 

 

Revolusjonen måtte begynne nedenfra hos den enkelte arbeider. Det er her begrepet 

klassebevissthet kommer inn. En tydelig tendens hos Erling Falk og Mot Dag i perioden hvor 

disse er inne i DNA, og for så vidt også i tiden etter, er fokuset på hvordan 

opplysningsarbeidet skulle bidra til klassebevissthet hele tiden i førersetet.  

Under en debatt rundt klassesamling mot slutten av 1924 stod det følgende i en artikkel i Mot 

Dag:  

 

«Hovedmassen av arbeider er ennu ikke vålmet til klar bevissthet, hvilket på dette 

utviklingstrinn er ensbetydende med at de i sin praktiske holdning er socialdemokrater»57 

 

Sitatet vitner om et fokus på at opplysningsarbeidet skulle fungere vekkende på arbeiderne, og 

at dette i sin tur skulle resultere i økt klassebevissthet. I seg selv var dette noe de aller fleste i 

arbeiderbevegelsen ville kunne si seg enig i, men artikkelen er likevel en del av en polemikk 
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fra Mot Dag mot den økende positive innstillingen til klassesamling hos flere i DNA og VKU.  

Denne striden, som endelig skulle resultere i Mot Dags eksklusjon fra DNA/VKU, vil bli 

behandlet i kapittel 4 nedenfor.  

 

 

2.5 Etableringen av Venstrekommunistisk 

Ungdomsfylking 

Den 13.november ble første nummer av Den Røde Ungdom utgitt, og selv om man enda ikke 

hadde bestemt seg for et navn var det i hvert fall krystallklart at DNA skulle og måtte få et 

nytt ungdomsorgan. De tidligere partifellene i NKU sine anklager om forræderi mot hele 

verdens arbeiderbevegelse, ble i dette nummeret besvart med at den utvikling som NKP og 

NKU stod for uomtvistelig ville sørge for kommunismens undergang i hele Skandinavia.58 Et 

ungdomsutvalg ble organisert med Aksel Zachariassen som formann, og med fremtredende 

skikkelser som Håkon Meyer, Einar Gerhardsen og Rolf Hofmo som medlemmer. De to andre 

medlemmene i utvalget var Severin Arnesen og Isak Lundsrud.59  

 

Utvalgets første utfordring ble å engasjere seg i den organisatoriske kampen mot erkerivalene 

i NKU. Hvert lokale tidsskrift og partilag måtte kjempes for, samtidig som det måtte etableres 

nye lag der NKU hadde vunnet frem. I fylkingens årsberetning for 1924 kommer det frem at 

det i løpet av året hadde lykkes å etablere 24 nye lag, og at det totale antall ved utgangen av 

året da var 115. Dette vil si at fylkingen hevder å ha hatt 79 lokale lag tilknyttet seg ved 

begynnelsen av året, hvorav omtrent halvparten var lokalisert i Oslo eller Trondheim.60 Det 

var likevel NKU som ved årsskiftet 1923-1924 hadde flest lag tilknyttet seg, og det ble hevdet 

at så mange som 135 lag med totalt 5500 medlemmer hørte til NKU mot minst 65 lag og 2500 

medlemmer for VKU sin del. Halvorsen hevder at differansen sannsynligvis var noe mindre 

enn dette, selv om det likevel er tydelig at NKU kunne skilte med flest lag og medlemmer i 

tiden rett etter splittelsen.61 I VKU sin beretning for årene 1925-1927, som er skrevet etter 

samlingen med sosialdemokratene i 1927, kommer det frem at flere av de lag som ble regnet 
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med ved utgangen av 1924 sannsynligvis da allerede var lagt ned grunnet mangelfull 

kommunikasjon med sentralstyret og økonomiske vanskeligheter.62 

 

Nyttårshelgen 1923-1924 ble det arrangert et landsmøte hvor det ble valgt formann og 

sentralstyre, samtidig som det ble bestemt at navnet på den nye ungdomsorganisasjonen skulle 

være «Venstrekommunistisk Ungdomsfylking». Prosessen og debatten rundt navnevalget vil 

bli behandlet i neste kapittel. Håkon Meyer ble valgt til formann og Nils Hønsvald til redaktør 

for Den Røde Ungdom og sekretær for fylkingen. Arne Ording, Rolf Gerhardsen, Erling 

Anthonsen, Severin Arnesen og Reidar Olsen fikk også plass fylkingens sentralstyre.63 En 

artikkel i Den Røde Ungdom, som for øvrig var myntet på fylkingens studiesirkler, 

sammenfattet stiftelsen av VKU slik: 

 

«Venstrekommunistisk Ungdomsfylking er opstått som følger av at meningsforskjelligheter om 

arbeiderbevegelsens innhold og taktikk har ført til sprengning av Det norske arbeiderparti. 

Venstrekommunistisk ungdomsfylking har som Det norske arbeiderparti for øvrig sin egen 

opfatning av arbeiderbevegelsens mål og midler, som adskiller sig skarpt fra den opfatning 

som næres av de ledende menn innfor den kommunistiske Internasjonale, som den opfatning 

som hyldes av sosialdemokratene»64 

 

I Norge hadde arbeiderbevegelsen i forbindelse med Moskvatesene blitt direkte konfrontert 

med Lenins demokratiske sentralisme. På fylkingens stiftelseslandsmøte ble det bolsjevikiske 

regimet også omtalt: 

 

«Det ytrer sig som et partidiktatur og ikke et klassediktatur. Den tilstand vil vi ikke ha i 

Norge».65 

 

Ønsket om klassediktatur fremfor partidiktatur var en typisk rådskommunistisk parole, noe 

som demonstrerer at den nye fylkingens ideologiske utgangspunkt var å finne innenfor 

rådskommunismens rammer.  
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Kapittel 3 – Begynnelsen: Navnedebatt, 

fylkingens første program og militærstreik 

 

3.1 Innledning 

Før VKU sitt første ordinære landsmøte skulle finne sted nyttårshelgen 1923-1924 hadde 

fylkingen eksistert provisorisk siden tidlig november. Nå skulle bestemmelser sementeres, 

debatter føres og den politisk-ideologiske kurs stakes ut. Takket være Håkon Meyer hadde 

fylkingen i den provisoriske perioden allerede latt seg karakteriseres som 

venstrekommunistisk, men ingen ting var i realiteten risset inn i stein før landsmøtet var 

ferdig.  

 

 

3.2 Navnedebatten 

Hva navnet skulle bli på den nye ungdomsorganisasjonen ble gjenstand for heftig debatt på 

fylkingens landsmøte. Til å begynne med ble det fremlagt fire navneforslag, henholdsvis  

1.«Norges Venstrekommunistiske Ungdomsforbund»,  

2.«Det Norske Arbeiderpartis Ungdomsfylking»,  

3.«Kommunistisk Arbeiderungdom» og  

4.«Kommunistisk Ungdomsforbund (DNA)».  

Aksel Zachariassen var den som aller mest motsatte seg å inkludere «venstrekommunistisk» i 

navnet. Han mente at «Det var søgt og språklig ikke heldig»66, og støttet derfor opp om 

forslag nummer 3 som var blitt foreslått av formann Håkon Meyer. Rolf Hofmo argumenterte 

for at man tvert imot burde tilstrebe å inkludere betegnelsen venstrekommunistisk i navnet, da 

dette tydelig ville signalisere den venstreretningen innenfor den Kommunistiske bevegelse 

som man jo søkte å være. Motdagisten Harald Liljedahl støttet opp om Hofmos 

argumentasjon, og la til at flere nystartede lag allerede hadde inkludert betegnelsen i navnet. 

Håkon Meyer påpekte at det i også hans forslag (nr.3) ble signalisert et ønske om å legge seg 
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til venstre for den Kommunistiske Internasjonale. Meyers forslag mottok også støtte fra Einar 

Gerhardsen, som mente at det viktigste var å sørge for at den nye fylkingen hadde 

venstrekommunistisk innhold – navnet hadde ikke så mye å si. Midt under debatten foreslår 

Arne Paasche Aasen «Norges Venstrekommunistiske Ungdomsfylking», mens Arnfinn Viik 

foreslo «Kommunistisk Ungdomsfylking». Rolf Hofmo var naturligvis også positiv til Aasens 

forslag, og pekte på at man gjennom å inkludere betegnelsen «venstrekommunistisk» ville få 

en fordel i at «…det vilde skremme bort en hel del som det for forbundet var mindre ønskelig 

å ha».67 Det var altså viktigere å unngå reformistiske elementer enn det var å forenes rundt 

venstrekommunistiske elementer. 

 

Etter en rask skriftlig avstemning kom det frem at det i realiteten stod mellom to forslag. 

Disse var Arne Paasche Aasens «Norges Venstrekommunistiske Ungdomsfylking» og 

Arnfinn Viiks «Kommunistisk Ungdomsfylking». I den siste avstemningen ble det klart at 

Aasens forslag hadde seiret med 23 stemmer, mot Viiks forslags 17 stemmer.  

 

Redaktør for Den Røde Ungdom og fylkingens sekretær Zachariassen har i ettertid skrevet at 

han var lite fornøyd med den «kvasiradikalismen» han mente lå i fylkingens nå 

venstrekommunistiske navn. Han lyktes dog i å få til det han selv kalte en språklig forbedring 

gjennom å sløyfe «Norges», slik at det endelige navnet for den nye fylkingen endte opp med å 

bli «Venstrekommunistisk Ungdomsfylking». Det er spesielt hvordan en for den nye fylkingen 

så viktig mann som Aksel Zachariassen motsatte seg å inkludere venstrekommunistisk i 

navnet allerede fra første stund. Dette er med på å gi signaler til den fraksjonsstriden som 

senere skulle oppstå i fylkingen. Selv om Zachariassen ikke brukte begrepet 

«kvasiradikalisme» om venstrekommunisme under navnedebatten, er det lett å se at han ser på 

venstrekommunisme som noe udefinert og han utviser liten tro på at nøkkelen til sosial 

omveltning kunne ligge her.  

 

Heller ikke Einar Gerhardsen ser ut til å ha nevneverdig stor fascinasjon for 

venstrekommunisme som begrep. Han skriver i sine memoarer at de med navnevalget først og 

fremst ønsket å signalisere at de var enda mer radikale enn Scheflofløyen og det nyetablerte 

kommunistpartiet.68 Dette står i motsetning til det han hevdet under selve navnedebatten på 

landsmøtet, hvor han trekker frem at venstrekommunistisk innhold må være det aller viktigste 
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for den nye fylkingen. Om det er noen som fremstår som «kvasiradikal» i lys av ettertidens 

ytringer, er det vel kanskje nettopp Einar Gerhardsen. Han skriver at bruddet med 

Internasjonalen på den tiden kjentes ut som et svik mot revolusjonen.69 Dette står i rak 

motsetning til det faktum at VKU brukte mengder av spalteplass til nettopp å argumentere for 

at de slettes ikke hadde sviktet i kampen for revolusjonen. Både Zachariassens og 

Gerhardsens betraktninger rundt navnespørsmålet kan ses på som et slags frampek på den 

fraksjoneringen som skulle finne sted i fylkingen mot slutten av 1924, hvor begge kom til å 

plassere seg i den høyre fløy. 

 

Videre er det også interessant og visende at forslaget som endte opp som nummer to, Arnfinn 

Viiks «Kommunistisk Ungdomsfylking», faktisk var såpass nære å ende opp som navn på den 

nye fylkingen. Dette viser at det var langt i fra å eksistere noen bred enighet innad i VKU om 

en samling rundt særskilte venstrekommunistiske ideer, når 17 stykker motsetter seg 

betegnelsen med kun to alternativer å stemme om. Dette er med på å underbygge teorien om 

at man i realiteten inkluderte betegnelsen «venstrekommunistisk» i navnet kun for å 

signalisere sin radikalitet i forhold til de gamle kampfellene i NKU, slik Gerhardsen har 

hevdet. Basert på oppgavens kildegrunnlag ser det ikke ut til at man gjennom navnevalget 

ønsket å signalisere en forbindelse med venstrekommunistiske tenkere på kontinentet, selv om 

det innad i fylkingen eksisterte personer som tydelig var påvirket av blant annet både 

Pannekoek, Gorter og Luxemburg. De som viste mest engasjement for inkluderingen av 

«venstrekommunistisk» i navnespørsmålet var motdagistene Hofmo og Liljedahl, og 

venstrekommunistiske ideer var definitivt tilstede i fylkingen. Håkon Meyer var kanskje den 

som aller tydeligst frontet venstrekommunistiske ideer i fylkingen gjennom sitt 

programforslag og andre artikler i Den Røde Ungdom. Dette reiser et interessant spørsmål: 

Hvorfor motsatte Håkon Meyer seg da å inkludere «venstrekommunistisk» i navnet på den 

nye fylkingen?  

 

Meyers forslag i navnespørsmålet var som skrevet ovenfor «Kommunistisk Arbeiderungdom» 

Det er nok hensiktsmessig å tro at Meyer fryktet for det venstrekommunistiske begreps 

renommé i Norge, og han var kanskje kritisk til hvorvidt man ville kunne appellere til hele 

ungdomsmassen med en slik betegnelse. Som skrevet ovenfor hadde Lenin langt på vei lykkes 

i å dra venstrekommunisme som begrep ned i søla ved å omtale det som en slags naturlig 
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barnesykdom hos kommunismen, selv om det i hovedsak var de tyske venstrekommunister 

han rettet sin kritikk mot. På den måten kan Meyers negative innstilling til adopsjonen av 

betegnelsen forklares som et partistrategisk valg. Han var nok meget klar over det 

legitimeringsproblemet fylkingen hadde, og muligens øynet han at legitimeringsoppgaven 

ville bli enda vanskeligere om man tok et uttalt venstrekommunistisk standpunkt. Kanskje var 

det for Meyer som det tilsynelatende var for Gerhardsen: viktigere med venstrekommunistisk 

innhold enn venstrekommunisme i navnet.  

 

I boken Den politiske arbeiderbevegelse i Norge som utkom først i 1931 omtalte Meyer 

fødselen og navnevalget til fylkingen som da for lengst hadde rukket å bli AUF. Meyer skrev 

følgende om det at den nye fylkingen hadde inkludert den venstrekommunistiske betegnelsen 

i navnet: 

 

« Også i et navn som det den nye ungdomsfylkingen hadde tatt – venstrekommunistisk – lå 

ikke bare en demonstrasjon mot beskyldningen for ikke å være revolusjonær, men også en viss 

overdreven hevdelse av tro på en snarlig revolusjon. Og i den fortsatt sterke betoning av den 

revolusjonære bedriftsrådsbevegelse i den følgende tid lå der likeledes en mangel på 

erkjennelse av at revolusjonens tid var ebbet ut.»70  

 

Med tanke på når dette var skrevet er ikke sitatet veldig oppsiktsvekkende, men det er likevel 

et poeng at det er nettopp Håkon Meyer som kommer med denne innrømmelsen. Meyer var, i 

perioden hvor han var aktiv i fylkingen, den som antageligvis forkynte det mest radikale 

tankegodset av alle.  

 

Det kan også spekuleres i hvorvidt deltagerne på landsmøtet hadde lest Lenins Radikalismen, 

og om de gjennom denne hadde gjort seg opp en mening rundt den ideologiske strømningen 

som skildret av Lenin selv. Det er rimelig å tro at om den var blitt lest ville det først og fremst 

være de mer teoritunge motdagistene som hadde gjort dette. En av de som nesten garantert 

hadde lest brosjyren må ha vært Håkon Meyer, mens det er lite som tilsier at eksempelvis 

Einar Gerhardsen hadde noe særlig forhold til den. Selv om Meyer og Gerhardsen begge var 

negative til innlemmingen av venstrekommunistisk i fylkingens navn var det nok to ganske 

ulike teoretiske grunnlag som lå til rette for deres meninger. Den teoritunge Meyer kan som 
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nevnt, på tross av egen teoretisk kunnskap og overbevisning, ha tatt hensyn til hvorvidt han 

trodde det ville være strategisk lurt å åpenlyst forankre fylkingen rundt det 

venstrekommunistiske begrep. Gerhardsen virket, som skrevet ovenfor, mer opptatt av at det 

var gjennom handling og aksjon, og ikke nødvendigvis gjennom noe påtatt teoretisk 

standpunkt, at fylkingen skulle demonstrere sin radikalitet. 

 

 

3.3 Håkon Meyer og fylkingens første program 

Like før årsskiftet 1923-1924 hadde Håkon Meyer, som frem til landsmøtet hadde fungert 

som redaktør for Den Røde Ungdom, lansert et programforslag i avisen. I dette 

programforslaget fokuserte han i hovedsak på militærspørsmålet. Meyer lanserte ideen om at 

fylkingen måtte pensle inn på det han kalte en «aktiv linje». Dette fordi det var gjennom 

handlekraft at fylkingen ville kunne tiltrekke seg ungdommen, mente han. Meyer peker også 

på at det var nettopp denne taktikken fascistiske bevegelser anvendte, noe som var med på å 

gjøre den attraktiv for ungdommen.71 Han forkastet ikke fullstendig ideen om å drive agitasjon 

på moene slik som rivalene i NKU forfektet, men understreket at denne taktikkens manglende 

resultater viste at det var tid for en omlegging i militærspørsmålet. De første spadetakene for å 

få gravd opp «det gamle lik» var tatt.  

 

Håkon Meyer fikk anledning til å legge frem sitt programforslag på nyttårslandsmøtet. 

Referatet fra møtet ble trykket i deler i Den Røde Ungdom fra januar til mars 1924. Meyers 

innlegg om sitt programforslag ble trykket den 8. januar, første utgivelse etter møtet. I dette 

innlegget snakket Meyer lite om militærspørsmålet, men fokuserte i all hovedsak på hvilke 

kommunistiske grunnprinsipper han mente burde utgjøre fundamentet i den nye 

ungdomsfylkingen. Basert på disse kan det tyde på at Meyer hadde lest sin Pannekoek.  

Meyer åpnet med å legge frem to utgangspunkter som hans programforslag var bygget på. 

Disse var:  

 

«den almindelige økonomiske oplysningsprocess som samfundet gjennemgaar» og 

«den politiske omlægning som samtidig finder sted indenfor de fleste europeiske 

                                                           
71 Den Røde Ungdom, 18.12.1923. 



30 
 

statssamfund.»72 

 

Videre gikk han hardt ut mot parlamentarisk arbeid, og understreket at 

 

«…det er like viktig nå som før at parlamentarismen angripes».73 

 

Deretter advarte han mot det han kalte «demokratiske sikringer». Med dette mente Meyer at 

man ikke måtte la seg blende av eventuelle parlamentariske fremskritt for sosialismen, da 

dette i sin tur ville føre til at organisasjonens arbeid ville sentreres rundt nettopp 

parlamentarisk arbeid. Dette ville bare «forplumre arbeidet»74, mente han.  

Dette harmoniserer godt med Anton Pannekoek skriver om parlamentarismens korrumperende 

karakter. Pannekoek hevdet, som skrevet ovenfor, at parlamentarisk arbeid hadde en tendens 

til å virke destruerende på det sosialistiske lederne samtidig som små eventuelle 

parlamentariske fremskritt etter hvert ville utvikle seg til å bli mål i seg selv. 

Målet, ifølge Meyers programforslag, måtte være det han karakteriserer som  

«et virkelig klassediktatur». Dette diktaturet ville ifølge Meyer kunne 

 

«…muliggjør(e) hele det arbeidende folks fulde frigjørelse, som gjør den arbeidende klasse til 

den herskende klasse gjennem en demokratisk statsforfatning bygget opp paa arbeidslivets 

grund».75  

 

Et parti bestående av en utvalgt og opplyst elite som skulle fungere som arbeiderklassens 

gjetere henimot kommunismen, slik som Lenin og bolsjevikene, er altså ikke å finne i Meyers 

visjon. Det skulle kjempes for et klassediktatur og ikke et partidiktatur, helt i tråd med hva 

Pannekoek og Gorter hadde skrevet i 1920.76 Med «demokratisk statsforfatning paa 

arbeidslivets grund» ble det signalisert at rådene skulle utgjøre arbeiderklassens maktorganer 

i det nye samfunn. Partiets rolle nevnes altså ikke. 

 

Håkon Meyer snakket også om situasjonen i Russland og partidiktaturet som regjerte der. 

Dette var en ren umyndiggjørelse av selve arbeiderklassen, mente han. Om hvorvidt en 
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sosialistisk revolusjon lik den i Russland ville kunne finne sted i Vest-Europa poengterte 

Meyer at dette gjennombruddet ville utarte seg helt forskjellig, og grunnene Meyer pekte på 

ligner veldig på de samme som Pannekoek og Gorter lanserte i 1920. I følge Meyer møtte 

arbeidet med en sosial omveltning av samfunnet motstand på grunn av følgende årsak: 

«…hele arbeiderklassens organisationsmessige deltagelse gjennem menneskealdre i det 

politiske arbeide, skoleringen i fagbevegelsen osv.»77 

 

Pannekoek og Gorter mente at en omveltning i Vest-Europa ville ta lang, lang tid å 

gjennomføre. Dette fordi borgerskapet i vesten var så mye sterkere og bedre etablert enn det i 

Øst-Europa, og folkemassene hadde gjennom århundrer med deltagelse i et samfunn dominert 

av borgerskapet blitt preget og påvirket til å respektere det borgerlige hegemoni. 

Proletariatets frigjøring kan således sies å ha blitt hindret av borgerskapet kulturelle 

hegemoni, noe som ifølge Pannekoek kommer til syne i folkemassens «æresfrykt for abstrake 

slagord som ‘demokrati’».78 Dette kan sees i sammenheng med det Meyer hevdet var med på 

å gjøre arbeidet vanskeligere. Spesielt interessant er nok det Meyer sier om arbeiderklassens 

deltagelse i politisk arbeid, noe som underbygger et av hans åpningsargumenter om at 

parlamentarismen må angripes.  

 

Etter at Meyer offisielt hadde foreslått sitt program, ble det stemt over hvorvidt man skulle 

overlate til sentralstyret å utforme et endelig program, eller om Meyers forslag i sin helhet 

skulle vedtas. Det første alternativet seiret med 22 mot 17 stemmer og Meyers programforslag 

måtte altså igjennom en bearbeiding hos sentralstyret før det kunne lanseres.79Det har blitt 

hevdet av både Sogstad og Halvorsen at Mot Dag utøvde en betydelig innflytelse på fylkingen 

i dens første år, og spesielt på dette landsmøtet.80 Av medlemmene i fylkingens første 

sentralstyre er det kun Erling Anthonsen og Reidar Olsen som ikke er å finne i Mot Dags 

medlemsprotokoll for 1923 og 1924, mens resten av sentralstyremedlemmene Rolf 

Gerhardsen, Nils Hønsvald, Severin Arnesen og Arne Ording står oppført som medlemmer.81 

 

Per Sogstad skriver at det i forbindelse med Meyers programforslag ble lagt vekt på at han 
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som medlem av Mot Dag besatt den nødvendige teoretiske tyngde som gjorde han skikket til 

oppgaven. Videre hadde han spilt en aktiv rolle i tumultene som oppstod i forbindelse med 

uenighetene rundt de gamle partilokalene til NKU, noe som beviste hans engasjement for 

fylkingen.82 Selv om Meyer under nyttårslandsmøtet ikke var formelt medlem av Mot Dag, 

ser det ut til at hans programforslag ble tatt godt imot av sentralstyret. 

 

Håkon Meyers situasjon og forhold til Mot Dag var på dette tidspunkt noe spesiell, ettersom 

han ifølge medlemsprotokollen hadde uttrådt av organisasjonen i forbindelse med partistriden 

i 1923. Likevel står det videre i protokollen at Meyer igjen ble med i Mot Dag i februar 

1924.83 I perioden etter partisplittelsen i november 1923 og frem mot nyttårslandsmøtet 

fungerte Meyer som redaktør for Den Røde Ungdom. Basert på utgivelsene i denne perioden 

er det svært lite som skulle tilsi at mannen med ansvar for tidsskriftet ikke hadde verken 

medlemskap eller tette forbindelser til Mot Dag. Det forekom tidvis at artikler fra Mot Dags 

tidsskrift fikk stå i sin helhet også i Den Røde Ungdom.84 Personer som også var tungt inne i 

Mot Dag-organisasjonen, fortrinnsvis Rolf Hofmo og Arne Ording, fikk særlig spalteplass til 

sine artikler. Gjennom Meyer fikk motdagistene tilsynelatende nesten fritt spillerom i 

fylkingens avis, selv om formannen var uttrådt av organisasjonen. 

 

Lenger ned i kapittelet vil den fraksjonsstriden som etter hvert skulle komme til syne i 

fylkingen studeres, men som en liten sidekommentar er det interessant å spekulere i hvor 

tydelig disse fraksjonene kan ha vært allerede på nyttårslandsmøtet. Stemmetallene i de to 

viktigste sakene det ble arrangert avstemninger for kan signalisere at det var antydninger til 

fraksjonsdannelse allerede i begynnelsen. I navnedebatten fikk Aasens forslag «Norges 

Venstrekommunistiske Ungdomsfylking» 23 stemmer, mens Viiks forslag «Kommunistisk 

Ungdomsfylking» mottok 17 stemmer. I avstemmingen om Meyers programforslag stemte 22 

personer for at dette skulle revideres av sentralstyret, mens 17 personer stemte for at det 

skulle godkjennes slik det forelå. At tallene fra de to avstemmingene viser at stemmene i 

begge tilfeller ble såpass jevnt fordelt kan naturligvis være ren tilfeldighet. Slik 

fraksjonsstriden innad i fylkingen skulle utarte seg senere kunne det kanskje ha passet seg 

bedre om stemmene i forbindelse med Meyers program var blitt snudd om, slik at det var 22 

som stemte for godkjennelse av programmet slik Meyer hadde presentert det. Dette ville i så 
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fall ha understøttet en teori om at Meyer befant seg trygt inne i den motdagistiske leiren. Det 

faktum at det motsatte skjedde kan være med på skildre Håkon Meyers noe spesielle forhold 

til Mot Dag på denne tiden. Det Mot Dag-pregede sentralstyret som skulle bearbeide Meyers 

program var riktignok begeistret for programmet siden det fikk bestå uten de helt store 

forandringene, men at de ikke godkjente det helt uten videre kan tyde på at Meyers program 

ikke uten videre gjennomgang kunne godkjennes. 

 

 

3.4 Militærstreiken 
Som nevnt tok organisatorisk arbeid mye tid og krefter, spesielt i fylkingens første år. Likevel 

måtte man finne en sak og samles rundt. Det trengtes en viktig sak som skulle verve fylkingen 

nye medlemmer samtidig som den skulle bidra til organisasjonens ideologiske profilering. Det 

var den sagnomsuste militærstreiken som ble fylkingens første parole, og det var først og 

fremst formann Håkon Meyer med Mot Dag i ryggen som stod for spadetakene da de gravde 

opp «det gamle liket» fra 1918.85 Militærstreikaksjonen gikk ut på å få landets vernepliktige 

til å nekte å utføre militærtjeneste på det ideologiske grunnlag at militæret var blitt «en ren 

klassehær», og på denne måten vise solidaritet til arbeiderklassen.86 Det ble hevdet at 

militærvesenet ble holdt i live av såkalt «tankeløs ungdom» som ikke var ideologisk våkne 

nok til å se militærets rolle som borgerskapets viktigste redskap for undertrykking av 

arbeiderklassen. Militærets rolle som streikebrytere var det tydeligste eksempel på dette, 

mente VKU. Følgende er et sitat fra et av de første oppropene om militærstreiken fra Den 

Røde Ungdom: 

 

«Militærstreiken er ikke en aksjon for fred, men for krig….. Ikke en fredspropaganda skal 

følge aksjonen, men en propaganda for kamp, for arbeiderklassen bevepning, for dens 

inntrengen i skytterlagene, for erhvervelse av våben hvor de kan fåes, for erobringen av 

makten på ruinene av en hær som skal under eller tvinges til å utføre for borgersamfundet en 

bøddeltjeneste, som vil gjøre den forhatt av hele folket».87 

 

Det blir også understreket at grunnen til at militærstreiken nå lanseres er fordi den agitasjonen 
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som i årene forut har blitt forsøkt gjennomført på moene, som dannelsen av soldatråd, ikke 

har gitt resultater. Grunnen var: 

 

 «…fordi det kampforhold som er den nødvendige forutsetning for at et slikt arbeide skal 

kunne lykkes ikke var til stede».88 

 

Et mål med militærstreiken ble derfor å skape et skarpere kampforhold mellom den 

revolusjonære arbeiderbevegelse og det etablerte samfunn. 

I argumentasjonen går det til stadighet igjen at VKU nå «skjerper kampen» mot det militære 

apparat. Streiken skulle ikke være pasifistisk, men snarere aktivistisk skrev Tranmæl.89 

 

På en konferanse den 19. februar 1924 ble VKU enige med Norsk syndikalistisk føderasjon 

og Norges social-anarkistiske forbund om å samarbeide i arbeidet med å bekjempe det de 

kalte den kapitalistiske militarisme.90Til denne konferansen ble også de tidligere partifellene i 

NKU invitert, men deres representanter trakk seg raskt fra samarbeidet. Mens VKU og NKU 

ikke var enige om hvordan arbeiderklassen skulle bevæpnes, avfeide sosialdemokratene i 

NSU hele ideen og kalte den for «den nykommunistiske militarisme».91 

 

Vinteren og våren 1924 hadde VKU fremhevet myndighetenes bruk at streikebrytere fra 

militæret som det ytterste eksempel på hvordan militæret benyttes til å undertrykke 

arbeiderklassen. Den 29. april kom Den Røde Ungdoms 1.mai-bilag ut og dette nummeret 

inkluderte en omfattende utgreiing av selve bakgrunnen for militærstreiken. Artikkelen 

begynte med å forklare hvordan arbeidernes bevæpning er et problem som må løses før en kan 

tale om en eventuell sosialistisk revolusjon. Forfatteren, som valgte å holde seg anonym, 

pekte så på hvordan bolsjevikenes modell kunne fungere i Russland, og for så vidt Tyskland, 

ettersom disse landende hadde en spesiell opplevelse av krigen og dens etterdønninger. Med 

så mange misfornøyde soldater var det enkelt for Lenin å få disse over på sin side, ble det 

hevdet. Videre ble den norske arbeiderbevegelse kritisert for å naivt ha forsøkt å bringe frem 

en revolusjon i Norge etter Lenins modell, enda forholdene og forutsetningene var så vidt 

forskjellige. Det er innenfor all rimelighet å tro at det er Håkon Meyer som har forfattet denne 
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artikkelen. 

 

I samme artikkel ble også de såkalte «nykommunistene» i NKU kritisert for å fortsatt ha tro 

på en soldatrådsordning, en ordning de søkte å innføre ved rekruttskolene. Grunnen til at dette 

avfeies var fordi rekruttskolene ikke inngikk i de såkalte «faste garder».92  

De «faste garder», senere «hvite garder», var en betegnelse VKU brukte på avdelinger i 

militæret som var ekstra lojale ovenfor myndighetene. Det var disse som myndighetene satte 

sin lit til og så på som avdelinger som var ideologisk rene og fri for kommunister. 

Termen «hvite garder» ble flittig brukt i tiden under og etter jernstreiken, hvor myndighetene 

anvendte militære avdelinger for å roe gemyttene. 

Om VKU skulle lykkes i å få vernepliktige til å boikotte militæret og dermed ikke bli sendt til 

en rekruttskole (men fengsel i stedet!), ville disse lojale avdelingene derfor miste sitt 

rekrutteringsgrunnlag. På denne måten søkte VKU og ødelegge samfunnets evne til å motstå 

den kommende sosialistiske revolusjon. 

 

Frykten for de faste gardene hadde sin rot i situasjonen i Italia og måten Mussolini hadde slått 

ned kommunistene med militærmakt. Avslutningsvis i artikkelen om militærstreikens 

bakgrunn blir det hevdet at om arbeiderbevegelsen ikke lykkes i å opplyse hele 

arbeiderklassen om den trusselen militærvesenet utgjør, så vil det gå med arbeiderne i Norge 

som arbeiderne i Italia, og borgerskapet vil fremstille det fascistiske diktatur som nasjonens 

redning.93 På sett og vis kan militærstreiken karakteriseres som et offensivt og indirekte 

forsøkt på å bevæpne arbeiderklassen, samtidig som forholdene i Norge legges tydeligere til 

grunn for aksjonen. Den åpne og totale kampsituasjonen man hadde sett utspille seg mellom 

fraksjonene og klassene i Russland og delvis i Tyskland forstod man at måtte bli annerledes i 

Norge, men håpet var at militærstreiken kunne være aksjonen som fikk snøballen til å rulle. 

«Bevæpningen kan ikke skje i håndvending»94 het det i artikkelen, noe de fleste nok hadde 

innsett allerede.  

 

Forfatter og arbeiderpartimann Ole Øisang understreker DNAs støtte til ungdomsfylkingens 

militærstreikaksjon i Den Røde Ungdom i februar. Samtidig er det tydelig at den glødende 

offensive argumentasjonen som særlig Håkon Meyer anvender i sine opprop om 
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militærstreiken her er fraværende. Øisang skriver at det i utgangspunktet er «aandelige og 

organisatoriske og økonomiske midler» som skal benyttes i kampen for sosialismen. Samtidig 

påpeker han at militærstreiken kan lede til total ødeleggelse av militæret, men den i hvert fall 

må synliggjøre militærvesenets rolle som undertrykker av arbeiderklassen.95 Øisangs mer 

defensive tilnærming må ses i sammenheng med det Einar Gerhardsen uttrykker i sine 

memoarer, nemlig at flere i DNA, inkludert han selv, i realiteten hadde liten tro på 

militærstreiken som aksjon.96Om dette også var tilfelle for Martin Tranmæl var han i så fall 

tidlig ute med å skjule det, all den tid han i mars tilsynelatende ga sin fulle støtte til aksjonen 

og understreket at dette var en aktiv aksjon for krig.97 

 

Frykten for de lojale militæravdelingene vitner om at militærstreiken hadde et betydelig 

defensivt preg. Da Den Røde Ungdom 2.juli skrev at «det forberedes fascist-revolusjon» kom 

dette preget godt til syne, samtidig som man i artikkelen var nøye med å ikke karakterisere 

militærstreiken som en defensiv aksjon. Det å fremstille en aksjon som, om enn indirekte, 

skulle lede til arbeiderklassens bevæpning som særlig defensiv lot seg nok vanskelig gjøre. 

Det er likevel et poeng at aksjonen fremstilles som en ren nødvendighet grunnet borgerlige 

krefters påståtte fremstøt. Artikkelen fra 2. juli gikk like godt offensivt til verks, for lenger 

ned i stod følgende:  

 

«enhver faglig kamp bør understøttes av gode terroristiske fremstøt».98  

 

Dette illustrerer fylkingens behov for å fremstå som en offensiv og handlekraftig 

organisasjon. De terroristiske fremstøt lot likevel vente på seg, men kanskje med ett lite 

unntak. Høsten 1924 ble det arrangert demonstrasjoner i protest mot fengselsdommene flere 

av fylkingens ledere ble dømt til for oppfordring og gjennomføring av militærstreik. Ved en 

av disse demonstrasjonene ble det funnet en sprengladning inne i Justisbygningen, men 

sprengstoffet ble aldri detonert. Den borgerlige presse plasserte naturligvis skylden hos de 

samme som demonstrerte. VKU besvarte anklagene på en humoristisk måte, og indikerte 

snarere at om de virkelig ville gjennomføre en slik sprengning så ville de ha greid å 

gjennomføre den. Mot Dag gikk enda lenger og anklaget langt på vei borgerlige krefter for å 
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ha stått bak sprengningsforsøket.99 

 

Militærstreiken virket nok forvirrende på mange, først og fremst på grunn av tvetydigheten 

rundt bevæpningen av arbeiderklassen. Samtidig som man påberopte seg å kjempe for 

arbeidernes bevæpning skulle man altså nekte å bevæpne seg gjennom det norske 

militærvesen. Som sitert i et opprop ovenfor ble det hevdet at man skulle arbeide for 

 «erhvervelse av våben hvor de kan fåes».100 Denne setningen kunne like gjerne ha vært 

skrevet av NKU i forbindelse med deres antimilitære politikk. Argumentasjonen omkring 

streiken gikk friskt ut og fokuserte på det offensive og handlende ved aksjonen, men utover 

våren og sommeren ble det defensive elementet mer tydelig. Fra å skulle bidra til selve 

ruineringen av militærvesenet gled man gradvis over til å skulle avsløre hærens 

klassebevissthet og rolle som undertrykker. Om målet etter hvert ble å «bare» avsløre 

militærets sanne karakter betød ikke hvor mange vernepliktige man fikk til å faktisk 

gjennomføre boikotten like mye. Halvorsen kaller det politiske resultatet av aksjonen for en 

fiasko, men peker på at oppmerksomheten fylkingen fikk under og etter rettsakene sommeren 

1924 var verdifull.101  

 

I juni mottok flere sentrale VKU-menn fengselsdommer for sin aktivitet for militærstreiken, 

de fleste for å ha drevet propaganda gjennom taler eller opprop og oppfordringer i 

partiavisene. De dømte som var engasjert i VKU var Rolf Hofmo, Håkon Meyer, Severin 

Arnesen, Nils Hønsvald og Aksel Zachariassen, mens fra DNA ble blant andre Einar 

Gerhardsen, Martin Tranmæl og Oscar Torp dømt. På en måte markerer rettsforfølgelsene i 

forbindelse med militærstreiken et skille i den forstand at det fra nå av ble klarere at det først 

og fremst var oppmerksomhet rundt egen organisasjon VKU hadde å tjene på aksjonen. 

Fokuset på aksjonens eventuelle suksess og resultater havnet i skyggen av hysteriet rundt de 

fengslede kamerater, sannsynligvis fordi man så at de politiske resultatene verken hadde vært 

eller lå an til å bli de helt store. 
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3.5 Det internasjonale spørsmål 

Det internasjonale spørsmål var noe som hadde blitt diskutert i Venstrekommunistisk 

Ungdomsfylking helt siden fylkingen hadde eksistert i sin provisoriske form i tiden rett etter 

partisprengningen i november 1923. Ved partisprengningen hadde DNA oppgitt sine 

internasjonale forbindelser til fordel for selvstendig bestemmelsesrett og politisk autonomi, og 

dette gikk også sterkt ut over ungdomsfylkingens internasjonale samarbeidsmuligheter. 

 

Axel Zachariassen hadde vært den som ledet an i diskusjonen rundt det internasjonale 

spørsmål, et spørsmål som i realiteten raskt ble til to spørsmål. For det første måtte man 

klargjøre hvordan man skulle forholde seg til Komintern. For det andre ønsket DNA og VKU, 

all den tid de faktisk var utmeldt av Komintern, å søke kontakt med andre partier i andre land 

som også hadde brutt med Moskva. På fylkingens konstituerende landsmøte var det Aksel 

Zachariassen som tok på seg ansvaret med å fremstille fylkingens internasjonale stilling i en 

uttalelse, og fikk støtte fra landsstyremøtet. Uttalelsen ble kalt Vor internasjonale stilling og 

ble gjengitt i Den Røde Ungdom. Det kom tydelig frem av uttalelsen at VKU var svært 

opptatt av å vise at de ikke hadde beveget seg bort i fra sine kommunistiske prinsipper, selv 

om de stod utenfor den desidert største internasjonale kommunistbevegelsen. Det ble hevdet 

at VKU anerkjenner «de samme brede kommunistiske retningslinjer» som Kominterns 

politikk var samlet rundt, og at fylkingen i denne forbindelse stod i full overenstemmelse med 

de grunnleggende prinsipper som den russiske revolusjon var bygget på. Det var den 

autokratiske sentralisme hos Komintern og hvordan det bolsjevikiske diktatur var et parti og 

ikke klassediktatur som ble fremhevet som hovedårsakene til VKU sitt, og naturligvis også 

DNAs, brudd med verdensorganisasjonen.102Troen på en fremtidig verdensrevolusjon ble 

bevart, og det å organisere seg med likesinnede revolusjonære bevegelser i andre land ble sett 

på som en nødvendighet. 

 

Fylkingens stilling i det internasjonale spørsmål la seg med andre ord helt på linje med hva 

moderpartiet også hadde gjort i etterdønningene av partisprengningen i november 1923. 

I DNA sin egen beretning for året 1924 er VKU og Zachariassens uttalelse gjengitt til fulle, 

sammen med DNA sin egen uttalelse til spørsmålet. I denne står følgende: 

 

«De prinsipper som Venstrekommunistisk Ungdomsfylkings landsmøte gav uttrykk for i sin 
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uttalelse om våre internasjonale forbindelser er også de som partiets centralstyre bygger på i 

denne sak.»103  

 

Det ser altså ut til at VKU var først ute med en klar uttalelse rundt det internasjonale 

spørsmål, og at moderpartiet så sluttet seg til denne. Det var det internasjonale utvalg hos 

DNA som godkjente Zachariassens uttalelse. I dette utvalget var Edvard Bull (d.e) formann, 

mens fylkingens formann Håkon Meyer var sekretær. Erling Falk, Martin Tranmæl og Oscar 

Torp var også medlemmer.104   

 

Etter Zachariassens uttalelse gikk det langt mellom hver gang fylkingens egen stilling i det 

internasjonale spørsmål ble omtalt i Den Røde Ungdom. Basert på kildene ser det ut til at det 

ikke nødvendigvis var det internasjonale spørsmål som det ble arbeidet mest iherdig med fra 

fylkingens side det første året. En naturlig forklaring på dette er nok at VKU hadde mer enn 

nok å henge fingrene i hjemme i Norge; med organisatoriske utfordringer, 

militærstreikaksjonen, jernstreiken, stortingsvalg på høsten, i tillegg til hissige polemikker 

med NKU. Samtidig var det nok en faktor at VKU i realiteten ikke hadde noen internasjonale 

forbindelser av betydning, og i så måte ville det å fokusere for mye på noe fylkingen ikke 

hadde, men som NKU faktisk hadde, naturligvis stille fylkingen i et dårligere lys. 

 

Julen 1924 dro Bull til Berlin for å delta på en konferanse for revolusjonære partier som stod 

utenfor Komintern. Han deltok i hovedsak for å observere, og konferansen skulle ikke ha 

noen forpliktelser. I partiets beretning står det at Bull deltok «i rent informasjonsøiemed».105  

Denne litt løse sammenslutningen av revolusjonære organisasjoner fikk navnet Det 

internasjonale informasjonsbyrå og ble ledet av en Dr. Steinberg. Han var leder for det 

russiske venstre-socialrevolusjonære parti. Om Dr. Steinfelds russiske venstreorienterte parti 

skrev Zachariassen følgende i 1925: 

 

«Det er som bekjent et gammelt russisk bondeparti som vel ikke kan sies å være marxistisk, 

men som ikke desto mindre er et revolusjonært parti.»106 
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106 Zachariassen, Aksel. 1925, Ungdomsfylkingens internasjonale stilling, Oslo: Venstrekommunistisk 
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På konferansen i Berlin oppstod det debatt rundt hvorvidt de uavhengige kommunistiske 

partiene skulle gå i gang med å danne en ny internasjonal, en debatt som endte med en 

bestemmelse om at dette ikke skulle iverksettes. Dr. Steinfeld, som hadde ønsket å danne en 

ny internasjonal, ble avsatt som byråets leder. For VKU ble litt utveksling av 

agitasjonsmateriell med Arbeternas Ungdomsforbund i Sverige den eneste internasjonale 

forbindelsen. 

 

 

3.6 Oppsummering 

Gjennom debatt rundt navnevalget, måten programmet ble utformet på og forskjellige syn på 

militærstreikaksjonen viste den nyetablerte fylkingen at noe ideologisk homogenitet skulle bli 

vanskelig å oppnå. Navnedebatten illustrerer en manglende kollektiv oppfatning av 

venstrekommunisme som begrep, selv om begrepet til slutt ble å finne i fylkingens navn.  

Den oppfatningen omkring navnet som nok var mest utbredt var den hvor man forklarte 

navnevalget med et ønske om å fremstå som mer radikalt og revolusjonært en NKU.  

 

Militærstreikaksjonen gav små politiske resultater, samtidig som det ideologiske som lå til 

grunne for aksjonen fremstod som noe vagt og uklart. 

Likevel gav aksjonen fylkingen masse oppmerksomhet, noe som i og for seg var viktig. 

Samtidig skulle aksjonen spille en viktig rolle i striden med Mot Dag, en strid som vil 

behandles i kapittel 4.  

 

Fylkingen hadde også følere ute i forbindelse med det internasjonale spørsmål og hadde et 

uttalt ønske om å organisere seg internasjonalt igjen, men dette var ikke noe som i særlig grad 

ble prioritert. Grunner til dette kan være at mulighetene ikke var all verdens, samtidig som 

viktigere saker hjemme i Norge fikk forrang. Sammenliknet med NKU var det internasjonale 

spørsmål VKU sin akilleshæl. Ideer som nasjonal selvbestemmelsesrett og navigasjonsfrihet 

var nok heller ikke med på å legge et godt grunnlag for internasjonalt samarbeid. 
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Kapittel 4 – Striden med Mot Dag 

 

 

4.1 Innledning 

Allerede på det første ordinære landsmøte kunne det skimtes at den ferske fylkingen var alt 

annet en ideologisk homogen. I behandlingen av saker som navnevalget og militærstreiken 

kom det til syne at det i fylkingen eksisterte personer som hadde forskjellige ideologiske 

ankepunkter. Utover året 1924 ble motsetningene ytterligere forsterket, først og fremst i 

forbindelse med militærstreikaksjonens avvikling. 

 

 

4.2 Militærstreiken må vike 

Som nevnt ovenfor i kapittel 3 var ikke de politiske resultatene av militærstreiken spesielt 

imponerende. I et brev til forsvarsministeren underskrevet av 29 vernepliktige unge menn ble 

det forklart hvorfor disse ville nekte å gjennomføre militærtjenesten. Av disse 29 var det kun 

9 som faktisk gjennomførte boikotten, og flere av disse var i tillegg sentrale medlemmer av 

VKU. Likevel står det videre i beretningen for 1924: 

 

«Ved hjelp av agitasjonen og gjennem rettsakene lykkedes det helt å avsløre hærens 

klassekarakter. Det som før rettsakene var løse påstande kan der nu føres positive beviser 

for».107 

 

Dette var VKU sin egen oppsummering av militærstreiken, aksjonen som ble lansert med 

høye ambisjoner om å indirekte lede til arbeidernes bevæpning og totalruinering av 

militærvesenet.  Dette illustrerer hvordan målet med militærstreiken etter hvert skulle 

begrense seg til å avsløre militærets funksjon som undertrykker av arbeiderklassen, men ikke 

alle var villige til å nøye seg med dette. Motdagistene med Erling Falk i spissen nektet å 

moderere seg i militærspørsmålet, og fortsatte å fremholde en total boikott av militærvesenet. 

Dette på tross av at partiledelsen ønsket å åpne for at agitasjon på moene også burde kunne 

være en del av fylkingens antimilitære arbeid. Mot Dag hadde i løpet av 1924 flere ganger 
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advart mot at DNA var i ferd med å gli mot høyre, og en positiv innstilling til agitasjon på 

moene i stedet for obligatorisk militærstreik var nok vanskelig å tolke som noe annet enn at 

denne høyredreiningen også var i ferd med å skje i ungdomsfylkingen. Konflikten hadde på 

sett og vis ligget og ulmet en stund, men det skulle være omstillingen i militærspørsmålet som 

virkelig utkrystalliserte en motdagistisk venstrefløy som skulle stå i motsetning til fløyen som 

var lojale mot DNA.  

 

 

4.3 Fraksjonering  

Etter at så mange medlemmer av det første sentralstyret ble sendt i fengsel grunnet 

oppfordringer til militærstreik, hadde det i august 1924 blitt konstituert et illegalt sentralstyre 

som skulle fungere midlertidig. I denne sammensetningen ser det ut til at Mot Dag har utøvd 

svært stor innflytelse. Motdagisten Arne Ording fungerte som redaktør i Den Røde Ungdom 

frem til landsmøtet i november 1924, hvor et nytt og permanent sentralstyre skulle velges. På 

dette møtet måtte VKU for tredje gang på ett år sette sammen et sentralstyre.  

Einar Gerhardsen ble valgt til fylkingens nye formann mens han satt fengslet. Den tidligere 

formannen Håkon Meyer hadde ikke vært i stand til å organisere fylkingen på en 

tilfredsstillende måte, og Gerhardsen fikk i oppdrag å rydde opp.  Her spør Olstad om ikke 

Gerhardsen også hadde fått i oppdrag av Tranmæl og også rydde opp politisk i fylkingen.108 

Om vi ser nærmere på kildene er det mye som kan tyde på at det også var tilfellet.  

Resten av sentralstyret ble besatt av Erling Anthonsen, Reidar Olsen, Arne Ording, Viggo 

Hansteen, Rolf Gerhardsen, Einar Aamodt og Nils Madsen. Av disse navnene er det kun Arne 

Ording, Viggo Hansteen og Rolf Gerhardsen som er å finne i Mot Dags medlemsprotokoll for 

1924.109 Motdagistene Aake Anker-Ording og Harald Liljedahl ble ansvarlige for henholdsvis 

redaksjonskomiteen og idrettsarbeidet, men begge hadde kun tale og forslagsrett på 

sentralstyrets møter.110 Alt i alt var Mot Dags innflytelse i fylkingens sentralstyre svekket, for 

der skulle Arne Ording, Aake Ording, Viggo Hansteen og Harald Liljedahl etter hvert utgjøre 

mindretallet.111 

 

På landsmøtet i november besluttet det nye sentralstyre å fortsatt slutte opp om 
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militærstreikaksjonen, men det ble samtidig gjort klart at VKUs fylkesorganisasjoner selv 

skulle få bestemme hvordan de ønsket å føre den antimilitære kamp. Deretter skulle man ved 

neste landsmøte samles om «de endelige former for aksjonen».112 I realiteten ville dette si at 

de lokale fylkesorganisasjonene fikk frie tøyler til å «gi opp» den antimilitære kampen slik 

den fremstod i form av militærstreiken. Dersom forholdene tilsa det, så kunne man fint 

bedrive agitasjon på moene i stedet for streik. Motdagistene raste. Deres ønske om å gjøre 

militærstreik obligatorisk for alle medlemmene i fylkingen var i ferd med å fases helt ut, og en 

nærmest total omstilling i militærspørsmålet var i gang. Dette var i realiteten første steg mot 

en oppgivelse av militærstreiken for VKU, og var nok et signal om at fylkingen var i ferd med 

å dreies mot høyre. Nils Hønsvald, som på dette tidspunktet fortsatt var medlem av Mot Dag, 

skrev fra sin fengselscelle:  

 

«Visse tegn tyder nu på at der forsøkes, pent og forsiktig å puffe oss over mot høire.»113  

 

Fløyene innad var i ferd med å utkrystallisere seg for den gjengse leser av Den Røde Ungdom, 

med motdagister som ønsket obligatorisk militærstreik på en side, og politikere som var lojale 

mot moderpartiet på den andre. Rolf Hofmo kalte en spade for en spade:  

 

«Vi har en sosialdemokratisk del og en kommunistisk del.»114 

 

Den 12.desember gikk sentralstyret ut med følgende melding til alle medlemmer av fylkingen: 

 

«…der advares mot nu å reise nogen kunstig teoretisk strid innen fylkingen eller pariet.»115 

 

Sentralstyret oppfordret videre medlemmene til heller å samles rundt og engasjere seg i  de 

praktiske oppgavene. Denne meldingen er interessant av flere grunner. Den var åpenbart 

forfattet av et sentralstyre hvor flertallet antakeligvis befant seg på høyre fløy i den pågående 

fraksjonsstriden. Forkjærlighet for engasjement rundt praktiske oppgaver var noe fylkingens 

formann Einar Gerhardsen til stadighet forfektet, så om han i hovedsak var ansvarlig for 

denne meldingen ville nok ikke overrasket mange. I tillegg var det påfallende å fraråde 
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fylkingens medlemmer å engasjere seg i teoretisk debatt all den tid fylkingen befant seg midt 

oppi den største teoretiske konflikten til nå. Den 12. desember, i samme nummer av Den Røde 

Ungdom som sentralstyrets melding var trykket, skrev Arne Ording at noen godtakelse av 

sosialdemokratisk samfunnssyn og prinsipper neppe ville forekomme. Artikkelen var 

passende nok titulert «Retning Venstre», og levnet liten tvil om hvilken politisk retning han 

ønsket å trekke fylkingen i.116 Kun noen uker etter at det nye sentralstyret hadde inntatt sine 

posisjoner ble det klart at venstrefløyen og høyrefløyen innad i VKU stod steilere mot 

hverandre enn mange kanskje hadde trodd. 

 

En artikkel som ble gjenstand for spesielt mye kritikk fra venstrefløyen var en som ble 

forfattet av Aksel Zachariassen. Artikkelen ble trykket 28. november mens han sonet sin dom 

for oppfordring til militærstreiken, men i denne var han positiv til en samling av hele 

arbeiderbevegelsen rundt DNA. Han fremholdt at partiet måtte holde fast ved sitt 

revolusjonære program, men at mulighetene måtte holdes åpne for at alt av revolusjonære 

krefter som befant seg utenfor partiet burde kunne komme tilbake uten noen form for tap av 

ære, om så dette måtte omfatte «uklare og reformistiske elementer».117 

 

Om en tar utgangspunkt i venstrefløyens perspektiv kan det virke rimelig å karakterisere 

utfasingen at militærstreikaksjonen som en dreining mot høyre for fylkingen. Ved å bedrive 

sosialistisk agitasjon på moene ville ikke kampforholdet mot den etablerte statsinstitusjonen 

som militærvesenet jo var virke like skarpt, eller skarpt i det hele tatt. Samtidig sendte dette ut 

et signal om at det nå var stuerent å involvere seg i institusjoner som i hovedsak var 

borgerlige. Dette var i og for seg ikke noe nytt, partiet hadde tross alt deltatt i stortingsvalget 

tidligere på høsten, men for fylkingens del var den illegale boikotten av militæret noe av det 

som gjorde den radikal. For motdagistene ville fylkingen etter omstillingen i realiteten ikke 

befinne seg i et kampforhold med militærvesenet, og kunne likeså greit ha allierte seg helt 

med NKU i deres antimilitære arbeid.  

 

 

4.4 Redaksjonell kontroll over Den Røde Ungdom 

En uke etter at det nye sentralstyret var konstituert ble det i Arbeiderbladet publisert et 
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omfattende angrep på de ansvarlige for Den Røde Ungdoms redaksjon. Avisen var blitt for 

akademisk samtidig som den rettet kritikk mot ledelsen i DNA kun for kritikkens skyld, 

hevdet den anonyme forfatteren. Mannen som kritikken i hovedsak var myntet på, 

redaksjonsansvarlig Aake Anker-Ording, publiserte et motsvar den 20. november men fikk 

ikke noe svar tilbake.118  

 

Aake Anker-Ordings tid som leder for redaksjonskomiteen ble forholdsvis kort, og i 

nummeret som utkom den 9. januar var siste gang han stod oppført som ansvarlig redaktør for 

fylkingens avis. Fra 16. januar måtte han innfinne seg i å være en del av en komite som 

sammen fungerte som redaktører, med den nyansatte trønderen Johan Sandtrø som 

redaksjonsleder.  Sandtrø var egentlig tiltenkt en rolle som forretningsfører for den økonomisk 

ganske så skakkjørte fylkingen, men fungerte frem til april også som ansvarlig redaktør for 

Den Røde Ungdom.119 At fylkingens sentralstyre går frem for å begrense motdagisten Aake 

Anker-Ordings innflytelse på tidsskriftet ved å få inn Sandtrø som redaktør sender et ganske 

tydelig signal til Mot Dag og VKU sin venstre fløy.  

 

Den 4. april 1925 kom det frem i et opprop i Mot Dag at mindretallet i VKU sitt sentralstyre, 

henholdsvis Arne Ording, Viggo Hansteen, Harald Liljedahl og Åke Anker-Ording, var 

misfornøyd med at Den Røde Ungdom visstnok hadde nektet å trykke artikler som ga uttrykk 

for deres syn og oppfatninger. «Avisen redigeres som et fraksjonsorgan hvori kun den ene 

part kommer til orde», het det.120 Den 9. april 1925 utlyser VKU stillingen som redaktør for 

Den Røde Ungdom.121 At VKU utlyste stillingen kun en uke forut for dette oppropet kan helt 

klart underbygge en teori om at Sandtrøs inntreden i fylkingen hadde en svært hensiktsmessig 

funksjon i det å begrense motdagistenes innflytelse på partiavisen. Mannen som overtok 

rollen som redaktør og gav Sandtrø mulighet til å konsentrere seg fullt og helt om fylkingens 

økonomiske oppgaver var Botolf Flood-Engebretsen. 
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4.5 Håkon Meyer  

Håkon Meyer hadde blitt erstattet av Einar Gerhardsen som formann i VKU, og hadde etter 

dette ingen verv eller stillinger i tilknytning til fylkingen. Han var fortsatt medlem av DNA og 

satt i det internasjonale utvalg sammen med blant andre Edvard Bull og Martin Tranmæl. 

Meyer var dømt til fengselsstraff på samme måte som Gerhardsen, men måtte avbryte 

soningen grunnet sykdom. Det var fra sykesengen at Meyer engasjerte seg i debatten omkring 

fylkingens indre stridigheter, og det var i forbindelse med Zachariassen og hans nevnte 

artikkel om klassesamling at Meyer entret debatten i desember 1924. Han kritiserte de han 

omtalte som «mellem-fraksjonen». Med dette mente han de som til enhver tid måtte være 

enige med alle andre i arbeiderbevegelsen. «Vi må bare ikke regne med dem hver gang vi vil 

noe», skrev han. For Meyer var ikke uenigheter og splittelser i arbeiderbevegelsen så viktig i 

seg selv: 

 

«Men at det i en brytningstid som vor alltid påny må oppstå brytninger mellem de mennesker 

som møtes i bevegelsen, det er en naturnødvendighet, ikke til å komme forbi. 

Det beror baade på hvad der tilstrepes og på de enkeltes klokskap og temperament om slike 

brytninger fører til godt, ondt eller intet.»122 

 

Dette sitatet harmoniserer godt med hva Pannekoek og Gorter skrev om fragmentering innad i 

arbeiderbevegelsen i Verdensrevolusjonen og kommunismens taktikk. De hevdet at i en 

periode med stagnasjon for det revolusjonære parti ville det være naturlig at det ble lett etter 

nye veier og nye taktiske midler. I en slik situasjon spådde Pannekoek og Gorter at det ville 

utvikle seg to tendenser i bevegelsen: 

 

«Den ene retningen vil med ord og gjerning revolusjonere, opplyse hjernene, og forsøker å 

stille de nye prinsippene så skarpt som mulig overfor de gamle overleverte oppfatningene. 

Den andre retningen forsøker å vinne de masser som ennå står utenfor for praktisk 

virksomhet, og vil derfor så langt som mulig unngå alt som kan støte dem bort.(…)  

Den første etterstreber det skarpe, klare skille, den andre massenes forening. Den første 

kunne betegnes som den radikale, den andre som den opportunistiske tendens.»123 
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Med utgangspunkt i sitatet ovenfor kan det nesten se ut til at den radikale tendens til en viss 

grad neglisjerer massene. Dette var ikke tilfelle, ifølge Pannekoek og Gorter. Den radikale 

tendens, gjennom å kjempe for et skarpt og klart skille mellom revolusjonære og 

opportunistiske (reformistiske) ideer, demonstrerte i stedet en evne til å se det endelige målet 

langt frem i tid. Den opportunistiske tendens ville på den andre side ofte kun søke det som 

tilsynelatende var best der og da, en innstilling som i realiteten ville undergrave hele arbeidet 

for revolusjonen. Den radikale tendens reflekterer en langtidsorientert og tålmodig 

tilnærming, mens den opportunistiske speiler mer utålmodig tilnærming. Gjennom å hele 

tiden inngå politiske kompromisser ville man spalte ut det revolusjonære utgangspunktet. Om 

den opportunistiske tendens faktisk ville greie å samle massene og oppnå regjeringsmakt ville 

denne ifølge Pannekoek og Gorter straks gå tapt igjen. Dette fordi denne makten i realiteten 

ikke var arbeiderklassens makt, men noen enkelte personers makt. Opportunismen kunne 

greie å til en viss grad samle massene og oppnå makt i samfunnet, men noen revolusjon ville 

den aldri få til. Pannekoek og Gorter var klar over at tilsynelatende kunne virke som en 

svakhet ved den radikale tendens at den kunne virke både liten og avventende med tanke på 

massens forening. For å svare på dette trakk Pannekoek og Gorter frem teorien om massens 

spontanitet: 

 

«En revolusjon kan like så lite gjennomføres av et lite radikalt parti som av et stort 

masseparti eller koalisjon av forskjellige partier. Den bryter spontant fram av massene.»124 

 

Når en eventuell revolusjon spontant ville bryte fram av massene ble ifølge Pannekoek og 

Gorter ikke bestemt av et partis evne til å fremprovosere den (de gir det en liten mulighet, 

men påpeker at det ville være svært usannsynlig), men av andre krefter. En eventuell 

revolusjon var avhengig av to ting: massens psykiske faktorer og underbevissthet, i tillegg til 

de store verdenspolitiske begivenhetene. Den eneste av disse to faktorene som et radikalt parti 

kunne gjøre noe med var den første, massenes underbevissthet, altså klassebevissthet. 

Gjennom utbredelse av kunnskap før revolusjonens utbrutt kunne man bidra til at det flere 

steder i massene fantes elementer som kunne sørge for å lede massene i riktig retning etter 

revolusjonens utbrudd. Det var først når den revolusjonære situasjon oppstod at partiet ville 

bli en slags førende enhet for revolusjonen, fordi det da gjennom programmer og paroler ville 
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kunne appellere til massen gjennom den kunnskapen den hadde tilegnet seg før 

revolusjonen.125  

 

Meyer refererte aldri åpenlyst til Pannekoek og Gorters teorier i debatten rundt fraksjonene i 

fylkingen, men i Meyers programforslag fra fylkingens konstituerende landsmøte fantes det 

interessante paralleller. De to hovedpunktene Meyer hevdet at hans programforslag bygget på 

var: 

 

«den almindelige økonomiske oplysningsprocess som samfundet gjennemgaar» og «den 

politiske omlægning som samtidig finder sted indenfor de fleste europeiske statssamfund.»126 

 

Disse punktene lignet åpenbart ganske mye på de to faktorer som Pannekoek og Gorter hevdet 

at var bestemmende for når en revolusjon spontant ville kunne bryte frem. Det første punktet 

kan kobles opp mot det Pannekoek og Gorter skrev om hva et radikalt parti i realiteten kan få 

til, altså opplysning av massene. Meyers andre punkt kan sees i sammenheng med det de to 

nederlenderne skrev om verdenspolitiske begivenheter og hvordan revolusjonære partier 

hadde liten eller ingen innvirkning på disse. Meyer ønsket at VKU tilsynelatende skulle være 

en organisasjon som skulle virke opplysende på massene. Opplysningen kunne skje gjennom 

at aksjoner «vekket» klassebevisstheten hos arbeiderungdommen, samtidig som 

opplysningsarbeidet også skulle stimulere denne bevisstheten. 

Om Meyer aldri refererer åpenlyst til Pannekoek, er det likevel nærliggende å tro at han ikke 

bare hadde lest ham, men lest ham nøye. 

 

Den 23. januar får nok engang Håkon Meyer trykket en artikkel i Den Røde Ungdom. Dette 

på tross av at Sandtrø allerede er innsatt som leder for redaksjonskomiteen og man skulle 

kanskje tro at dette ville minke sjansene for Meyer å få sitt materiale publisert i fylkingens 

tidsskrift. I denne artikkelen, som for øvrig hadde tittelen «Staten.», gikk Meyer nok en gang 

hardt ut mot reformistiske tendenser. Om det ikke kom tydelig nok frem hvilken av de to 

tendensene Meyer tilhørte tidligere, så ble det i alle fall krystallklart med denne artikkelen. 

Han hevdet i artikkelen at selv om det er en kjensgjerning at arbeiderklassen måtte søke å stå 

samlet, så er dette totalt avhengig av at samlingen skjer uten noen som helst form for 

tilknytning til reformisme. Meyer fremstilte dette som et dilemma, og poengterte at det ville 
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være umulig for arbeiderbevegelsen å rive ned det eksisterende borgerlige samfunn samtidig 

som man søkte å «bygge dette samfund op».127En revolusjonær arbeiderbevegelse burde bare 

bryte alle bånd med det eksisterende samfunn først som sist, og heller fokusere på å skape noe 

nytt, noe rent:  

 

«…denne bevegelse kan ikke avse krefter til den stat som består».128 

 

De tankene og ideene Meyer demonstrerte her var bortimot så revolusjonære som det gikk an 

å bli. Meyer ser i liten grad ut til å ha latt seg påvirke av opportunistiske og reformistiske 

tendenser innad i bevegelsen. Meyers standpunkt var, på tross av hans rolle i DNA, mer på 

linje med de anti-parlamentariske og revolusjonære syndikalistiske ideer som Erling Falk og 

Mot Dag stod for. Om en tar utgangspunkt i den radikale og den opportunistiske tendens som 

er beskrevet ovenfor ser det ikke ut til at Meyer befant seg på samme side som Tranmæl og 

Gerhardsen ideologisk sett. Der Meyer fremholdt ønske om et klart og rent brudd med det 

etablerte, beveget Gerhardsen og Tranmæl seg tilsynelatende nærmere og nærmere en 

opportunistisk tendens. 

 

 

4.6 Erling Falk og Mot Dag  

Det var Falk og Mot Dags motvilje til sosialdemokratiet og bolsjevikenes kommunistiske 

byråkrati som hadde ledet de inn i samarbeid med Tranmæl.129 

Samtidig var det nettopp motviljen mot det parlamentariske som nå bidrog til å avslutte 

samarbeidet mellom Mot Dag og DNA/VKU. Det at Falk og Mot Dag ønsket å fortsette 

militærstreiken vitner om et ønske om å lede ungdommen inn i en slags obligatorisk 

illegalitet. Håpet var at dette i sin tur ville sørge for den nødvendige oppblomstringen av 

klassebevissthet som var nødvendig for å fremkalle en ekte revolusjonær situasjon.  

I en artikkel i Mot Dag fra november 1924 het det at 

 

«Derfor har vi nu i dag et parti hvis idealer er kommunistiske og hvis vilje med hensyn til 

principper og teorier, er revolusjonære, men som dog i sin praktiske handlemåte og i de 
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daglige små beslutninger er fryktsomt og socialdemokratisk. Bare den del av bevegelsen som 

tvinges ut i kamp viser på ethvert givet tidspunkt i praktisk handlemåte revolusjonære 

tilbøieligheter…»130 

 

Artikkelens forfatter oppgis ikke, men var etter alt å dømme Erling Falk selv. Trygve Bull 

skriver at mye av årsaken til at Falk og Tranmæl gled fra hverandre var at førstnevnte etter 

hvert mistet troen på Tranmæls revolusjonære intensjoner og stilte spørsmål til hans evne til å 

også gjennomføre revolusjonære handlinger.131 Som et resultat gled naturligvis også Mot Dag 

og VKU fra hverandre.  

 

Falk var også kritisk til hvordan den vanlige borger ofte helt fra barndommen hadde utviklet 

en respekt for styresmakter og myndigheter: 

 

«Ettersom tiden er gått, er der i hans hjerne blitt innrettet et regjeringssystem, hvorav han 

beherskes likeså sikkert som av slavepisken, og med mindre bråk.»132 

 

Falk ser med andre ord ut til å ha delt Pannekoeks bekymring for den vestlige arbeiderklasses 

respekt for parlamentarismen. For Falk var arbeidermassen i realiteten sosialdemokratisk frem 

til den nådde en klassebevisst tilstand.133 Måten Falk avfeide parlamentarismen og hvordan 

han søkte å skape klassebevissthet gjennom illegalitet er punkter som viser hans ideologiske 

likhetstrekk med Pannekoek og Gorter, og i så måte kan Falk fint omtales som 

venstrekommunist. Det sammen kan sies om Håkon Meyer. Om man anerkjenner Falk og 

Meyer som to betydningsfulle skikkelser som søkte å prege VKU ideologisk i fylkingens 

første år, er dette samtidig grunnlag for å si at fylkingen mistet sitt venstrekommunistiske preg 

når Falk og Meyer på hver sin måte gled bort fra den.  

 

 

4.7 Brudd med Mot Dag 

Den 7. mars trådte DNA og VKU sammen i et fellesmøte hvor det ble besluttet å avvikle hele 

militærstreiken. I DNA sitt landsstyre stemte 26 for og kun 5 mot avvikling, mens i 
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fylkingens sentralstyre stemte for avvikling med 11 mot 7 stemmer.134 

Som en direkte konsekvens av dette møtet tok Mot Dag initiativ til å organisere et eget 

militærstreikforbund, til støttet for de som hadde deltatt i militærstreiken og med mål om å 

fortsatt kjempe for aksjonens fortsettelse. Det ble utstedt et opprop som var undertegnet av 20 

rekrutter og 13 av Mot Dags medlemmer. Den 20. mars ble militærstreikforbundets opprop 

behandlet i DNAs sentralstyre, som endte på den beslutning at ingen som var medlem av 

DNA også kunne være medlem av militærstreikforbundet.135 Eksklusjonen var et faktum. 

Fylkingen skulle ikke ratifisere eksklusjonen før sitt neste landsmøte i september. 

 

Det kan argumenteres for at splittelsen mellom VKU og Mot Dag skjedde på ideologisk 

grunnlag. Det spesielle er at de to sidene som nå skilte vei i bunn og grunn bestod av de 

samme menneskene som hadde satt hele VKU til verden. Motdagistene og Tranmælittene var 

nok betydelig mer enig med hverandre i januar 1924 enn de var i januar 1925. En utløsende 

årsak som avslørte de ideologiske forskjellene mellom fløyene kan sies å være da sentralstyret 

lot det bli opp til hvert enkelt lokallag hvorvidt det skulle følge opp militærstreiken eller ikke.  

En mer grunnleggende årsak kan være forskjellige syn på hvor mye man skulle la teorien 

diktere fylkingens aksjoner og politikk. På dette området ble Gerhardsen som en slags 

gallionsfigur å regne – han ble på et vis selve symbolet på fylkingens motvilje til å teoretisere.  

I Den Røde Ungdom ble det 20. mars, altså samme dag som eksklusjonen av motdagistene ble 

ratifisert av DNA, trykket et leserinnlegg som understreket Gerhardsens evne til å 

konkretisere og av-teoretisere det politiske arbeidet: 

 

«Han er ikke av dem som lager mange resolusjoner. Han skyr resolusjoner som Garborg 

skydde løvetannen. Han har ofte sagt at han er «forbanna» for at der gjøres så lite, og når 

han sier det så kommer det fra hjertet.»136 

 

Hos de intellektuelle i Mot Dag ser det ut til at det var vanskeligere å være med på en av-

teoretisering av arbeidet. Hos Mot Dag hadde kritikken mot teori og resolusjoner i hovedsak 

blitt rettet mot NKP og Internasjonalen, blant annet i form av en artikkel om partiets oppgaver 

som det er nærliggende å tro at var forfattet av Erling Falk selv.137 I samme artikkel, som altså 
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ble trykket rett etter fylkingens første landsmøte, kom det tydelig frem at det for Mot Dag var 

svært viktig med teorier og akademisk diskurs rundt det politiske arbeidet.  

 

«Vi kan derfor teoretisere baade om samfundet slik som det skal være, om den vei som fører 

frem til det, og i sammenheng dermed om de nærmeste opgaver, med en viss rett og uten aa 

fjerne oss ut i det blaa, uten aa forlate jordbundne realiteter.»138 

 

For Falk og Mot Dag hang den ideologiske teoretiseringen direkte sammen med direkte 

handling. Det var alltid noe teoretisk og ideologisk som lå bak politiske handlinger. 

 

Om en går frem til sommeren 1925 skrev Arne Ording, tidligere sentralstyremedlem i VKU, i 

kjølvannet av eksklusjonen en artikkel titulert «Venstrekommunistisk Ungdomsfylking». 

Artikkelen står som et motdagistisk svar på den lettelsen og samstemtheten VKU, kanskje 

spesielt Einar Gerhardsen, uttrykte i tiden etter eksklusjonen. Ording la ikke noe imellom: 

 

«En saklig, politisk debatt om det internasjonale spørsmål, om den faglige politikk eller den 

antimilitære kamp er umulig å føre. Ledelsen saboterer den og frykter for den. Den anser 

åpenbart enhver politisk skolering for skadelig. Det er "teori". Men hva er en 

arbeiderorganisasjon uten teori, uten åndelig innhold?»139 

 

Her kritiserte Ording Tranmælittenes motvilje til å føre politisk og teoretisk debatt i 

fylkingen. Det ser ut til at medlemmene av Mot Dag ikke bare var misfornøyd med måten de 

ble ekskludert på, men også med fylkingens ideologiske innhold før eksklusjonen.  

 

«Dernest er en arbeiderorganisasjon uten teori, uten ideer, en død organisasjon. Enhver 

kommunistisk ungdomsorganisasjon skal selvfølgelig oppdra sine medlemmer til 

kommunister. Dette arbeid forsømmes helt i fylkingen, og følgen er en påfallende 

åndsfattigdom. Dette virker tilbake på det praktiske arbeid. Det blir med spredte tilløp, det 

blir ingen sammenheng og derfor ingen varige resultater. Enhver diskusjon blir småskåren, 

virker forbitrende istedenfor stimulerende. Det blir ingen høy himmel over bevegelsen. Man 

lukker seg inne i en slags sjargong og innehygge, og nøyer seg med å fastslå at 
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"nykommunistene" stadig går tilbake.»140 

 

Mot Dags ønske om mer teori og åndelig innhold i fylkingen vitner om mer enn bare et 

forskjellig syn på teoriens rolle. Gjennom sitatene ovenfor kommer kulturkløften, beskrevet 

av Halvorsen141, som preget de to grupperingene til syne. En må ikke undervurdere den 

negative effekten dette nok må ha hatt på samarbeidet. Akademisk skolerte og ideologisk 

teoritunge motdagister stod i motsetning til den dagligdagse arbeider, som ikke nødvendigvis 

følte noe sterkt behov for teori all den tid hans kampsak nok først og fremst dreide seg om 

egen arbeidsplass.   

 

Teorispørsmålet er naturligvis interessant i et ideologisk perspektiv. Hva var hensikten med 

den? Teorien må ses i sammenheng med opplysningsoppgaven – arbeidermassen måtte 

opplyses, slik at den etter hvert hadde ervervet seg nok klassebevissthet til å både 

gjennomføre en sosialistisk revolusjon og til å bevare samfunnsmakten hos arbeiderne i tiden 

etter revolusjonen. Derfor blir teorispørsmålet i realiteten et spørsmål knyttet til synet på 

klassebevissthet. Tranmælittenes ønske om et mindre fokus på teori, mot et større fokus på 

handling og aksjon kan ses i sammenheng med Rosa Luxemburgs ideer om klassebevissthet. 

Som skrevet ovenfor i kapittel 2 gikk dette ut på at arbeiderklassen gjennom konstant 

«sparring» med det etablerte samfunn og borgerskapet ville oppnå tilstrekkelig 

klassebevissthet til å kunne gjennomføre en revolusjon.  

 

På den andre siden kan motdagistenes synspunkt kan lettere sammenliknes med Anton 

Pannekoeks syn på klassebevissthet. For Pannekoek var ikke partiets evne til å sette i gang 

egne aksjoner det viktigste. Disse ville bryte ut spontant hos massene når massene var klare, 

mest sannsynlig i form av en massestreik. Et partis oppgave var å konstant utbre kunnskap 

blant massene, slik at man sakte men sikkert arbeidet seg nærmere en spontan masseaksjon 

mens partiet bygget opp massenes klassebevissthet gjennom kunnskap og teori.142 

Selv om det var organisasjonens kunnskapsutbredelse som var det viktigste, gikk ikke 

Pannekoek av veien for å aksjonere. Pannekoek innrømmet at et partis planlagte aksjonering 

kunne fungere som en utløser, men han betraktet sjansen for at dette skjedde som svært liten. 

For Mot Dag sin del kan det derfor se ut til at de så på militærstreiken som et slags siste 

                                                           
140 Mot Dag, 5.årg., 13.juni 1925, T.Hegna & E.Falk (red). 
141 Halvorsen 2003, s.154. 
142 Pannekoek 1975, s.134. 
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forsøk på å være en utløsende effekt. En kollektiv militærstreik og intensivering av 

opplysningsarbeidet var veien å gå, mente de. Tranmælittene med Gerhardsen i spissen gjorde 

det motsatte – de nedprioriterte opplysningsvirksomheten til fordel for sporadisk aksjonering. 

Dette vil behandles nærmere i kapittel 7. 

 

 

 

4.8 Oppsummering 

VKU ble født i kjølvannet av en dyp partisplittelse, en periode hvor Erling Falk og Mot Dag 

hadde sin største innflytelse på DNA. Det varte ikke lenge før det kom til syne at VKU i 

realiteten bestod av to fraksjoner, motdagister på den ene siden og lojale tranmælitter på den 

andre siden. Den motdagistiske fløyen er den som best lar seg sortere under en 

venstrekommunistisk fane. Hovedårsaken til dette er motdagistenes motvilje mot å la 

fylkingen (og partiet) føre en mer opportunistisk politikk. I kampen om å få kontroll over 

fylkingen drar Tranmæl i realiteten fylkingen med seg mot høyre. En hovedårsak til dette var 

en omstilling i det antimilitære arbeidet. VKU la seg her på samme linje som 

«høirekommunistene» i NKU. Samtidig hadde allerede samlingstanken så smått begynt å 

utbre seg i den fortsatt forholdsvis nye fylkingen. 

 

 

Kapittel 5 – Forholdet til NKU  

 

 

 

5.1 Innledning 

I tiden etter den såkalte partisprengningen på landsmøtet i november 1923 var både VKU og 

NKU i stor grad preget av å måtte forholde seg til hverandre. Det at splittelsen gikk på tvers 

av omgangskretser var nok med på å gi polemikken i tiden etterpå en ekstra spiss brodd. 

Begge sider hevdet naturligvis at det eksisterende klassesamfunn og borgerskapet var deres 

fremste fiende, men det gikk med mye tid og krefter på å fremheve feil, inkonsekvenser og 
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samtidig latterliggjøre motparten. I dette kapittelet vil VKU sitt forhold til NKU undersøkes. 

De to organisasjonene vil sammenlignes på grunnlag av deres organisatoriske arbeid, 

ideologisk polemikk og politiske aksjoner.  

 

 

5.2 Organisatorisk kamp 

I den første tiden bar forholdet preg av det organisatoriske rundt konflikten mellom de to 

ungdomsorganisasjonene. Det er viktig å være klar over at splittelsen innad i DNA i stor grad 

fant sted i hovedstaden, og at lokallag rundt om i landet plutselig måtte ta stilling til hvilket av 

de to partiene det ønsket å sortere under. Derfor ble det en ren og skjær kamp om lokallagene 

og begge sider jobbet iherdig med å verve disse til sitt parti. Om man på et sted eller i ei bygd 

tapte et lag, gikk man straks i gang med å opprette et nytt lag på samme sted. På denne måten 

eksisterte det på flere steder to uttalte kommunistiske ungdomslag, og ofte var det kun 

prefikset venstre før betegnelsen kommunistisk som skilte dem. 

Hos VKU eksisterte det blant annet et lokallag med navnet «Ungdomslaget Lenin», i tillegg 

til at slettes ikke alle lag adopterte den venstrekommunistiske betegnelsen. Dette signaliserer 

begrepets svake posisjon. Det var også kanskje for mye for langt å forvente at 

arbeiderungdommen rundt om i landet hadde lest Lenins brosjyre Radikalismen, og i så måte 

visste man ikke hva venstrekommunisme betød i ren teoretisk forstand.  

 

Begge sider hevdet stadig friskt at «de bedste krefter» hadde blitt innlemmet i deres 

organisasjon.143 I realiteten var det for mange et spørsmål om lojalitet i stedet for ideologi.  

De lokale lagene måtte bestemme seg for om de ville være lojale ovenfor Komintern eller for 

DNA, ved å slutte seg til enten NKU eller VKU. Lorenz skriver at de fleste hadde tatt valget 

allerede før nyttår, noe som forklarer Harald Liljedahls argument i navnedebatten om at 

mange lag som sluttet seg til VKU allerede hadde tatt betegnelsen «venstrekommunistisk» i 

navnet.144 Som skrevet ovenfor kom ikke VKU offisielt til å hete Venstrekommunistisk 

Ungdomsfylking før etter nyttårslandsmøtet, så de som allerede hadde inkludert 

venstrekommunistisk i navnet før nyttår gjorde det utelukkende fordi det var dette som ble 

frontet i Den Røde Ungdom. Samtidig presiserer Lorenz at valget nødvendigvis ikke var så 

enkelt som å velge mellom lojalitet mot enten Komintern eller DNA, da valgene hadde en 

                                                           
143 Klassekampen 24.11.1923, og VKU 1925. Beretning 1924, s.3. 
144 Lorenz, Einhart, 1983. Det er ingen sak å få partiet lite - NKP 1923-1931, Oslo: Pax, s.27. 
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tendens til å bli farget av informasjonsgraden på det aktuelle stedet. Med dette menes hvilken 

av sidene som i de lokale medier ble tillagt hovedskylden for splittelsen. I denne sammenheng 

spilte prominente lokalpolitikere, og kanskje spesielt avisredaktører, en betydelig rolle. 

Lorenz er derfor kritisk til hvorvidt det kun var ideologiske resonnementer som førte personer 

inn i det ene eller andre partiet, og hevder at det nok var sannsynlig at folk hadde en tendens 

til å følge sin forenings opinionsleder. Dette vil si at både personlige og ideologiske grunner 

var avgjørende for hva man stemte for.145 

 

 

5.3 Ideologisk polemikk 

Det at splittelsen gikk på tvers av både politiske og sosiale omgangskretser var nok med på å 

gi polemikken i tiden etterpå en ekstra spiss brodd. Naturlig nok var det i sine respektive 

partiaviser at VKU og NKU polemiserte mot hverandres ideologiske og politiske 

standpunkter. Den nye fylkingen hadde ikke eksistert i sin provisoriske form i mange dager 

før Eugene Olaussen plukket opp sin skarpe penn og fyrte løs. Allerede den 10.november ble 

det trykket en artikkel hvor Olaussen forsøkte å spå fremtiden til det nyetablerte VKU. Han 

spådde at enhver ungdomsorganisasjon ville få utrettet svært lite om den ikke lenger hadde 

noen internasjonale forbindelser, samtidig som han pekte på at organisasjoner i andre land 

også hadde brutt med Internasjonalen. Dette var et kjent fenomen og VKU måtte slettes ikke 

tro at de lanserte noe nytt. Fellesnevneren i slike situasjoner var ifølge Olaussen at:  

 

«…de som fjerner sig fra Internationalen som regel havner i sosialdemokratiet».146  

 

Det skulle ikke gå så altfor mange årene før denne påstanden ble realisert. Olaussen kalte 

utbryterne for nasjonalister, syndikalister og sosialdemokrater.  

 

Noen uker senere var det lederen for NKU sitt lokallag i Oslo, Carsten Aasebø, sin tur til å 

prøve seg som spåmann. Den 8.desember ble hans artikkel med tittelen 

«Venstrekommunisme» trykket i Klassekampen.147 I følge Aasebø ville det bli en formidabel 

kamp for VKU å hele tiden sørge for å faktisk ligge til venstre for Internasjonalen. Videre 

                                                           
145 Lorenz 1983, s.28,29,38. 
146 Klassekampen 10.11.23. 
147 Klassekampen 8.12.23. 
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omtalte han VKU som et regelrett resultat av at personer som Meyer og Falk ikke maktet å 

besette sentrale posisjoner i DNA, og at disse nå i stedet ville bruke ungdomsfylkingen som 

arena for sin virksomhet. Denne påstanden var en gjenganger fra NKU sin side, og hadde sin 

rot i hvordan Falk hadde utfordret Tranmæls posisjon som redaktør i Arbeiderbladet tidligere 

på høsten 1923. Aasebøe avsluttet sin artikkel med en påstand om at selv om VKU helt 

sikkert ville finne noe selvtrøst i at noen vil hevde at de er for radikale for Internasjonalen, 

samtidig som han spekulerer i om betegnelsen «venstrekommunistisk» i realiteten skjuler 

reformistiske ideer.  

 

I ettertid er det meget interessant å se hvor presise spådommene til Olaussen og Aasebø viste 

seg å være. Samtidig blir det enkelt å forstå hvordan de ideologiske mishagsytringene til tider 

kunne fremstå som noe uklare. Ironien i at en organisasjon mottar kritikk som kaller den både 

syndikalistisk og sosialdemokratisk er tydelig nok, men likevel hadde Olaussen et poeng. Det 

eksisterte både syndikalistiske elementer og sosialdemokratiske elementer i VKU, og som en 

med lang fartstid i bevegelsen og god kjennskap til personene på begge sider av 

partisprengningen var nok Olaussen klar over dette. Et eksempel på dette er boken Olaussen, 

Arvid Hanssen og Aksel Zachariassen forfattet sammen om det gamle ungdomsforbundets 

historie, som ble utgitt sommeren 1923. Zachariassen hadde fått i oppgave å skrive om 

ungdomsforbundets fem siste år, fra 1918 til 1923. Skriveprosjektet ble han nødt til å gjøre 

ferdig i fengsel, siden han skulle sone en dom for militærnektelse. Resultatet i boken kontra 

det Zachariassen hadde forfattet i fengselscellen var ifølge ham selv svært forskjellig, og det 

var liten tvil rundt hvem som hadde redigert materialet og hvorfor. Olaussen og Hanssen 

hadde tilpasset boken slik at den i realiteten kunne anvendes som et verktøy i den store 

partistriden som partiet befant seg i.148 

 

Håkon Meyer var til stadighet gjenstand for kritikk i Klassekampen i tiden etter 

partisprengningen, og ofte var det Carsten Aasebø som stod for de kraftigste salvene. Den 

5.januar kaller Aasebø VKU for et skalkeskjul for Meyers personlige maktutfoldelse.149 

Aasebø hadde naturligvis fått med seg hvordan Meyers programforslag hadde hatt 

gjennomslagskraft på VKU sitt nyttårslandsmøte. Meyers innblanding i tumultene rundt 

partilokalene julen 1923, hvor han visstnok var en av de som utøvde vold, ble båret frem som 

bevis på at Meyer hadde fascistiske tendenser. Han hadde i teorien utøvd vold mot 

                                                           
148 Zachariassen, Aksel 1978. Spennende år – fra krig til krig med ord og penn. Oslo: Tiden, s.88-89. 
149 Klassekampen 5.1.24. 
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arbeiderklassen. Historiens ironi er jo her at Meyer faktisk sluttet seg til NS i 1940.150 

 

Som en liten sidekommentar er det interessant hvordan bruken av betegnelsen «utbrytere» på 

ens politiske motstandere brukes av begge sider. VKU var utbrytere fra NKU, mens NKP var 

utbrytere fra DNA. Både DNA og VKU var naturligvis utbrytere av Internasjonalen, noe som 

utgjorde hovedårsaken til at de av de moskvatro ble kalt alt i fra kontrarevolusjonære og 

reformister til nasjonalkommunister og forrædere av verdensrevolusjonen. I forbindelse med 

innbruddet på partilokalene i julen 1923 benytter NKU seg av muligheten til å kalle VKU 

ikke bare for utbrytere, men også innbrytere, om enn noe humoristisk. 

 

Aasebøe og Olaussens spådommer ble i liten grad besvart direkte av VKU. Hos VKU nøyde 

man seg i hovedsak med å finne feil hos NKU for så å angripe disse i stedet. Det at 

gjennomsnittsalderen i NKU var relativt høy for et ungdomsforbund å være ble ofte dratt 

frem. Oscar Torp lovet at VKU aldri ville bli det han kalte et «gammelmandsforbund».151 

I det heletatt var ikke ordene som kom fra VKU like spisse som de som kom fra NKU-leiren. 

Forklaringen på dette kan ligge i noe som stod trykket i Den Røde Ungdom 4.desember 1923, 

for øvrig samme dag som Torps kommentar. Teksten var gjengivelse av noe som hadde stått i 

Mot Dag noen dager tidligere og lød: 

 

«Kampen bør ikke føres mot Norges Kommunistiske Parti, og vaabnene maa under ingen 

omstændigheter rettes mot venstre. Det nye parti kan tilintetgjøres derved at det klart viser sig 

at det er et overflødig parti,…»152 

 

Dette vitner om en tro på DNA som et fremtidig overlegent parti i forhold til NKP, noe som 

også skulle vise seg å stemme. Samtidig kan det at VKU allerede forberedte seg på å være en 

del av et stort og samlende DNA være med på å forklare VKU sin litt mindre aggressive 

fremtoning sammenliknet med NKU. På en annen side kan det nok diskuteres hvorvidt det å 

søke tilintetgjørelse av et parti stiftet av tidligere meningsfeller lar seg føre opp som mindre 

aggressiv fremtoning. VKU kom likevel sjelden med spådommer om NKU sin politiske 

fremtid, men gikk mer enn gjerne løs på den demokratiske sentralismen hos det russiske 

bolsjevikpartiet, selve årsaken til partistriden i Norge. Rolf Hofmo gikk like før jul 1923 ut og 

                                                           
150 Sørensen, Øystein 2012. Fra Marx til Quisling – fem sosialisters vei til NS. Oslo: Dreyer, s.92. 
151 Den Røde Ungdom, 4.12.1923, s.1. 
152 Den Røde Ungdom, 4.12.1923, s.4. 
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hevdet at da Scheflo-fløyen tok kontroll over ungdomsforbundet egentlig var første gang den 

demokratiske sentralisme ble praktisert i ungdomsforbundet.153 

 

I en artikkel trykket en uke etter Hofmos kommentar blir NKU kraftig raljert med: 

 

«…al partiets agitation været gjennomsyret av opportunisme og derfor av lureri og 

uredelighet»154 

 

Opportunisme var et begrep VKU-medlemmer hadde en tendens til å anvende i sine kritikker 

av NKU, noe som henviste til taktikken om å gå inn i samfunnets allerede etablerte 

institusjoner for å kjempe for sosialismen fra innsiden. VKU rettet også kritikk mot NKU for 

å lagt seg på en nøytral linje i forhold til fagbevegelsen, og lanserte sitt eget svar på denne 

politikken: 

 

«Vort parti vil ingen nøitralitet. Vi vil bli nødt til at kjæmpe også indenfor fagbevegelsen, her 

i landet som i andre land. Men først og fremst vil vi aapent og gjensisig samarbeide. Dette 

samarbeide er ikke betinget av kollektivt medlemskap. Tvert imot. Men den er betinget av 

virkelig fælles interesse, av virke for fælles maal.»155 

 

Dette utspillet signaliserer ett og annet om VKU sin ideologi. At fylkingen, på lik linje med 

moderpartiet, gikk inn for å kjempe innad i fagbevegelsen er et viktig poeng i et forsøk på å 

avdekke venstrekommunistiske elementer hos fylkingen. I ren venstrekommunistisk forstand 

er det å gå inn i de allerede etablerte fagbevegelsene sett på som nytteløst. På lik linje med 

andre institusjoner, eksempelvis slik som parlamentene, ble fagbevegelsen sett på som for 

ødelagt og påvirket av det etablerte samfunns borgerlige krefter. Arbeiderklassen måtte 

organisere seg på nytt. Det at VKU ikke valgte å avvise den etablerte fagbevegelsen er med på 

å illustrere at den venstrekommunistiske betegnelsen kanskje ikke passet så godt på fylkingen 

likevel. 

 

 

                                                           
153 Den Røde Ungdom, 11.12.1923, s.3. 
154 Den Røde Ungdom, 18.12.1923, s.2. 
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5.4 Jernstreiken 

1924 har i flere biografier og memoarer av og om arbeiderbevegelsens sentrale aktører blitt 

omtalt som et kampår. Det var den store jernstreiken som var den store kampsaken, hvor 

arbeiderbevegelsens radikale aktivister fikk mulighet til å sparre med borgerskapet. 

Den utløsende årsaken til streiken kom da arbeidsgiverne i jern- og metallindustrien valgte å 

senke arbeidernes lønninger med fem prosent. Dette ble ikke overraskende oppfattet som 

svært urettferdig av arbeiderne selv. Ikke bare fordi de mottok mindre lønn, men også fordi 

denne industrien kunne vise til en viss oppgang. På grunn av de trange og vanskelige 

økonomiske forholdene generelt ble det gitt skatteletter, og det var disse, og ikke en 

prisnedgang, som var den faktiske årsaken til fallet på indeksen. For jernarbeiderne ble derfor 

lønnsnedskjæringen oppfattet som en ren konfiskering av deres skatteletter.156 Jernstreiken ble 

en omfattende sak som alle partier og fagorganisasjonen måtte ta stilling til, og for landets tre 

arbeiderpartier fungerte den som en slags oppladning til den endelige duellen – stortingsvalget 

høsten 1924. 

 

NKU var tungt involvert i jernstreiken, og av de som ledet streiken var flere medlemmer av 

NKU sitt eget «Jernlag». VKU hadde ikke den samme tilknytningen til industrien, og det 

hjalp heller ikke at DNA ikke var like helhjertet som ungdomsfylkingen i sin støtte til den 

illegale streiken, mye grunnet samarbeidet med Landsorganisasjonen. NKU led litt av den 

samme skjebne, men her var moderpartiets varierte støtte til streiken først og fremst et resultat 

av indre stridigheter rundt partiets faglige politikk.157For VKU sin del var jernstreiken derfor 

først og fremst enda en mulighet til å profilere seg selv som en radikal og aktivistisk 

ungdomsorganisasjon. At det pågikk en ulovlig strek som omfattet flere tusen arbeidere bare i 

Kristiania var jo noe som i teorien skulle harmonisere godt med fylkingens uttalte 

venstrekommunistiske standpunkt. 

 

For de to ungdomsorganisasjonene handlet det mye om streikebryterne, altså de som ble satt 

inn av staten til å gjøre de streikende arbeidernes arbeid. Streikebryteriet ble ofte arrangert i 

regi av militæret, og på den måten ble VKU sin antimilitære politikk også delvis vevet inn i 

kampen for de streikende arbeiderne. Det at borgerskapet benyttet seg av militæret som 

streikebrytere var for VKU det ytterste eksempel på hvordan militæret var lite annet enn et 

                                                           
156 Halvorsen 2003, s.146, og Lorenz 1972, Arbeiderbevegelsens historie 1789-1930, s.170-171. 
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verktøy som skapt for undertrykking av arbeiderklassen, og gav legitimitet til deres parole om 

militærstreik. NKU fikk mindre nytte av sin antimilitære politikk i forbindelse med 

jernstreiken, da denne tross alt gikk ut på å infiltrere hæren fra innsiden gjennom 

soldatrådparolen. NKUs sentralstyre ble arrestert på bakgrunn av deres oppfordring til å drive 

klappjakt på streikebrytere i tillegg til å forsyne seg av matlagrene i byen. Aksjonen fikk 

navnet «Slå til». VKU ønsket naturligvis ikke å være noe dårligere, og fylkingens 

nyopprettede faglag «Jernviljen» inntok en særdeles offensiv posisjon ved å kritisere lederne 

for streiken, som var organisert i NKU, for å vise manglende radikalitet. De opptrådde 

reformistisk, ble det hevdet.  

 

VKU sin kampanje i forbindelse med jernstreiken ble lansert den 5.mai og ble kalt «Trekk 

frisk luft-aksjonen». Denne gikk ut på å få alle de streikende arbeiderne og deres familier til å 

sammen møte opp foran slottet. Der skulle de trekke frisk luft og samtidig «la vestkant-

beboerne få merke at det er krig i byen».158 Det ble oppfordret til å møte i fillete klær, som for 

å fremheve klasseforskjellene ytterligere. Aksjonen ble en suksess i den forstand at det lykkes 

fylkingen og fremprovosere en konfrontasjon med politiet. Det ble svingt med politipisker og 

kastet stein, og tumultene resulterte i at det ble innført et møteforbud på byens offentlige 

plasser. I fylkingens egen beretning ble det hele oppsummert slik:  

 

«Fylkingens aksjon utviklet sig til slutt til å bli den mest omfattende og alvorlige kamp som 

nogen gang er ført mellem arbeidere og myndigheter i hovedstadens gater...(…)…Tross 

forbudet blev det arrangert en rekke store arbeidermøter rundt omkring i byen. De fleste i 

nærheten av løkker med mye stein. Kanskje det var dette som var grunnen til at regjeringen 

og politimesteren ophevet møteforbudet «midlertidig».»159 

 

Om enda mer interessant er likevel det som stod i en oppsummerende artikkel i Den Røde 

Ungdom den 13.2.1925. Artikkelen går ut mot NKU sin «Slå til»-aksjon og hevder denne var  

 

«…en prøve på nykommunistisk revolusjonsstrategi bygget på et sikkert teoretisk, men 

sviktende grunnlag… Ikke en mann fulgte oppropet. Ikke en gang de som hadde skrevet det. 

De gikk i skjul for å komme frem når revolusjonen var over. «Ledere» trenger man også efter 
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en revolusjon.»160  

 

Det som ble kritisert her var NKU (og NKP) sitt syn på partiets rolle i revolusjonen. Om det 

virkelig skulle være sånn at partiet skulle innta en dominerende rolle i en revolusjonær 

situasjon, tillot VKU seg her å spøke med hvor mennene bak «Slå til»-aksjonen hadde blitt av. 

Det er også et poeng at VKU hevdet at NKU sin aksjon var bygget på et teoretisk grunnlag, 

som om dette skulle være noe negativt. Mannen bak VKU sin aksjon, Einar Gerhardsen, 

hadde aldri fremstått som en som var spesielt begeistret for teori. For ham var det aksjon og 

handling som skulle vekke ungdommens interesse og solidaritet for arbeiderklassen. Derfor 

VKU var ikke «Trekk frisk luft-aksjonen» en aksjon med et særlig ideologisk eller teoretisk 

preg. Det skulle først og fremst være en aksjon mot arbeidsgiverne og streikebryterne.  

I samme artikkel fra februar 1925 står det om fylkingens egen aksjon: 

  

«Den nye ungdomsfylkingen, som også hadde besluttet å gjøre noget, blev bekreftet i sitt 

tidligere standpunkt, at det er farlig å ha for mange teorier. Nogen revolusjon blev det derfor 

ikke tale om. Det gjaldt å fremlegge et aksjonsprogram som enhver vaskekone kunde forstå. 

På dette teoretiske grunnlag blev så aksjonen satt i gang.»161   

 

Dette illustrerer godt hvordan fylkingen søkte å fremstille seg selv som mindre teoribundet, 

men mer radikal og handlekraftig enn rivalene i NKU. Kritikken mot NKU gikk ofte ut på at 

medlemmene der var bundet av ungdomsinternasjonalens teorier og påskrifter, som for VKU 

nærmest var beviser for den begrensede bevegelsesfriheten man kunne forvente om man lot 

seg styre av den bolsjevikiske sentralisme. Samtidig er det interessant hvordan det at VKU 

ikke frontet sin aksjon sammen med kommunistisk teori ble forklart som en grunn til at 

aksjonen ikke ledet til noen revolusjonær situasjon. Kunne de da ha maktet et virkelig 

revolusjonært gjennombrudd om de hadde valgt å teoretisere mer? 

 

Det er også et poeng i forbindelse med denne aksjonen at den ble ledet av nettopp Einar 

Gerhardsen. Han representerte den fløyen innad i VKU som stod nærmest Tranmæl og DNA. 

Om militærstreikaksjonen var et resultat av motdagistenes innflytelse i VKU, så var «Trekk 

frisk luft»-aksjonen et bevis på at de som stod nærmere moderpartiet heller ikke gikk av veien 

for å aksjonere illegalt. I tillegg er det viktig å være klar over at den artikkelen som det her er 
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referert til ble, som skrevet ovenfor, publisert den 13.februar 1925. På dette tidspunktet hadde 

høyrefløyen i VKU, virkelig begynt å feste grepet om fylkingen og redaksjonen av Den Røde 

Ungdom. Det samme gjelder også for fylkingens egen beretning for året 1924. Denne er 

skrevet året etter, og er således også skrevet av vinnerne av fraksjonsstriden – høyrefløyen. 

 

 

5.5 Forholdet surner ytterligere 

En gang før jul i 1924 ble Martin Tranmæl, som da sonet dommen han fikk i forbindelse med 

militærstreiken samme sommer, forespurt om ikke han kunne forfatte en  

«enkel, populær agitasjonsbrosjyre.»162 Det var fylkingens nye sentralstyre med Einar 

Gerhardsen i spissen som stod for forespørselen, og brosjyren var ment å distribueres i 

forbindelse med en agitasjonsuke arrangert av fylkingen i januar. Agitasjonsuken gikk ut på å 

verve flest mulig nye medlemmer til fylkingen, i tillegg til å selge Tranmæls brosjyre og 

abonnementer på Den Røde Ungdom.  

 

Gerhardsen kombinerte allerede vervene som fylkingens formann og partisekretær, noe som 

Halvorsen peker på er symptomatisk for hvordan den nye fylkingen kom til å stå tettere 

sammen med moderpartiet.163 Sett under ett kan ikke fylkingens første år i alt for stor grad ha 

sies å vært preget av et tett sammen med moderpartiet, all den tid venstrefløyen innad i VKU 

gjorde dette samarbeidet vanskelig. Det var først med innsettelsen av Gerhardsen som 

formann og med Tranmæls agitasjonsbrosjyre at fylkingen etter hvert kom til å stå trygt 

plassert, ideologisk og politisk, under Tranmæl og DNAs vinger.  

 

I brosjyren skrev Tranmæl at en revolusjon var nødvendig: 

 

«En ny forfatning på skapes. Samfundet må i støpeskjeen. Det må grundlegges på arbeidet og 

arbeiderne, åndens som håndens. Men til det kreves det en omveltning, en revolusjon.»164 

 

Det kommer tydelig frem av brosjyren at det var gjennom rådsideen at en revolusjon måtte 

finne sted og organiseres. I følge Tranmæl var revolusjonen i Russland i 1917 og Tyskland i 
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1918 klare beviser på at «…rådssystemet er den historisk givne form for en 

arbeiderrevolusjon.»165 Det ble videre understreket at det i en overgangssituasjon mellom 

kapitalisme og kommunisme ville være nødvendig med et rådsdiktatur.  

 

Det fremste middel i klassekampen var ifølge Tranmæl masseaksjon, eller massereisning, som 

han også omtalte det som. Dette definerer han som den samlede makten arbeiderne selv kan 

skape. Det Tranmæl skriver om partiets rolle er kanskje det mest oppsiktsvekkende: 

 

«Forat arbeiderne kan stå rustet, må de bygge op et stort, sterkt parti som kan stå i spissen 

for den politiske virksomhet. Et slikt parti har vi her i landet i Det norske arbeiderparti.»166 

 

Utsagnet er interessant av flere grunner, men kanskje først og fremst er måten partiet skal 

være både stort, sterkt og samtidig stå i spissen for den politiske virksomheten 

oppsiktsvekkende. Dette demonstrerer at Tranmæls syn på partiets rolle nærmest befinner seg 

på en annen planet enn det til eksempelvis Anton Pannekoek, men med Rosa Luxemburgs syn 

på parti og politisk elite harmoniserer Tranmæls brosjyre noe bedre. Som skrevet ovenfor 

pekte Nettl på at Luxemburgs partioppfatning kunne ses på som en magnet; partiet og eliten 

skulle lede vei og trekke den viktigste kraften, massen, etter seg henimot revolusjonen. For 

Tranmæl skulle DNA være avantgarden for hele arbeiderklassen, og VKU fikk således en 

viktig rolle i å være denne avantgarden, eller magneten, for arbeiderungdommen. Med første 

øyekast virket ikke det Tranmæl her skriver som noe nytt i den forstand, det ligner 

umiskjennelig på ting som ble sagt ett år tidligere. Det som er nytt er hvordan partiet og 

organisasjonen står mer i sentrum enn det gjorde i fylkingens første program. I januar 1924 

ble det av fylkingen oppfordret til å vise klassesolidaritet gjennom boikott av militærvesenet, 

det betød ikke nødvendigvis så mye hvilket parti eller organisasjon du tilhørte. Mens her, i 

januar 1925, blir det til gangs understreket at det er gjennom DNA/VKU at arbeiderklassen 

må gå for å få utrettet noe. Dette illustrerer hvordan fylkingen var mer orientert mot å 

engasjere arbeiderklassen som helhet i syndikalistiske og antiparliamentariske aksjoner i 

perioden da Mot Dags innflytelse var på sitt høyeste. Mens Tranmæl festet grepet om 

fylkingen fra november 1924 mistet Mot Dag gradvis innflytelse, og fylkingen ble gradvis 

mer og mer knyttet til DNA.  
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I denne forbindelse kan det være interessant å spørre seg hva Tranmæl mente med den 

politiske virksomhet. I og med at han selv satt på stortinget som et resultat av stortingsvalget 

tidligere samme høst kan det være fristende å spekulere i hvorvidt dette er en legitimering av 

parlamentarisk arbeid. Uansett var det i hvert fall ikke en kritikk mot parlamentarismen, og i 

brosjyren er ikke parlamentarisk arbeid nevnt eksplisitt noe sted. Det syndikalistiske element 

er i det hele tatt svært lite synlig. Uten å ta avstand fra parlamentarisk arbeid og samtidig 

understreke viktigheten av et stort og sterkt parti som skal lede all politisk virksomhet, kan det 

helt klart se ut til at noen av de ideologiske forskjellene mellom VKU og NKU er i ferd med å 

viskes ut. Dette var et resultat av at motdagistene mistet innflytelse i fylkingen. Høyrefløyen, 

med Gerhardsen og Zachariassen i spissen, ble sammen med Tranmæl mer positivt innstilt til 

parlamentarisk arbeid etter valget i 1924. I den forstand kan det være fristende si at Aasebøe 

hadde rett da han spekulerte i om det i fylkingens venstrekommunistiske betegnelse i 

realiteten lå skjult reformistiske ideer. Vel eksisterte det nok reformistiske ideer, eller i hvert 

fall en viss positiv innstilling til en mer reformistisk taktikk, innad i fylkingen. Men bak 

fylkingens venstrekommunistiske navn lå også Mot Dags innflytelse og skarpe skepsis til 

parlamentarismen. Det var nok noen som i så måte seilte under falsk flagg, men slettes ikke 

alle. 

 

Om samlingsspørsmålet skrev Tranmæl at dette var å regne for en absolutt betingelse for at 

arbeiderne vinne frem og i det hele tatt hevde seg. Videre la han ikke skjul på at partisamling 

var DNA sin parole: 

 

«Partiet har gjort forsøk på igjen å samle de tre arbeiderpartier, men dette samlingsforsøk er 

avvist av de to utbryterpartier. Imidlertid er samlingen begynt. Arbeiderpartiets 

samlingsparole har nemlig funnet gjenklang hos arbeidermassene som trofast har sluttet op 

om sitt gamle parti og således vist vei for hel og full klassesamling.»167 

 

Det er interessant å se hvordan Tranmæl hevdet at DNA sin samlingsparole har funnet 

gjenklang hos arbeidermassene, og at disse har trofast sluttet opp om partiet. Det er naturlig å 

anta at Tranmæl her refererte til stortingsvalget, og hvordan DNA ble det desidert største av 

de tre arbeiderpartiene. I den forstand ble Tranmæls brosjyre på mange måter en videreføring 

av Axel Zachariassens artikkel om partisamling som ble trykket i Den Røde Ungdom 
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28.november 1924. Artikkelen mottok, som skrevet ovenfor, knallhard kritikk fra blant annet 

Rolf Hofmo og Håkon Meyer. Om Hofmo hadde rett da han skrev at fylkingen hadde en 

sosialdemokratisk del og en kommunistisk del, var nok Tranmæls brosjyre langt på vei 

beviset for at den sosialdemokratiske delen, eller høyrefløyen, virkelig var i ferd med å seire. 

 

Tranmæls brosjyre ble naturligvis også omtalt i NKU sin partiavis Klassekampen.  

I en artikkel kalt Tranmæls nye hyrdebrev til arbeiderungdommen168 kom personangrepene 

tett som hagl. NKU lot aldri muligheten til å understreke at Tranmæl på denne tiden satt på 

stortinget gå fra seg, da dette i utgangspunktet var lite forenelig med å skulle skrive en 

agitasjonsbrosjyre for en ungdomsfylking med et uttalt venstrekommunistisk navn og 

standpunkt. Før militærstreiken hadde det vært Håkon Meyer som hadde vært NKU sin 

primære skyteskive hva personangrep og polemikk angikk, men etter jernstreikens avslutning 

i mai overtok Tranmæl denne rollen. Det at han hadde stemt for riksmeglingsmannens forslag 

og på denne måten vært med på å avslutte jernstreiken ble av NKU ansett som et svik mot 

jernarbeiderne og arbeiderklassen. Nestformann i NKU, Halvard Olsen, hadde gjort det 

samme, men han hadde blitt ekskludert av NKU som et resultat av dette og andre indre 

stridigheter i organisasjonen.169 På denne måten krevde NKU at også Tranmæl burde skamme 

seg og at han måtte straffes for sitt «forræderi mot de kjempende jernarbeiderne».170 

 

 

5.6 Lenin og Trotskij 

De ideologiske forskjellene mellom de to ungdomsorganisasjonene kommer godt til syne i 

måten de omtaler og forholder seg til heltene fra den russiske revolusjon. Lenin og Trotskij 

var navn så å si alle hadde et forhold til, og i kampen for arbeiderungdommens gunst ble 

måten ungdomsorganisasjonene fremstilte og omtalte disse en distinksjon de fleste kunne 

forholde seg til. 

 

Både NKU og VKU idoliserte Lenin, men på to ganske forskjellige måter. I NKU-leiren var 

man opptatt av hvordan Lenin hadde stått frem som revolusjonens store fører under den 

russiske revolusjon, og man ventet på at han med Internasjonalen i ryggen skulle spre 
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revolusjonen til resten av verden. I VKU-leiren var synet på Lenin, partisprengningen og 

bruddet med Komintern tatt i betraktning, naturligvis et ganske annet. Fra tid til annen hylles 

Lenin som en revolusjonens fører fra 1917, og det reklameres for plakater av Lenin samtidig 

som et av fylkingens lokale lag faktisk heter «Ungdomslaget Lenin». Men ved enhver hyllest 

av Lenin blir det også ofte presisert at hans diktatur var et partidiktatur og ikke noe 

klassediktatur. Dette var noe som hadde blitt understreket allerede i det første nummeret av 

Den Røde Ungdom, samtidig som fylkingens første prinsipielle program også hevdet å 

kjempe for «et virkelig klassediktatur».171 Som skrevet ovenfor argumenterte Meyer med at 

Lenins diktatur i realiteten var en umyndiggjørelse av arbeiderklassen. 

 

Den 14.februar 1924 ble det skrevet støttende ord til Leo Trotskij i Den Røde Ungdom. 

At det eksisterte indre gnisninger innad i det bolsjevikiske parti var noe de fleste var klar over, 

og for VKU ble det at Trotskij åpent kritiserte byråkratiseringen og sentraliseringen hos sitt 

eget parti brukt for det det var verdt. Trotskij gikk ifølge artikkelen imot sitt eget parti når han 

«fordømmer den russiske parti-byråkratisme»172, noe som naturligvis ble oppfattet som 

sympatisk for DNA og VKU sin stilling til Komintern.  

 

Den 29.juli trykkes igjen en hyllest av Trotskijs kritikk mot det bolsjevikiske partis 

byråkratisering og sentralisering. Artikkelen baserte seg på artikler skrevet av Trotskij, men 

disse var utgitt av den franske kommunisten Boris Souvarine. Sitatene fra artiklene er valgt 

med omhu; de aller fleste gikk direkte i strupen på det bolsjevikiske partis organisering, og 

passet i så måte fint inn som lesestoff i Den Røde Ungdom. Avslutningsvis stod det: 

 

«Trotzky (sic!) skapte den røde armè. Allikevel har han alt fått høre at han aldri har vært 

virkelig kommunist. Snart er han vel nedstøtt i socialforrædernes mørke.»173 

 

I tillegg ble det hardnakket hevdet at Trotskij hadde den kommunistiske ungdommen på sin 

side i striden innad i bolsjevikpartiet. Dette var en liten seier for VKU, ettersom fylkingen 

hadde hevdet at den hadde meningsfeller innad i det russiske kommunistparti. Denne 

påstanden kan spores tilbake til eksekutivmøtet for Komintern som ble arrangert sommeren 

1923, hvor Erling Falk hadde vært formann for den norske delegasjonen. 
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I januar 1925 ble Trotskij igjen tema for norske revolusjonære, denne gangen av NKU. 

På dette tidspunkt hadde Stalins utmanøvrering av Trotskij eskalert, og han hadde blitt avsatt 

som krigskommisær.174 NKU gir sin støttet til «Russlands leninistiske-kommunistiske 

Ungdomsforbunds sentralkomitè»175 sin bestemmelse om å støtte partiets behandling av 

Trotskij. Artikkelen er titulert «ned med trotskyismen! Leve leninismen!». Måten Trotskij i sin 

nye bok «1917» hadde fremstilt de siste månedene før revolusjonen samme år ble særlig 

kritisert. Hans påstand om at Lenin gikk god for hans teori om den permanente revolusjon i 

månedene før revolusjonen ble hengt ut som historisk feilaktig, samtidig som det ble ansett 

som et angrep på det bolsjevikiske syn på partiets rolle under revolusjonen. 

 

VKU kan ikke sies å ha fremholdt Trotskij som noe ideologisk forbilde, selv om det av og til 

uttrykkes støtte og sympati for hans meninger og rolle i bolsjevikpartiets stridigheter. Det 

forekommer aldri noen bruk av trotskisme som begrep, ei heller skrives det om eksempelvis 

den permanente revolusjon. På denne måten blir VKU sin bruk av Trotskijs mer som et 

strategisk verktøy i fylkingens legitimeringsproblem. VKU hadde et uttalt ønske om å være 

mer radikale enn NKU, og om Trotskijs kritikk av leninismen var for radikal for bolsjevikene 

fikk VKU en mulighet til å hekte seg på hans argumentasjon. Ettersom VKU hyllet Lenin for 

det han hadde gjort helt opp til 1917-1918, ble det naturlig å gjøre det samme med Trotskij. 

Hans rolle som hærfører og Lenins høyre hånd ble understreket og forsterket, mens den ble 

forsøkt undergravet og forminsket av NKU. Hans teoretiske arbeider, som ideen om den 

permanente revolusjon, ble av VKU bevisst valgt vekk og unngått. 

 

VKU mottok naturligvis flust med kritikk for sin antimilitære politikk. Militærstreik var noe 

som hadde blitt prøvd ut før uten særlig resultat. Likevel valgte VKU å kritisere NKU og 

deres antimilitære arbeid i en artikkel trykket i Den Røde Ungdom den 26.februar 1924. 

NKU ønsket at militærrekruttene skulle få fri reise til valglokalene, hvorpå VKU påpekte at 

stemmerettsalderen var 23 år, mens vernepliktsalderen var 21 år. 

Kritikken står også som bilde på hvordan mange i VKU mente NKU «misbrukte» Lenin i 

deres politikk: 

 

«Til tross for at jeg ikke har stor respekt for N.K.U’s arbeidslandsmøte, ærgrer det mig at en 
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så stor forsamling enstemmig godtar slikt sludder, men mest forærgelig er det at samme 

landsmøte håner Lenins minne ved å fastslå at det (militære program) er Lenins linje. Han 

stillet krav når det var nødvendig, han laget ikke forslag i det blå.» 

 

 

5.7 Rosa Luxemburg  

Den 15.januar 1924 ble det skrevet en hyllest til Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht i Den 

Røde Ungdom. Datoen markerer at det er 5 år siden drapet på de to, og oppropet er 

underskrevet av DNA-formann Oscar Torp og VKU-formann Håkon Meyer. Liebknecht 

hylles som «...først og fremst arbeiderungdommens fører»176, naturligvis med hans rolle i 

ungdomsinternasjonalen i tankene. Mest interessant er kanskje det som står om Luxemburg: 

 

«Hvad han betød i agitasjonen, i parlamentet, i organisasjonene, betød hun, når det 

teoretiske grundlag skulde legges. Fremfor nogen annen var hun Karl Marx’ arvtager som 

revlusjonær teoretiker.»177 

 

I den første tiden var måtene de to ungdomsorganisasjonene omtalte Rosa Luxemburg, og 

med henne Karl Liebknecht, ganske like. Begge fremhever hvordan de begge hadde ofret alt 

for klassen og revolusjonen, og hvordan de i kampen led martyrdød. Dette kan nok forklares 

med at det var offervilje og kamp man søkte å frembringe også i den norske 

arbeiderungdommen. Utad ser det derfor ut at både Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht den 

første tiden ble båret frem av den grunn at de hadde ofret sine liv for klassen og revolusjonen, 

ikke på grunn av deres teorier. Dette kan være med på å understreke motviljen til å teoretisere 

som eksisterte i arbeiderbevegelsen i kjølvannet av alle splittelsene, sist den i 1923. 

 

Utover i perioden ble egentlig Rosa Luxemburg viet lite fokus fra både VKU og NKP. 

Det som kanskje er mest oppsiktsvekkende er at VKU ikke gjør det. Hun ble riktignok omtalt 

som Marx’ teoretiske avtager, men dette ble i liten grad understøttet av bruk av hennes teorier 

i eksempelvis studiearbeidet. Det at Luxemburg var kritiker av den demokratiske sentralisme 

kunne i teorien ha blitt anvendt av VKU som ledd i et forsøk på å knytte fylkingen opp mot en 

kjent teoretiker – kanskje hadde ikke fylkingens ideologiske legitimeringsproblem behøvd å 
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vært så stort likevel? I kapittel 6 nedenfor vil Luxemburgs syn på klassebevissthet ses i 

sammenheng med Einar Gerhardsen og hans aksjoner i årene 1925-1927. 

 

 

5.8 En mangel på forbilder? 

Hos VKU ser det ut til at det eksisterte en viss mangel på ideologiske forbilder som det var 

ønskelig å offentlig bære frem som idoler. Selv om Lenin, Liebknecht og Luxemburg i 

varierende grad og på forskjellige måter ble hyllet i Den Røde Ungdom, ble ingen av dem på 

noen måte båret frem som særegne helter som i noen stor grad skulle hjelpe fylkingen med sitt 

legitimeringsproblem. Trotskij kan i dette tilfellet fungere som et lite unntak. Etter hans 

ekskludering fra bolsjevikpartiet var VKU helt alene om å trykke positive ord om Trotskijs 

virksomheter etter den russiske revolusjonen. I så måte hjelper ikke Trotskij som 

kommunistisk tenker fylkingens ideologiske legitimeringsproblem i nevneverdig grad, men 

hans innblanding i konflikten innad i bolsjevikpartiet og måten han kritiserte det på var det 

som var viktigst for VKU å identifisere seg med. 

 

At menn som Pannekoek og Gorter ikke får den plassens de muligens hadde fortjent kan 

skyldes NKU-mannen Euguene Olaussens tidligere forhold til disse. Gjennom Olaussen ble 

artikler av både Pannekoek og Gorter oversatt og myntet på arbeiderungdommen i forbindelse 

med perioden 1919-1921 og hvordan DNA da omfavnet rådskommunismen. Både DNA og 

VKU hevdet etter partisprengningen i 1923 at de fortsatt skulle kjempe for rådsideen, men 

likevel er hverken Pannekoek eller Gorter nevnt en eneste gang. Det kan se ut til at de to 

nederlenderne nærmest ble betraktet som brukt opp av Olaussen. Det er også et poeng at både 

Gorter og Pannekoek i perioden VKU eksisterte befant seg i en slags politisk skrivemessig 

dvale – de hadde trukket seg litt tilbake og utga så å si ingenting.  

En annen årsak til at fylkingen i liten grad stod samlet rundt enkeltpersoners ideer og teorier 

var motviljen til å teoretisere for mye, som nevnt ovenfor. Fokuset skulle være på handling. 

 

 

5.9 Oppsummering 

Forholdet mellom VKU og NKU var i begynnelsen svært preget av personlige rivaliseringer 

og bitterhet. Tidligere meningsfeller befant seg plutselig på forskjellige sider i det som hadde 

blitt en ytterligere fragmentert arbeiderbevegelse. De to ungdomsorganisasjonene måtte 
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kjempe for å få diverse lokale lag rundt omkring i landet til å slutte seg til nettopp deres 

organisasjon, og både ideologiske og personlige faktorer var med på å avgjøre hvilken side et 

lag valgte å støtte. Samtidig tiltok den ideologiske polemiseringen. NKU, med Olaussen og 

Aasebøe i spissen, anklaget VKU for å være både syndikalistiske og sosialdemokratiske.  

Og de hadde et poeng i det ettersom at de ideologiske motsetningene innad i VKU etter hvert 

skulle vokse. VKU på sin side kritiserte den demokratiske sentralismen hos det russiske 

bolsjevikpartiet som NKU var en del av, samtidig som NKU sin nøytrale forhold til 

fagbevegelsen ble regelrett slaktet. VKU sitt forhold til fagbevegelsen er med på å illustrere 

VKU sitt forhold til den «ren» venstrekommunisme, eller mangelen på sådan. På en annen 

side kritiserte VKU under jernstreiken NKU og deres syn på partiets rolle under en eventuell 

revolusjon. 

 

Den ideologiske polemiseringen mellom VKU og NKU var preget av at begge sider angrep de 

sidene hos motstanderen de likte minst, det var lite ideologisk debatt i seg selv. NKU sitt 

hovedargument var at VKU hadde sviktet verdensrevolusjonen, mens VKU hevdet at den 

demokratiske sentralisme aldri ville kunne lede til en revolusjonær tilstand i Norge. 

Personlige oppgjør og bitterhet preget kommunikasjonen mellom de to ungdomsfylkingene, 

og VKU-formann Håkon Meyer var den som mottok mest hets fra NKU. 

  

Martin Tranmæl ble på grunn av sin rolle i avviklingen av jernstreiken offer for mye hets og 

polemisering fra NKU, og tok på sett og vis over for Håkon Meyer som NKU-leirens primære 

skyteskive. Tranmæls agitasjonsbrosjyre som illustrerer godt hvor VKU var på vei hen 

ideologisk blir latterliggjort og kritisert av NKU, selv om det ideologiske skiftet VKU var i 

ferd med å gjennomføre på mange måter brakte de nærmere NKU.   

Det er påfallende få ideologiske forbilder å spore hos VKU, men de kommunistiske 

teoretikerne som det skrives om kan fortsatt bistå i å kaste lys over fylkingens ideologiske 

legitimeringsproblem. Hvordan Lenins handlinger i kjølvannet av revolusjonen nærmest blir 

beklaget, samtidig som Trotskij hylles for å kritisere bolsjevikpartiets byråkratiske metoder. 
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Kapittel 6 – Skritt mot sosialdemokratiet - 

Venstrekommunistisk Ungdomsfylkings 

siste år. 

 

6.1 Innledning 

Bruddet med Mot Dag markerer et viktig skille i VKUs virksomhet. Den fortsatt unge 

fylkingen måtte nok en gang ta fatt på en periode med nyorganisering, og på sett og vis måtte 

en ny kurs stakes ut – selv om Tranmæl og Gerhardsen for lengst hadde begynt dette arbeidet, 

noe både kapittel 4 og 5 ovenfor er inne på. Dette kapittelet vil se på hva fylkingen foretok 

seg og hvilke ideologiske karakteristikker som kjennetegnet den i den siste perioden frem mot 

samlingen i 1927.  

 

 

6.2 Reformisme? 

Odd-Bjørn Fure argumenterer for at det fra 1925 av eksisterte en utpreget pragmatisk 

holdning hos partilederne for arbeiderklassens tre partier, og at denne vokste frem på 

bekostning av ideologiens plass i politikken. For DNA og Tranmæl sin del manifesterte denne 

holdningen seg i et mer pragmatisk syn på revolusjonær politikk, hvor arbeiderklassens 

daglige utfordringer måtte takles før en kunne prate om langsiktige revolusjonære mål.178   

Dette er spesielt relevant for VKU all den tid fylkingen ble tettere knyttet til DNA etter at Mot 

Dag var ekskludert. Fure skriver at nøkkelen til å forstå denne pragmatikken kan finnes i et 

innledningsforedrag om partiets prinsipielle program holdt av Håkon Meyer i 1925. I 

forbindelse med hvorvidt partiet skulle gå inn for en samlingspolitikk eller ikke uttalte Meyer: 

 

«…da må det i all sin daglige politikk imøtekomme de nærmeste krav, og ofte kan det se ut 

som om denne imøtekommelse er i strid med de revolusjonære prinsipper».179 

                                                           
178 Fure, Odd-Bjørn 1971. Ideologiske hovedtendenser innen norsk, svensk og tysk arbeiderbevegelse, 
Hovedfagsoppgave ved Sosiologisk Institutt, s.32,37. 
179 Håkon Meyer, gjengitt i Fure 1971, s.32. 
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Dette illustrerer at samlingstanken hadde begynt å spre seg så fort Mot Dag var ute av 

fylkingen. Med tanke på hva Meyer hadde skrevet i Den Røde Ungdom januar samme år er 

det kanskje overraskende at han i september 1925 tilsynelatende flørtet med ideen. 

I sin artikkel fra januar hadde Meyer gitt uttrykk for at arbeiderklassen måtte stå samlet, men 

at dette måtte skje uten noen som helst forbindelse til reformistiske elementer. Dilemmaet var 

for Meyer krystallklart – en kan ikke rive ned det eksisterende samfunn (revolusjon) samtidig 

som en søker å bygge dette opp i sosialistisk ånd (reformisme). Hvorfor hadde ikke Meyer 

gått ut av DNA og forfulgt den revolusjonære vei han tilsynelatende brant for? 

Fure gjengir et annet foredrag holdt av Meyer, denne gangen på Oslo Arbeidersamfunn i Mai 

1925: 

 

«Det var kanskje bedre om vi var villig til å begå det endelige foræderi og si at vi ikke lenger 

har noen grunn til å holde fast ved Lenins lære..()…om ikke opportunismen og reformismen 

er det som imøtekommer arbeidernes trang i disse tider,…»180 

 

På dette tidspunktet var Meyer riktignok involvert i DNA og ikke i VKU, men det er grunnlag 

for å tro at flere som var aktive i fylkingen delte hans tilsynelatende ideologiske taktskifte. 

I det hele tatt ser Meyer ut til å ha byttet fra den radikale over til den opportunistiske tendens, 

sagt med Pannekoek og Gorters begreper. 

 

I Meyers bok «Veier, mål og midler» fra 1927 kan en se hvordan Meyer stilte seg til sentrale 

spørsmål om hva arbeiderklasse burde gjøre. Samtidig kan en se litt av det som gjorde Meyer 

så radikal i 1924. Meyer hevdet at parlamentet var en foreldet institusjon og at en regjering i 

realiteten var uten makt. Fagorganisasjonen var omspunnet av lover og regler, noe som gjorde 

det umulig for den å opptre som en reel kamporganisasjon. Videre understreket han at 

bedriftsrådsbevegelsen var død. Samtidig hevdet han at den sosiale revolusjon fortsatt var en 

uunngåelighet.181 Meyer viste også at han hadde blitt mer pragmatisk. Man trengte ikke å like 

det etablerte samfunns institusjoner, men like fullt måtte arbeiderklassen ha fremgang. 

Målet, revolusjonen, var viktigst. 

                                                           
180 Meyer, gjengitt i Fure 1971, s.33. 
181 Meyer, Håkon 1927. Veier, mål og midler – Betragtninger over arbeiderbevegelsen. Oslo, s.127. 
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6.3 Landsmøte og nyorganisering 

Den 7. og 8. september 1925 ble Venstrekommunistisk Ungdomsfylkings andre ordinære 

landsmøte avholdt, omtrent ett og et halvt år etter det første. Det ble bestemt nye politiske 

retningslinjer for fylkingen, og saker som det internasjonale spørsmål og idrettsarbeidet 

mottok større prioritet enn de tidligere hadde fått. I spørsmålet til hvordan fylkingen skulle 

stille seg i forhold til Mot Dag ble det besluttet, med 40 mot 3 stemmer, at fylkingen skulle 

tilslutte seg beslutningen som DNA gjorde i mars om eksklusjon av alle som fremholdt 

medlemskap i Mot Dag.182 Dette var første gang VKU kunne konstituere et sentralstyre helt 

uten innflytelse og påvirkning fra Mot Dag og deres medlemmer. 

Til formann valgtes trønderen Hjalmar Dyrendahl, som for øvrig satt fengslet slik Gerhardsen 

hadde gjort da han ble valgt til formann året før, mens Rolf Gerhardsen ble valgt til 

idrettsleder. Fylkingens egen dikter Arne Paasche Aasen ble valgt til studieleder, mens Botolf 

Flood Engebretsen fortsatte i sin rolle som redaktør for Den Røde Ungdom. 

 

 

6.4 Einar Gerhardsen og Arbeids- og Kampgruppa 

Etter splittelsen med Mot Dag eksisterte det en viss frykt for at VKU hadde mistet noe av 

brodden. Selv om medlemmene som forlot VKU i kjølvannet av denne striden ikke var 

mange, så hadde de vært aktive og godt likt, skriver Gerhardsen. Det ble fryktet at det skulle 

utbre seg en følelse av oppgitthet da man igjen ble vitne til en strid med påfølgende 

fragmentering av ungdomsfylking og parti.183 Den 19. april 1925 ble det bestemt å opprette en 

ny gruppering innad i VKU kalt Arbeids- og Kampgruppa, ofte kun Kampgruppa. Visjonen 

var at gruppa skulle utgjøre en aktiv enhet hvor det ble stilt strengere krav til aktivitet og 

engasjement fra medlemmene, som et forsøk på å knytte disse sterkere til fylkingen og partiet. 

I tillegg søkte man å opprettholde agitasjon og aktivitet gjennom sommerferien, en periode 

som vanligvis utartet seg som en dvale for ungdomsfylkingen. Hvem som helst av fylkingens 

medlemmer kunne være med, så fremt de var aktive og engasjerte nok. Kravet om disiplin og 

deltakelse kan minne mistenkelig mye om lignende krav som eksisterte i Mot Dag-

bevegelsen. 

                                                           
182 Den Røde Ungdom 11.9.26 
183 Gerhardsen 1974, s.203. 



75 
 

 

Mannen bak denne nye grupperingen var Einar Gerhardsen, og han fungerte selv som 

formann for Kampgruppa frem til september 1926. Oslo var eneste by som fikk en slik 

aktivistgruppe i regi av VKU, noe som er med på å illustrere et gjennomgående problem hos 

VKU. Så å si alt VKU fikk til av aksjoner og demonstrasjoner skjedde i hovedstaden, mens 

det stort sett var studiesirkler VKU maktet å arrangere på landsbygda. Ved ettårsmarkeringen 

talte gruppen om lag 130 medlemmer, mest gutter men også noen jenter i den såkalte 

«jentegruppa».184 I realiteten besto Arbeids- og kampgruppa av flere grupper. Det var en egen 

agitasjonsgruppe, en faglig gruppe, en idrettsgruppe, en antimilitærgruppe og en kampgruppe.  

 

Det var viktig for både DNA og VKU at deres unge ikke fremstod som passive og slukørede 

etter å ha vært i gjennom nok en splittelse. For å demonstrere den nyetablerte gruppas 

kampvilje og handlekraft ble det utført en omfattende agitasjon både 1.mai og 17.mai, kun få 

uker etter gruppas stiftelse. I mai 1925 skrøt Den Røde Ungdom av hvordan folk på østkanten 

nå kunne se målbevisst ungdom marsjere gjennom østkantens gater med røde flagg;  

 

«…og det er av denne ungdom vi skal danne grupper som i bokstavelig forstand skal bli 

kampgrupper. Begynnelsen er gjort, utviklingen vil gjøre resten».185  

 

Gruppa fikk fra 1926 skytetrening gjennom eget skytterlag, ble organisert i totalt 8 tropper på 

11 mann som i tillegg fikk marsjeringsøvelser. På denne måten kan gruppa fint anses som 

militært organisert, noe Halvorsen og Olstad også gjør.186 Men gruppa kom likevel aldri til å 

delta i noen form for militære sammenstøt, men noen fysiske konfrontasjoner, det ble det. Den 

1.mai hadde Gerhardsen fått laget flere demonstrasjonsmerker som skulle virke såpass 

provoserende på politiet at det helt sikkert ville måtte konfiskere disse. Gerhardsen hadde 

valgt ut 12-13 av kampgruppas medlemmer til å forsvare demonstrasjonsmerkene med køller, 

som for å forsikre seg om at det ville komme til å bli en fysisk konfrontasjon med lovens 

håndhevere. Den 17. mai ble det også organisert storstilt demonstrasjon, og toget som gikk fra 

Youngstorget endte i klammeri med ridende politi på universitetsplassen. Gerhardsen ble 

hindret i å tale. Vel tilbake på Youngstorget fikk Gerhardsen få gjennomføre sin tale. 

 

                                                           
184 Den Røde Ungdom 20.04.1926. 
185 Den Røde Ungdom 5.6.1925. 
186 Halvorsen 2003, s.156, og Olstad 1999, s.101. 
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Arbeids- og kampgruppa var Gerhardsens eget verk. Medlemmene ble ofte bare omtalt som 

«kjernetroppene til han Einar». Således blir grupperingens aktiviteter et nyttig innblikk i en 

del av Gerhardsen og hans krets sitt ideologiske standpunkt i perioden. Olstad skriver 

følgende om Gerhardsens hensikt med å danne Arbeids- og Kampgruppa: 

 

«Einar Gerhardsen tenkte seg nok kampgruppa som et permanent urosentrum, som skulle 

provosere fram kamper, og som dermed skulle bidra til spredningen av det revolusjonære 

budskapet og den «sinnenes revolusjonering» som var hans håp for framtida.» 

 

Med «Sinnenes revolusjonering» kommer det frem at Gerhardsen også naturligvis var opptatt 

av klassebevissthet. I og med at kampgruppa tok sikte på å konfrontere det eksisterende 

samfunn gjennom direkte aksjoner er det naturlig å se dette i sammenheng med Rosa 

Luxemburgs ideer om klassebevissthet. Som skrevet ovenfor måtte arbeiderklassen ifølge 

Luxemburg benytte seg av enhver mulighet til å gå i direkte konfrontasjon med det 

eksisterende og undertrykkende samfunn, og på denne måten ville klassebevisstheten og 

revolusjonsgløden hos arbeiderklassen vokse. Borgerskapet måtte rett og slett benyttes som en 

sparringspartner. I så måte var Gerhardsens kampgruppe helt i tråd med Luxemburgs ideer. 

Gerhardsen hadde dermed gått fra å tilhøre VKUs høyrefløy i fylkingens første år, til å 

sammen med kampgruppa utgjøre fylkingens venstrefløy i tiden etter bruddet med Mot Dag. 

Men kampgruppa møtte motbør. 

 

I september 1926 foreslår Gerhardsen selv å legge ned hele kampgruppa. Gerhardsen stilte 

spørsmål til hvorvidt «gruppa hadde noen livsberettigelse», men forslaget ble nedstemt med 

et stort flertall. Resultatet ble at Gerhardsen selv gikk av som formann for kampgruppa og 

leder for sine såkalte kjernetropper.187 Hvilke ideologiske grunner kan ha ligget til grunn for 

Gerhardsens plutselige skifte? Det kan være to grunner til dette. For det første vil det være 

svært nærliggende å tro at Gerhardsens direkte aksjons-linje vanskelig lot seg forene med den 

samlingspolitikken som DNA førte. Halvorsen peker på at den ideologiske og politiske 

kursendringen som senere ble sementert gjennom samlingen med sosialdemokratene i 

realiteten var i effekt allerede da Gerhardsen forsøkte å legge ned kampgruppa, altså høsten 

1926.188 Derfor spekulerer både Olstad og Halvorsen i hvorvidt Gerhardsen fikk melding fra 

                                                           
187 Olstad 1999, s.101. 
188 Halvorsen 2003, s.157. 
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høyere hold om å avvikle kampgruppas virksomhet.189 På en annen side kan det være at 

Gerhardsen hadde et eget ønske om å avvikle kampgruppa mens leken var ennå var god. 

Gerhardsen hadde nok selv mer enn god nok innsikt i samlingstankens fremskritt og 

modningsprosess, så et ønske om å legge ned gruppa før den eventuelt kom til å ligge helt 

brakk kan også ha vært tilstede. 

 

 

6.5 «Siste utvei!» - Kampgruppas siste aksjon 

Etter at Gerhardsen gikk av som formann gikk kampgruppa, ikke overraskende, inn i en 

periode med mindre aktivitet. Arbeidsledigheten steg, særlig blant de unge arbeiderne. Så mye 

som en fjerdedel av alle fagorganiserte arbeidere gikk uten arbeid. Gerhardsen sørget derfor i 

et møte den 14.februar 1927 for å bli gjenvalgt til formann for Kampgruppa, og pekte på at 

den nye situasjonen i arbeidsledighetssaken krevde nye aksjoner.190 Den 25. februar ble et 

opprop titulert Siste utvei! trykket i Den Røde Ungdom. Her ble alle arbeidere oppfordret til å 

bevisst bryte loven ved å troppe opp i byens dagligvarehandler og forsyne seg av matvarene, 

samtidig som de skulle legge igjen en lapp med navn og adresse som en slags tilståelse for 

lovbruddet. Fylkingens varaformann Arnfinn Viik, redaktør Botolf Flood Engebretsen og 

Einar Gerhardsen stod som ansvarlige for oppropet. Oppropet fikk rettslige konsekvenser og 

alle tre mottok fengselsdommer. 

 

Ved første øyekast kan oppropet og den påfølgende aksjonen i seg selv virke svært så radikal. 

Ideen om å oppfordre vanlige arbeidere, primært arbeidsløse, til å bevisst begå lovbrudd gjør 

naturligvis hele aksjonen illegal. I så måte lar denne aksjonen seg fint sortere inn under en 

venstrekommunistisk fane. Den går i direkte konfrontasjon med styresmaktene og 

demonstrerer en tilsynelatende mangel på respekt for det eksisterende samfunns lover og 

regler. Men var aksjonen egentlig så radikal? I oppropet står følgende: 

 

«Bønnskriftene har ikke ført frem. Handlingens vei står tilbake.»191 

 

Med bønnskriftene mentes her en henvendelse VKU hadde utstedt i november 1926, én til 

                                                           
189 Olstad 1999, s.101, og Halvorsen 2003, s.157. 
190 Olstad 1999, s.102. 
191 Den Røde Ungdom 25.02.27. 
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stortinget og én til regjeringen. I korte trekk ønsker VKU med henvendelsen å rette 

styresmaktenes oppmerksomhet mot spesielt de unge som gikk uten arbeid. Henvendelsen ble 

avsluttet med en indirekte trussel: 

 

«Hvis ikke behandlingen av disse spørsmål nu fremskyndes og resulterer i noget positivt, må 

myndighetene selv bære ansvaret for hvad der kan komme til å skje.»192 

 

Det faktum at denne henvendelsen i det hele tatt ble utstedt vitner om en anerkjennelse av 

både parlamentariske midler og institusjoner. En slik henvendelse ville nok neppe ha blitt 

utstedt i fylkingens første år, da Håkon Meyer var formann og Mot Dag sin innflytelse var på 

det sterkeste. Kampgruppas siste aksjon kan likevel ses på som noe av det mer radikale og 

aksjonsrettede fylkingen produserte i perioden etter bruddet med Mot Dag. Samtidig vitner 

henvendelsene til stortinget og regjeringen i forkant for aksjonen om at en godtakelse av 

strategier, som nok hadde blitt avfeid som reformistiske i 1924, nå hadde blitt stuerene. 

I arbeidet med militærstreiken under fylkingens første år ble det aldri utstedt noen 

henvendelse til styresmakter på forhånd. Streiken var ulovlig, på lik linje med Siste utvei-

aksjonen, men den ble iverksatt i en håndvending. Dette er med på å signalisere at DNA og 

VKU som mer vennlig innstilt til parlamentariske midler etter stortingsvalget i 1925 enn de 

var forut for valget. Siste utvei-aksjonen var like fullt en illegal aksjon, og de tre som 

underskrev oppropet ble tiltalt og dømt til 120 dagers fengsel. Disse tre var Arnfinn Vik, 

Botolf Flood-Engebretsen og Einar Gerhardsen.193Aksjonens illegalitet og de resulterende 

fengselsdommene ser ikke ut til å ha mottatt like stor hyllest som militærstreikaksjonen i sin 

tid gjorde, noe som er et tegn på at fylkingen i mindre grad var opptatt av å profilere seg som 

en organisasjon i direkte kampforhold med det etablerte samfunn. 

 

Olstad stiller spørsmål til hvorvidt Gerhardsens nye engasjement i Kampgruppa skyldes 

uenigheter med partiledelsen i arbeidsledighetssaken. Dette er i så fall med på å ytterligere 

bevise at Gerhardsen fortsatt befant seg godt til venstre innenfor VKU, og at han var en av de 

siste til å oppgi direkte aksjon-linjen som partiet tross alt hadde fremholdt siden krigen. 

Samtidig er det viktig å være klar over at Gerhardsens fornyede engasjement i Kampgruppa 

kom etter samlingskongressen mellom DNA og Sosialdemokratene i januar.  

Om det virkelig var samlingstankens fremvekst og interne partipolitiske forhold som fikk 

                                                           
192 VKU 1927. Beretning og regnskaper 1925-1927, s.12. 
193 Halvorsen 2003, s.158. 
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Gerhardsen til å gå av som Kampgruppas formann i september, hva var det da som fikk han til 

å gjøre det motsatte i februar? Det kan være fristende å spekulere i hvorvidt Gerhardsens 

gjenreisning av kampgruppa sammen med Siste utvei-aksjonen også hadde en funksjon i at det 

skjerpet forholdet mellom VKU på den ene siden og NSU på den andre. Alle var klar over at 

ungdomsorganisasjonenes egen samlingskongress skulle finne sted senere på våren. I Den 

Røde Ungdom var man opptatt av at samlingen som skulle finne sted ikke måtte bety en 

høyrevridning, og i den forstand fungerte nok Kampgruppas siste aksjon som et signal til både 

NSU og DNA. Halvorsen omtaler aksjonen som en demonstrativ understreking av fylkingens 

standpunkt forut for samlingen.194 

 

 

6.6 Det antimilitære arbeidet 

Det antimilitære arbeidet var noe som langt på vei definerte VKU sitt ideologiske standpunkt 

under fylkingens første år. Fylkingens antimilitære politikk hadde gått fra oppfordring til 

individuell militærstreik over til å dreie seg om agitasjon rettet mot vernepliktige rekrutter på 

militærleirer rundt omkring i landet. Like fullt ble militærspørsmålet fremholdt som en 

hjertesak og mottok høy prioritet også etter at man hadde gått bort fra militærstreiken.  

 

Et viktig spørsmål å undersøke i arbeidet med fylkingens antimilitære politikk vil derfor bli å 

se på hva som skilte VKU fra NKU i militærspørsmålet etter førstnevntes kursendring. NKP 

og NKU sin antimilitære linje baserte seg i hovedsak på å gradvis erobre hæren fra innsiden, 

mens VKU fra mars 1926 hadde kalt sin antimilitære agitasjonskampanje for «Inn på Moene 

– gjør din plikt!».195 Lignet ikke de arge rivalene på dette området nå ettertrykkelig på 

hverandre? Dette spørsmålet ble også stilt av en Einar Eriksen under fylkingens landsmøte i 

september. Debatten som fulgte er gjengitt i Den Røde Ungdom og gir verdifull innsikt i 

hvordan de ledende menn i VKU betraktet sin egen antimilitære politikk sammenlignet med 

NKU. 

 

For Einar Eriksen fremstod VKU sin «nye» linje i militærspørsmålet som identisk til den 

NKU førte. Eriksen forsvarte Mot Dag og ytret også ønske om å gi militærstreiken en ny 

                                                           
194 Halvorsen 2003, s.158. 
195 Halvorsen 2003, s.152. 
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sjanse, da denne ifølge ham selv var «et virkelig effektivt middel i klassekampen.»196 Den 

nyvalgte studielederen Arne Paasche Aasen og Einar Gerhardsen, som var leder for 

fylkingens antimilitære utvalg, tok til motmæle. Aasen mente at av all agitasjon som hadde 

blitt utført på moene, uavhengig av partitilhørighet, så var det VKU sin som hadde gitt de 

beste resultatene:  

 

«…det er våre medlemmers innsats på moene som har gitt dem (soldatene) en følelse av 

klassekamp.»197  

 

Aasens argument baserte seg utelukkende på hans egne erfaringer og samtaler med diverse 

agitatorer, og står i og for seg ikke veldig godt som argument for VKU sin militærpolitikk. 

Det er likevel et poeng i at VKU sitt arbeid på moene nok var mer synlig grunnet den 

numeriske styrken VKU hadde kontra NKU. 

Gerhardsen på sin side gikk til et mer direkte og ideologisk angrep på NKU sin antimilitære 

politikk. Han pekte på at det alltid ville befinne seg kapitalistvennlige elementer i hæren og at 

dette gjorde at NKU sin antimilitære linje aldri ville kunne fungere. I følge Gerhardsen ville 

hæren forbli en såkalt «leiehær» som stod til kapitalismens tjeneste.  Han argumenterte 

videre: 

 

«Skal vi da søke å vinne denne leiehær? Er der noen som vil det og tror det vil lykkes? Og 

skal vi i det hele arbeide efter en linje som uvegerlig fører til dannelse av en slik leiehær? 

Jeg mener det riktige er å føre arbeidet inn på moene. Det utvikler medlemmene til å ta 

kampen op. Ansikt til ansikt med sine motstandere.»198 

  

Gerhardsens argumenter lar seg enkelt koble opp mot det som tidligere i oppgaven er skrevet 

om hans syn på forholdet mellom direkte aksjon og klassebevissthet. Også i den antimilitære 

politikken ser det ut til at det viktigste for Gerhardsen var at det forekom konfrontasjoner.  

Selv om arbeidet på moene ikke ledet til fysiske konfrontasjoner i samme grad som 

Kampgruppas virksomhet tidvis gjorde, var det for Gerhardsen viktig at unge 

arbeiderklassegutter ble stilt ansikt til ansikt med sine motstandere i klassekampen. På denne 

måten søkte fylkingen å benytte militærtjenesten som en slags konfronterende og ideologisk 

                                                           
196 Den Røde Ungdom 25.9.26. 
197 Den Røde Ungdom 25.9.26. 
198 Den Røde Ungdom 25.9.26. 
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vekker for arbeiderungdommen, litt på samme måte som studiesirklene skulle fungere.  

 

I følge VKU sin egen beretning for årene 1925-1927 var det primært to brosjyrer som i 

hovedsak ble benyttet i den antimilitære agitasjonen på moene. I tillegg kom lokaletablerte 

soldataviser, men det er nærliggende å tro at den ideologiske essensen i agitasjonen var å 

finne i brosjyrene som var utformet av partiet. I 1925 utkom den første brosjyren kalt «Tenk 

og Velg». Dette var en brosjyre som tok sikte på å konfrontere enhver militærrekrutt med 

hvordan militærvesenet i realiteten kun var et verktøy for overklassen, og utelukkende ble 

anvendt mot arbeiderklassen. På denne måten fungerte fylkingens nye antimilitære politikk 

som en direkte forlengelse av det man fremholdt som militærstreikens fremste resultat; det å 

avsløre hærens «klassekarakter». Brosjyren frontet et gjennomgående ønske om å vekke de 

unge rekrutters klassetilhørighet (klassebevissthet), samtidig som de ble oppfordret til aldri å 

anvende sine nyervervede militære ferdigheter mot bønder eller arbeidere. Det overordnede 

mål for det antimilitære arbeidet var:  

 

«…å svekke militærvesenet på alle mulige måter, gjøre det ubrukelig i den besiddendes 

klasses hender.»199 

 

Dette overordnede målet minner forholdsvis mye om militærstreiken og dens uttalte hovedmål 

om å ruinere utbytterklassens såkalte klassehær. Det er likevel et av målene ved 

militærstreiken som glimrer med sitt fravær hos fylkingens nye antimilitære politikk, og det er 

arbeiderklassens bevæpning. Selv om militærstreiken i realiteten gikk ut på å ikke plassere 

våpen i hendene på arbeiderne som avtjente førstegangstjeneste, ble det hardnakket hevdet at 

aksjonen indirekte ville lede til arbeiderklassens bevæpning. Fylkingens antimilitære politikk 

fra 1925 vitnet om et nyansert syn på saken. I Tenk og velg-brosjyren står det følgende om 

våpenbruk: 

 

«Den norske arbeider- og bondeklasse ønsker ikke at den sociale kamp utkjempes med våben. 

Vi vil ha kampen utkjempet med åndelige våben gjennem våre organisasjoner, faglige og 

politiske.»200 

 

                                                           
199 Det norske Arbeiderpartis og Venstrekommunistisk Ungdomsfylkings antimilitære utvalg 1925.  «Kamerat i 
vaabentrøien – Tenk og velg», Oslo: Arbeidernes aktietrykkeri, s.3. 
200 «Tenk og velg» 1925, s.3. 
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Det er vanskelig å tolke dette på noen annen måte enn at parolen om arbeiderklassens 

bevæpning i all hovedsak her fremstår som oppgitt. Det er i så måte heller ikke særdeles 

overraskende at fylkingens nye antimilitære linje høstet kritikk for å være både pasifistisk og 

sosialdemokratisk. Einar Gerhardsen svarte på denne kritikken under fylkingens landsmøte i 

september: 

 

«Der står at vi er motstandere av våbenbruk. Ja, er det ikke egentlig sant det da? Er der 

virkelig noen her eller tror man der finnes arbeidere som gleder sig til å bruke våben for 

våbnenes egen skyld.»201 

 

Selv om Gerhardsen her ikke utelukker en væpnet konflikt i fremtiden er det likevel et poeng 

at det av fylkingens antimilitære politikk fremstår som et overordnet mål at en eventuell 

væpnet konflikt ikke aktivt lenger skal kjempes for.  

 

At utviklingen gikk henimot at det ble lengre mellom hver gang arbeiderklassens bevæpning 

ble nevnt av både VKU og DNA var egentlig ikke noe nytt. I 1924 stilte NKP og 

Sosialdemokratene tilsynelatende kritiske spørsmål og undret på hvorfor DNA forut for 

stortingsvalget tilsynelatende hadde gått bort i fra begreper som arbeiderklassens bevæpning 

og proletariatets diktatur. Som svar på kritikken ble det hevdet at DNA, i motsetning til både 

NKP og Sosialdemokratene, ikke prioriterte stortingsvalg i nevneverdig grad. Dette fordi de 

mest vesentlige av partioppgavene, slik som arbeiderklassens bevæpning og proletariatets 

diktatur, ikke kunne løses på stortinget.202Forfatteren av teksten oppgis ikke, men det kan nok 

trygt antas at vedkommende befant seg innenfor fylkingens venstre fløy og muligens, kanskje 

sannsynligvis, også var medlem av Mot Dag. Dermed står teksten som et eksempel på den 

ideologiske linjen som DNA etter valget i 1924 var i ferd med å forlate. Arbeiderklassens 

bevæpning og proletariatets diktatur var ideer som vanskelig lot seg forene med tanken om 

klassesamling.  

 

 

6.7 Det internasjonale spørsmål igjen på agendaen 

Den 4. og 5. september 1925 ble VKU sin andre offisielle landsmøte arrangert. Ved dette 

                                                           
201 Den Røde Ungdom 25.9.25. 
202 Den Røde Ungdom, 3.10.24. 
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møtet holdt Aksel Zachariassen et foredrag om fylkingens internasjonale stilling, et foredrag 

som senere samme år ble trykket og utgitt som brosjyre i regi av fylkingen. Sammen med 

Martin Tranmæls agitasjonsbrosjyre utgjorde disse de eneste utgivelsene fra fylkingen i 1925, 

og begge var ment å bruke i fylkingens studiesirkler. I brosjyren tar Zachariassen for seg de 

forskjellige mulighetene for internasjonal organisering som fylkingen hadde. Han omtaler Det 

internasjonale informasjonsbyrå, eller Berlinerbyrået som han kaller det, Kominterns 

ungdomsinternasjonale, Den sosialdemokratiske ungdomsbevegelse og andre uavhengige 

ungdomsforbund i blant annet Tyskland og Italia.  

 

Brosjyren inneholder også noen avsnitt under tittelen «Mot-Dagistisk spekulasjon.» I følge 

Zachariassen anvendte Motdagistene i fylkingen allerede tidlig på sommeren 1924 spørsmålet 

om fylkingens internasjonale forbindelser i et forsøk på å «oppkonstruere en opposisjon i 

partiet». Motdagistene rettet kraftig kritikk mot Dr. Steinfeld og søkte nå en orientering 

tilbake mot Komintern, hevdet Zachariassen.203  

 

Zachariassens brosjyre hadde en konklusjon, og i denne kom han med en oppfordring om at 

ungdommen måtte gå inn for å organisere en ny internasjonal ungdomsbevegelse for 

revolusjonær ungdom. I følge Zachariassen ville en ny ungdomsinternasjonal kunne regne 

med stor tilslutning fra sosialdemokratiske ungdomsforeninger, samtidig som Kominterns 

ungdomsbevegelses ledelse ville gjøre det «meget lett å vinne den revolusjonære 

arbeiderungdom». Det var angivelig Angelica Balabanoff som hadde kommet med 

oppfordringen om å ta initiativ til en ny ungdomsinternasjonal, en oppfordring Zachariassen 

sluttet seg til.204 

 

Det initiativet som her skildres må ses i sammenheng med den samlingspolitikken som ble 

ført av DNA hjemme i Norge, en politikk som flere i VKU også gav sin støtte til.  

Aksel Zachariassen var en av de innad fylkingen som nok var mest positivt innstilt til 

samlingstanken. Med tanke på hans artikkel «Samling.» i Den Røde Ungdom som er omtalt 

ovenfor i kapittel 4 ser han ut til å ha vært helt på linje med Tranmæl i samlingsspørsmålet 

allerede høsten 1924. Dette er nok også en av årsakene til at spørsmålet omkring de 

internasjonale forbindelser ebbet ut i intet. 

                                                           
203 Zachariassen, Aksel. 1925, Ungdomsfylkingens internasjonale stilling, Oslo: Venstrekommunistisk 
Ungdomsfylkings forlag, s.2-3. 
204 Zachariassen 1925, s.5-6 
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6.8 Forholdet til NKU 

Med Mot Dag ute av fylkingen ble VKU en organisasjon uten to fløyer som stod steilt mot 

hverandre. En skulle kanskje tro at den bitre rivaliseringen med NKU, som preget fylkingen 

spesielt gjennom 1924, ville blusse opp igjen. Det er dog lite som tyder på at dette var tilfellet. 

Alt i alt ser det ut til at VKU i det hele tatt var lite preget av rivaliseringen med NKU i denne 

perioden. Det var NKU som leverte de kvasseste personangrepene og som lot seg prege av 

rivaliseringen, ikke motsatt.  

 

Det er primært to årsaker til VKU valgte å følge en mer passiv linje i hvordan de forholdt seg 

til NKU i denne perioden. Den ene er at slaget mellom de to ungdomsorganisasjonene i 

realiteten allerede var over. Stortingsvalget i 1924 hadde bevist at DNA/VKU var mye 

sterkere enn NKP/NKU. Trolig følte ikke VKU at NKU utgjorde noen særlig stor trussel i 

kampen om arbeiderungdommen. Samtidig er det her viktig å være klar over at VKU var en 

veldig Kristiania/Oslo-orientert organisasjon, så selv om NKU ikke utgjorde noen trussel i 

dette området kan de ha gjort det andre steder for VKU ikke dominerte så sterkt. Den andre 

årsaken var det faktum at VKU og NKU ikke lenger stod like ideologisk langt fra hverandre 

som tidligere. De to ungdomsfylkingenes antimilitære arbeid utspilte seg i perioden tilnærmet 

identisk. I tillegg hadde samlingstanken virkelig begynt å modne, så det kan godt være at det 

for mange i DNA/VKU ble gjort et poeng ut av å ikke rette for mye kritikk mot de man 

kanskje trodde ville bli absorbert av partiet ved en eventuell samling. Dette er noe som igjen 

understreker at VKU og NKU nok ikke stod så langt fra hverandre ideologisk.  

 

 

6.9 Samlingen 

Ideen om klassesamling er en helt grunnleggende ide som så å si alle innenfor den 

revolusjonære arbeiderbevegelse støttet opp om i en eller annen form. At arbeiderklassen 

måtte stå samlet for å gjennomføre sosialismen var noe alle var enige i, men formene varierte. 

NKP frontet en samlingstanke som baserte seg på en slags «Labour-Party»-modell etter det 

britiske partiets organisasjonsmønster. Ideen var at de forskjellige arbeiderpartiene skulle 
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samles inn under én paraply og danne en såkalt «enhetsfront».205 Dette appellerte naturligvis i 

liten grad til DNA og Tranmæl, som var det desidert største av alle arbeiderpartiene, noe 

stortingsvalget i 1924 hadde demonstrert. For Tranmæl var det essensielt at samlingen skjedde 

med full organisatorisk konsentrasjon i ett og samme parti, og som det største av dem alle var 

det naturlig at DNA ønsket å innlemme de andre hos seg enn å la seg selv innlemme andre 

steder.  

 

Halvorsen peker på at selv om VKU tilsynelatende var positiv til samlingen med NSU, så 

eksisterte det fortsatt en betydelig ideologisk distanse mellom de to ungdomsforbundene. 

Ideologisk sett stod VKU nærmere NKU enn NSU, skriver Halvorsen.206 Om ikke annet 

illustrerer dette moderpartienes påvirkning på ungdomsfylkingenes partiaviser – her skulle 

pillen sukres frem inn mot samlingskongressen. Einhart Lorenz skriver at «Samholdsfølelsen 

og behovet for enighet var så stort at en ideologisk avklaring ikke fant sted.»207  

På denne måten oppsummerte Oscar Torp det i sin avslutningstale ved samlingskongressen: 

 

«Viktigere enn alle teorier, viktigere enn læresetninger og dogmer, er organisasjonens 

enhet.»208 

 

 

6.10 Oppsummering 

I de drøyt to årene fra våren 1925 og frem til samlingskongressen i april 1927 hadde VKU 

forandret seg. Allerede i mai 1925 kunne en se at fylkingens tidligere formann Håkon Meyer 

åpnet for en mer reformistisk og opportunistisk politikk. Einar Gerhardsen søkte sammen med 

Kampgruppa å fortsette en linje som bygget på direkte aksjon i et forsøk på å vekke 

klassebevisstheten hos flere unge arbeidere. Ved å gå i direkte konfrontasjon med det 

etablerte samfunn, som regel representert ved politiet, skulle gruppa bidra til en «sinnenes 

revolusjon» hos arbeiderne. Revolusjon ble det ikke, tilsynelatende verken i sinn eller 

                                                           
205 Enhetsfront var en parole som Komintern forfektet. Ideen var at alle arbeiderpartier skulle tre sammen for å 
forsvare det de allerede hadde oppnådd, som et ledd i å forhindre ytterligere tilbakegang og frafall for den 
revolusjonære arbeiderbevegelse, www.snl.no/enhetsfront 
206 Halvorsen 2003, s.160. 
207 Lorenz 1972, s.177. 
208 Torp, Oscar. Gjengitt i Lorenz 1972, s.178 
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samfunn. VKU hadde mistet mye av det som delvis gjorde den venstrekommunistisk, og 

Gerhardsens forsøk forble aktivistiske unntak i en hverdag som for det meste bestod av salg 

av avisabonnementer og annen agitasjon. Den snøballen som samlingstanken var hadde rullet 

litt for lenge og vokst seg litt for stor til det. Resultatet var uunngåelig. 

 

 

 

Kapittel 7 – Uten kunnskap ingen 

kommunisme»209 - VKU og studiearbeidet 

 

 

7.1 Innledning 

Skoleringsarbeidet var en av ungdomsfylkingens aller viktigste oppgaver, men også en av de 

aller vanskeligste. I tråd med oppgavens ønske om å undersøke fylkingens ideologiske 

forankring og utvikling vil fylkingens studiearbeid kunne være et viktig område å utforske.  

På mange måter var studiesirklene arenaen der fylkingen presenterte sin ideologi og politiske 

forståelse for de unge arbeidere, samtidig som hva som ble sagt og lært bort var sterkt 

avhengig av hvem som underviste.  

 

 

7.2 Oppstarten  

Allerede i første nummer av Den Røde Ungdom ble det lovet storstilt satsning på 

studievirksomheten. Dette arbeidet hadde hatt lett for å bli forsømt under de interne 

stridighetene i partiet, samtidig som det som faktisk ble arrangert av studievirksomhet 

visstnok var preget av planløshet, tilfeldighet og uten noen form rettesnor.  

Studiet av sosialismen måtte føre til en slags åndelig reisning het det videre; «hvert enkelt 

individ maa høine sit aandelige nivå».210 Motdagisten Arne Ording fungerte som studieleder 

                                                           
209 Dette var navnet på studiespalten i Den Røde Ungdom fra 11.03.1924. 
210 Den Røde Ungdom 17.12.1923. 
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mesteparten av fylkingens første år, frem til Aake Anker-Ording, også han medlem av Mot 

Dag, tok over på høsten 1924.  

 

Den første tiden bærer frontingen av studievirksomheten preg av å være impulsiv og 

uorganisert. Det anbefales en masse bøker og pamfletter til studentene samtidig som de selv 

ble oppfordret til å danne studiesirkler overalt i de lokale lag. Det viktigste ser ut til å være at 

det dannes studiesirkler, hva som faktisk skulle studeres fikk komme etter hvert. Først i mars 

ser VKU ut til virkelig å ha tatt for seg den praktiske gjennomføringen av studiearbeidet, for 

den 11.mars 1924 var studiespalten «Uten kunnskap ingen Kommunisme» oppe og gikk. Her 

skrev studieleder Arne Ording sine velvalgte ord, alt i fra hvordan de lokale lagene praktisk 

skulle organisere studiesirklene og hvordan debatter best ble utført. 

 

I mars 1924 skrev Ording følgende i Den Røde Ungdom:  

 

«En økning av medlemstallet uten en tilsvarende økning av åndelig og ideologisk vekst, kan 

ofte virke mot sin hensikt og umuliggjøre nye fremstøt og nye erobringer. En utadvendt 

offensiv bør derfor alltid oppfølges av en innadvendt kampanje, ledsaget av et forsterket 

opplysnings- og skoleringsarbeide».211  

 

Det Ording her omtaler som en «innadvendt kampanje» harmoniserer godt med det 

Pannekoek skriver om arbeiderklassens gradvise erkjennelse av kommunistisk teori. 

Pannekoek hevdet at kommunismen kun ville kunne innføres sakte og gradvis etter hvert som 

arbeiderne sakte men sikkert oppnådde den nødvendige erkjennelse av kommunismen. For 

land i Vest-Europa var dette spesielt viktig, ifølge Pannekoek, ettersom det i de europeiske 

befolkninger eksisterer en slags åndelig tradisjon for borgerlig kultur.212  

På denne måten befant vesteuropeerne seg lenger unna den erkjennelsen som var nødvendig 

for innførelsen av kommunismen enn befolkningene i øst, og behovet for opplysningsarbeid 

blant massene var større og viktigere. Motdagistenes fokus på teori og kunnskap er interessant 

å se i sammenheng med måten Pannekoek så på revolusjonen som en ideologisk prosess, og 

ikke en materialistisk. I kapittel 5 gikk oppgaven inn på hvordan det i kjølvannet av 

ekskluderingen av Mot Dag handlet mye om teori for motdagistene. 

 

                                                           
211 Den Røde Ungdom 18.3.1924. 
212 Pannekoek, Anton 1975, s.136-137. 
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På fylkingens første landsmøte var Aksel Zachariassen aktiv i debatten i utformingen av 

fylkingens studiearbeid: 

 

«Vore lag bør lægge hovedvegten paa disse studiesirklene og i dem studere emner som kan 

underbygge medlemmernes partipolitiske anskuelser, almenoplysning og kommunistiske 

opfatning.»213 

 

Zachariassens innspill indikerer et ønske om at undervisningen skulle støttes av partipolitiske 

hensyn. Ording, og Mot Dag-medlemmene generelt, fokuserer i større grad på klassen som 

helhet enn partitilhørighet. På sett og vis kan man spore kimen til det som skulle bli striden 

mellom DNA og Mot Dag senere på året. 

 

 

7.3 Studiemateriell 

Noe av det viktigste studiespalten førte med seg var at det ble oppsatt obligatorisk litteratur 

som alle deltakere skulle arbeide med i sirklene.214 Det verket som anbefales som 

inngangsportal til studiearbeid om kommunisme er Edvard Bulls pamflett «Klassekampen» 

fra 1921. Etter at Bulls pamflett var gjennomgått ble studiesirklene oppfordret til å ta for seg 

Det Kommunistiske Manifest, men i arbeidet med dette ble studentene oppfordret til å se bort 

ifra det siste avsnittet. Basert på kildene ser det ut til at det var den norske oversettelsen av 

Valborg Sønstevold som ble anvendt. Denne inneholdt også et forord av Edvard Bull.  

Det siste avsnittet omfatter her de drøye to sidene som står helt til slutt i pamfletten under 

tittelen «IV. Kommunistenes stilling til de forskjellige opposisjonelle partier». 

Informasjonen om de opposisjonelle partiene gikk tilbake til da manifestet ble skrevet og var i 

så måte for lengst utdatert. Grunnen til at dette avsnittet ble sett bort i fra var nok først og 

fremst på grunn av at det i det store og hele var basert på en tilbakelagt periode i europeisk 

politikk og skildret et ganske annet politisk klima. Det var rett og slett ikke relevant. 

 

Studiesirklene skulle også arbeide med tyskeren Karls Korsch sin pamflett «Quintessenz des 

marxismus». Denne hadde Håkon Meyer stått for oversettelsen av. Meyers oversettelse av 

Korschs verk fikk tittelen «Marxismens Kjærnepunkter» og utgjorde det eneste VKU fikk 

                                                           
213 Den Røde Ungdom 5.2.1924. 
214 Den Røde Ungdom 12.09.1924 . 
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utgitt i 1924. Verket ble også trykket som føljetong i Den Røde Ungdom vinteren 1924. 

 

I Korsch sin pamflett kommer hans støtte til den materialistiske historieoppfatningen tydelig 

frem. Pamfletten er organisert rundt 37 spørsmål som alle blir besvart med en belærende tone. 

Spørsmålene dreier seg i hovedsak omkring Marx’ samfunnslære, merverdi og det 

kapitalistiske samfunn og kommunismens virkeliggjørelse. I spørsmål 35 blir det spurt om 

overgangen fra det kapitalistiske samfunn kan foregå trinnvis, altså uten klassekamp, 

revolusjon og proletariatets diktatur. Svaret på spørsmålet begynner slik: 

 

«Historien lærer os at en herskende og privligiert klasse indtil i dag aldrig frivillig har opgit 

sin magtposition. At dette ikke kan ske viser selve den materialistiske historieopfatning…»215 

 

Den historiske materialisme var tilsynelatende fortsatt en viktig og grunnleggende ide i 

fylkingens opplysningsarbeid. Selv om Meyer tilsynelatende var påvirket av Pannekoek i 

spørsmål som parlamentarisk arbeid, reformisme og klassebevissthet har han, og de fleste 

andre i VKU, beholdt den materialistiske historieoppfatningen. Den materialistiske 

historieoppfatning var i det hele tatt den rådende for fylkingen, og partiet, som helhet. Edvard 

Bull (d.e) sin brosjyre om den historiske materialismen stod på listen over studiemateriale 

gjennom hele perioden. 

 

Alle de tre verkene som skulle studeres i studiesirklene har nettopp det til felles at de støtter 

alle opp om den historiske materialismen. Pannekoeks tanker om at den historiske 

materialismen ikke var å betrakte som en rigid vitenskapelig teori ser ikke ut til å ha eksistert i  

VKU. Dette kan være med på å forklare hvorfor Pannekoeks navn ikke nevnes en eneste gang 

i Den Røde Ungdom i perioden oppgaven undersøker. Det å skulle oppgi den historiske 

materialismen satt nok uansett langt inne. Det å identifisere seg med en teoretiker som ikke så 

på den sosialistiske revolusjon som en uunngåelighet naturligvis ikke virket særlig attraktivt, 

all den tid fylkingen søkte å fremstille seg som en radikal og målrettet organisasjon. 

I et land uten noen reell revolusjonær situasjon ble derfor betydningen av revolusjonens 

uunngåelighet som er å finne i den historiske materialisme sannsynligvis forsterket. Det å 

eventuelt skulle oppgi den historiske materialisme sammenfalt nok for mange med å oppgi 

drømmen om en sosialistisk revolusjon. 

                                                           
215 Korsch, Karl 1924. Marxismens Kjernepunkter, oversatt av Håkon Meyer, Kristiania: Venstrekommunistisk 
Ungdomsfylkings forlag, s.16. 
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7.4 Studievirksomheten etter bruddet med Mot Dag 

Bruddet med Mot Dag gikk utover fylkingens studievirksomhet da det var på nettopp dette 

felt at de beleste og kunnskapsrike motdagistene fikk anvendt sine kunnskaper. Dette 

illustreres ved at helt fra fylkingen ble etablert og frem til mars 1925, da bestemmelsen om å 

ekskludere motdagister ble iverksatt, hadde lederne for studiearbeidet, henholdsvis Arne 

Ording og Aake Ording, også vært fremtredende medlemmer i Mot Dag. Senere på våren i 

1925, nærmere bestemt i mai, hadde fylkingen annonsert at det antimilitære arbeid og 

idrettsarbeid skulle være fylkingens «nye» fokusområder.216 Ble studievirksomheten oppgitt? 

 

Etter at Gerhardsen ble innsatt som fylkingens formann i november 1924 og frem til bruddet 

med Mot Dag i mars 1925, handlet mye om teoretisering. Som skrevet ovenfor i kapittel 4 

søkte Gerhardsen mot en mindre teoretisert linje hvor handling og aksjon ble satt i førersetet – 

teorien som eventuelt lå bak var mindre viktig. Motdagistene på sin side uttrykte oppgitthet 

over manglende teori og forsømming av opplysningsarbeidet. 

 

Etter landsmøtet i september, hvor Arne Paasche Aasen fikk fortsette i rollen som studieleder, 

ble det atter en gang kommet med lovnader om økt fokus på studievirksomhet. 

Kort tid etter landsmøtet fikk Aasen trykket en ny liste med 10 verker som studiesirklene 

skulle studere i arbeidet med sosialismens historie og kommunistisk teori. 

På listen stod flere kjente og kjære verker som hadde blitt benyttet i studiesirkler tidligere, slik 

som Korsch sin «Marxismens kjernepunkter», Edvard Bull d.e. sin «Klassekampen» og 

naturligvis Det kommunistiske manifest.217 I så måte så ikke Aasen ut til å ville fornye det 

teoretiske innholdet i studievirksomheten i nevneverdig grad, sammenliknet med den tidligere 

studieleder Ording. Det ser ikke ut til at VKU sin studievirksomhet ble oppgitt, men ettersom 

bruddet med Mot Dag resulterte i at de mer teoritunge medlemmene forlot fylkingen, var nok 

et mindre fokus på teori og studier ikke en så unaturlig utvikling. Det var først og fremst på 

kollektiv aktivitet at formann Gerhardsen ønsket at fokuset skulle ligge. 

 

Noen uker etter landsmøtet i september ser det dog ut til at en studievirksomheten likevel 
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skulle få en litt annerledes ideologisk vekting enn det den hadde hatt. Den 23. oktober skrev 

studieleder Aasen i Den Røde Ungdoms studiespalte at han, på oppfordring fra Oslo-kamerat 

Gottfred Grahn, hadde utarbeidet et nytt forslag på studieplan. Dette planforslaget anbefalte 

Aasen med glede som et utmerket supplement til planen han selv hadde utarbeidet.218 Dette 

supplementet inneholdt flere teoretiske verker som illustrerer det ideologiske skiftet som 

fylkingen var i ferd med å utføre. Nå ble det for første gang, mens fylkingen fortsatt bar den 

venstrekommunistiske betegnelsen i navnet, ført opp flere av Lenins verker på studielisten. 

Både «Revolusjonen og staten» og «Radikalismen: kommunismens barnesykdom» stod nå 

oppført som materiell for VKU sine studiesirkler. Det er meget ironisk at et verk som Lenin 

forfattet med den hensikt å gjendrive den venstrekommunistiske tendensen i Europa står 

oppført som anbefalt studielitteratur i en ungdomsfylking som kaller seg 

venstrekommunistisk. Samtidig er dette med på å fortelle noe om begrepets spesielle posisjon. 

 

Selv om en bok eller pamflett stod oppført som anbefalt lesning var det ikke dermed sagt at 

dette kan regnes som en slags ideologisk rettesnor for fylkingens studenter. Det er meget 

mulig at alt som ble omtalt som relevant materiale var oppført for at medlemmene skulle få en 

slags orientering i det teoretiske landskapet. En annen grunn til at fylkingens studiemateriale 

omfattet et så bredt ideologiske spekter kan også være at fylkingen rett og slett ønsket å 

fremstå som en mer bred og samlende ungdomsorganisasjon. I arbeidet med klassesamlingen 

håpet man nok at individer fra NKU skulle innlemmes i fylkingen, og det at Lenin igjen var å 

finne på litteraturlisten kan derfor indikere at VKU ønsket at deres studievirksomhet skulle 

være spiselig for et NKU-medlem. 

 

 

7.5 Oppsummering 

Sett under ett mottok ikke studievirksomheten særlig stort fokus, til tross for gjentatte 

lovnader om det motsatte. At veien henimot den sosialistiske revolusjon gikk gjennom 

teoribøker var nok ikke en oppfatning som alle delte. De som ser ut til å ha vektlagt teoribiten 

i størst grad var Mot Dag-studielederne fylkingen hadde hatt, frem til disse trådde ut av 

organisasjonen. Disse la trykk på det å skulle heve medlemmenes «åndelige nivå», noe som 

kan ses i sammenheng med hvordan Pannekoek mente at massene måtte klargjøre seg åndelig 

før en eventuell revolusjon. Zachariassens innspill til debatten rundt studievirksomheten på 
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landsmøtet vitner om en mer partipolitisk holdning til studiearbeidet. For Zachariassen var det 

et poeng at de unge ikke bare ble gode kommunister, men også gode DNA-medlemmer. 

 

Etter bruddet med Mot Dag ser studievirksomheten ut til å i enda større grad ha vært preget av 

fylkingens ideologiske legitimeringsproblem. Studievirksomheten under Arne Paasche Aasen 

bar preg av at all kommunistisk litteratur i teorien var relevant, og det står som et stort 

paradoks at VKU unge medlemmer ble oppfordret til å lese Lenins Radikalismen. 

Den venstrekommunistiske betegnelsen i fylkingens navn ser med andre ord ikke ut til å ha 

hatt særlig stor tilknytning til den tysk-nederlandske venstrekommunismen. Gjennom hele 

perioden kom den historiske materialismens sterke posisjon i både DNA og VKU godt til 

syne i fylkingens studievirksomhet. I tidligere kapitler er det blitt hevdet at VKU mistet mye 

av det som gav den dens venstrekommunistiske preg da Mot Dag ble ekskludert, og dette ser 

ut til å stemme for studievirksomhetens del også.  

 

 

 

Kapittel 8. Avslutning: 

Venstrekommunistisk Ungdomsfylkings 

ideologiske utvikling og forankring 1923-

1927 

 

8.1 Innledning 

Venstrekommunistisk Ungdomsfylkings ideologiske reise fra fylkingens etablering i 1923 og 

frem til samlingen i 1927 var en reise som, med tanke på sluttresultatet, åpenbart gikk mot 

høyre i det politiske landskapet. Det at fylkingen gikk hardnakket ut med den uttalte ambisjon 

om å forankre seg til venstre for Lenin og Moskva, for så å samles med sosialdemokratene 

drøye tre og et halvt år senere beviser dette. Likevel gjennomgikk VKU i perioden en 

ideologisk reise som ikke nødvendigvis er like lett å få oversikt over. En av grunnene til dette 
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er fordi begrepet venstrekommunistisk, som trossalt er å finne i fylkingens navn hele 

perioden, er et bredt og flytende begrep. I tillegg var ikke perioden fylkingen eksisterte preget 

av et så stort fokus på ideologi som kanskje hadde vært tilfelle tidligere. 

 

 

8.2 Gjennomgang av oppgaven 

I kapittel 3. har jeg tatt for meg fylkingens etablering og forsøkt å skildre det politiske klimaet 

VKU ble født inn i. Gjennom debatten rundt fylkingens valg av navn kom det frem at det å 

fremstå som mer radikal enn de tidligere meningsfellene i NKU var første prioritet. Kildene 

tyder på at fylkingen ved etableringen ikke var noen ideologisk homogen organisasjon, 

samtidig som det ikke eksisterte noen ideologisk konsensus rundt begrepet 

venstrekommunisme. Dette selv om betegnelsen til slutt var å finne i fylkingens navn. 

Det var med Håkon Meyer og fylkingens første program at fylkingen først virkelig begynte å 

markere seg ideologisk. Meyer, med støtte av flere motdagister, la vekt på at fylkingen skulle 

være en opplysende organisasjon som skulle være med på å klargjøre massene for 

revolusjonen. I tillegg tok fylkingen tidlig et anti-parlamentarisk standpunkt. Reformistiske 

elementer måtte skjæres bort og hadde tilsynelatende ingen plass i VKU.  

 

Fylkingens første kampsak og parole, militærstreikaksjonen, var med på å understreke det 

klare og rene bruddet med det etablerte som fylkingen søkte. Gjennom en illegal aksjon skulle 

den kapitalistiske militarisme brytes ned, med det formål at dennes evne til å stå imot den 

sosialistiske revolusjon skulle ødelegges. Det internasjonale spørsmål ble i liten grad prioritert 

grunnet få reelle muligheter, samtidig som selvbestemmelsesretten og navigasjonsfriheten nok 

var med på å sørge for at fokuset lå hjemme i Norge og ikke på kontinentet. 

 

I kapittel 4. har jeg gått inn på hvordan militærstreikaksjonen ble avviklet og den 

fraksjonsstriden dette medførte for VKU. Det dannet seg en venstrefløy som hovedsakelig 

bestod av menn som også stod oppført med medlemskap i Mot Dag, og en høyrefløy som var 

lojal mot moderpartiet samtidig som den gradvis åpnet for en mer opportunistisk og 

reformistisk ideologi. Etter striden med Mot Dag stod høyrefløyen igjen, og VKU kunne med 

dette innlede en periode hvor organisasjonen hadde en nokså ideologisk homogen natur. 

Venstrekommunistisk tankegods, slik som ønsket om et klart og rent brudd med det etablerte 

samfunn, var i ferd med å forsvunne ut av fylkingen. På denne måten var den 
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venstrekommunistiske betegnelsen i navnet mindre passende i årene 1925-1927 enn den 

hadde vært tidligere. I tillegg til ideologiske uoverensstemmelser, var en hovedårsak til at det 

endte med brudd mellom Mot Dag og VKU sosiale forskjeller grupperingene imellom, slik 

som Halvorsen har pekt på.   

 

Håkon Meyer representerte frem mot bruddet med Mot Dag et svært radikalt standpunkt. 

Han gjorde et poeng av at man måtte unngå å bli del av en mellom-fraksjon, en fraksjon som 

verken er illegale revolusjonære eller sosialdemokrater. Ideen om at det i arbeiderbevegelsen, 

i en tid med motgang og splittelser, ville utvikle seg en radikal og en opportunistisk tendens er 

noe som kan spores tilbake til Pannekoek og Gorter. De fleste innså nok at revolusjonen, om 

den ville komme, ikke ville komme i en håndvending. Den var et langsiktig mål og krevde at 

arbeiderne samlet seg om en og samme taktikk. I den ideologiske striden med Mot Dag kan 

Meyer tilskrives en plass på den venstre fløyen, eller den radikale tendens, selv om hans 

standpunkt snart skulle forandre seg.  

 

I kapittel 5 tok jeg for meg VKU og deres forhold til sine tidligere meningsfeller i NKU. 

Forholdet de to ungdomsorganisasjonene imellom var preget av bitre følelser og 

organisatorisk kamp om medlemmer, men også av ideologiske uenigheter. 

Fra NKU-leiren ble det rettet dystre spådommer omkring den nye fylkingens fremtid, i 

hovedsak fra Eugene Olaussen og Carsten Aasebøe. Mishagsytringene haglet. VKU ble 

omtalt som svikere av den internasjonale revolusjon, nasjonalister, syndikalister, samtidig 

som det ble ettertrykkelig poengtert at partier som forlot Internasjonalen historisk sett hadde 

hatt en tendens til å ende opp som sosialdemokrater ikke lenge etterpå. Særlig etter 

stortingsvalget i 1924 begynte VKU å vise motvilje til å fortsette kranglingen med NKU. 

Valget hadde demonstrert hvor mye sterkere enn NKP DNA faktisk var. Det var primært i den 

første delen av perioden oppgaven har tatt for seg at rivaliseringen ser ut til å ha preget VKU. 

 

VKU forsøkte gjennom både navnevalg og militærstreikaksjonen å lansere seg som et mer 

radikalt ungdomsparti enn NKU, gjennom å fremholde et klarere brudd med det etablerte 

samfunn enn det NKU gjorde. NKU fulgte taktikken Lenin skisserer i Radikalismen, hvor det 

ble understreket at kommunistene måtte gå inn der hvor massene befant seg. Selv om VKU 

også naturligvis i stor grad rettet fokus på massene, var deres taktikk noe annerledes. 

Gjennom et uttalt ønske om å ikke delta i det etablerte samfunns institusjoner søkte VKU å 
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etablere en dypere og klarere polarisering mellom samfunnet på den ene siden og de 

revolusjonære massene på den andre siden. Den fremste representanten for denne 

tankegangen var Håkon Meyer, som ser ut til å ha vært påvirket av de nederlandske 

venstrekommunistene Anton Pannekoek og Herman Gorter. 

 

Kapittel 6 søkte å kaste lys over perioden mellom bruddet med Mot Dag og samlingen med 

sosialdemokratene i NSU. I denne perioden var VKU preget av en nyorganisering som ga et 

tettere bånd til DNA, men Einar Gerhardsen og Kampgruppas sporadiske aksjonering var 

også med på å prege fylkingen frem mot samlingen. Ideologisk sett kan det spores et syn på 

klassebevissthet hos Gerhardsen som harmoniserer godt med det som Rosa Luxemburg 

frontet. Gjennom konfrontasjon og sparring med det etablerte samfunn skulle 

klassebevisstheten, eller «sinnenes revolusjonering» som Gerhardsen kalte det, genereres 

innad i arbeidermassene. Selv om DNAs høyredreining henimot sosialdemokratiet virket 

uunngåelig, fungerte Gerhardsen og Kampgruppa som et uromoment som i tillegg til å 

bedrive omfattende agitasjon også igangsatte illegale aksjoner.  

 

Sett under ett var ikke VKUs «brodd» mot det eksisterende samfunn lenger like spiss som den 

hadde vært forut for bruddet med Mot Dag. Den primære årsaken til dette var at 

samlingstanken for alvor begynte å modnes, samtidig som at det nære forholdet fylkingen nå 

hadde til DNA var med på å gjøre den mindre ideologisk selvstendig enn tidligere.  

Sommeren 1925 var det også mye som tydet på at også Håkon Meyer hadde mistet en del av 

sin radikalitet, i den forstand at også han nå åpnet døren for en mer reformistisk og 

opportunistisk ideologisk tilnærming. Meyers uttalelser våren og sommeren 1925 skjedde 

riktignok ikke i regi av VKU og lar seg derfor ikke oppføre som offisielle føringer fra 

fylkingen. Likevel er det grunnlag for å tro at flere av fylkingens medlemmer delte Meyers 

meninger og meningsutvikling. Lojalitet til DNA ser med andre ord ut til å ha trumfet den 

opportunistiske tendens hos de aller fleste.  

 

Kapittel 7 tok et nærmere blikk på fylkingens opplysningsarbeid, den teoretiske skoleringen 

av medlemmene. Det teoretiske materialet som fylkingens medlemmer skulle eksponeres for i 

studiesirklene var i hovedsak valgt ut av studielederen. Fylkingens ideologiske 

legitimeringsproblem kommer til syne også i studiematerialet. En duell om å være «mest» 

kommunistisk med NKU. Derfor var mye av VKU sitt studiemateriell konsentrert rundt «ren» 

marxisme, mens Lenins brosjyrer ble utelatt. Samtidig kunne det kanskje tenkes at en 
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ungdomsorganisasjon med venstrekommunistisk navn ville undervise i nettopp 

venstrekommunisme, men dette ser i liten grad ut til å ha vært tilfelle.  

Rådskommunisten Karl Korsch fikk riktignok plass på listen, men verket som var valgt ut 

handlet om Marxismen og dens grunnpunkter - en forenklet og sammenfattet versjon av Marx 

og Engels’ tankegods. Likevel er det et poeng at Meyer valgte å oversette nettopp Korsch sin 

pamflett. Korsch var kjent som kritiker av Lenins autoritære partidiktatur og det at han i 

tillegg støttet rådsideen gjorde han til en person VKU fint kunne identifisere seg med. 

Dette var likevel noe VKU i liten grad valgte å gjøre, og motviljen mot å teoretisere for mye 

kan nok ha vært en årsak til dette. 

 

Med Mot Dag tungt representert skulle en tro at det teoretiske arbeidet skulle få en ny vår, 

men basert på kildene ser dette ikke ut til å ha vært tilfelle. Sommeren 1925 ble VKU kritisert 

av Mot Dag for å i liten grad legge tilstrekkelig med teori bak politikken, samtidig som 

opplysningsarbeidet generelt ble kritisert. Dette selv om studielederen i hele perioden frem til 

da hadde vært medlem av Mot Dag. Etter landsmøtet i september ble Arne Paasche Aasen 

fylkingens nye studieleder og atter en gang ble det lovet storstilt satsing på 

opplysningsarbeidet. Listen over relevant litteratur til studiesirklene ble lengre enn noen gang, 

men samtidig mye mer forvirrende. Nå skulle plutselig Lenins Radikalismen studeres, en 

pamflett som garantert også var å finne på tilsvarende liste hos NKU. Dette er med på å 

illustrere hvor lite som faktisk skilte VKU og NKU ideologisk på dette tidspunkt, samtidig 

som VKU sitt ideologiske legitimeringsproblem ble enda større. 

 

 

8.3 Avslutning 

Som hovedproblemstilling søkte oppgaven å utforske Venstrekommunistisk Ungdomsfylking 

ideologiske forankring og utvikling i perioden fylkingen eksisterte. I arbeidet med denne 

problemstillingen så jeg det hensiktsmessig å dele VKU sin drøye tre og et halvt år lange 

virksomhet inn i to perioder, med splittelsen med Mot Dag-bevegelsen som det som skiller de 

to periodene fra hverandre. Hovedårsaken til at akkurat denne hendelsen er brukt som skille er 

oppgavens fokus på ideologi. Mot Dag, som den akademikerbevegelsen den var, var en 

teoritung organisasjon med et større fokus på ideologi enn de revolusjonære partiene. 

Motdagistenes innvirkning på VKU kommer tydeligst frem ved deres evne og vilje til å bidra 

med ideologisk materiale i Den Røde Ungdom, samtidig som skoleringsarbeidet var noe Mot 
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Dag også viet ekstra fokus. 

 

For å besvare hovedproblemstillingen valgte jeg å anvende to underproblemstillinger. Den 

første av disse, underproblemstilling A, gikk ut på å undersøke hvordan VKU gikk til angrep 

på det eksisterende samfunn og politiske system. Den delen av det eksisterende samfunn som 

VKU rettet mesteparten av sitt fokus mot, spesielt i den første perioden, var militærvesenet.  

Fylkingens første parole, militærstreikaksjonen, var det som på mange måter definerte den 

nyetablerte ungdomsorganisasjonen VKU var. Det ideologiske som lå til grunn for 

militærstreikaksjonen var å stille de unge revolusjonære i et tydelig motsetningsforhold til det 

etablerte ved å la disse gjøre seg til militærnektere. Om en fokuserer på dette 

motsetningsforholdet, eller kampforholdet som VKU kalte det, kan denne aksjonen, mest 

grunnet dens syndikalistiske element, karakteriseres som en venstrekommunistisk aksjon. 

Selv om de politiske resultatene av aksjonen var svært magre ønsket fylkingens venstre fløy, 

for det meste bestående av Mot Dag-medlemmer, en fortsatt obligatorisk militærstreik for alle 

fylkingens medlemmer. Som oppgaven har pekt på er dette grunnlag for å påstå at Mot Dag 

tilførte fylkingen størsteparten av dens venstrekommunistiske element. Et resultat av VKU sitt 

brudd med Mot Dag ble derfor at fylkingen mistet mye av dette elementet. 

 

Etter bruddet med Mot Dag søkte fortsatt VKU å angripe det etablerte samfunn, men 

fremstøtene til Gerhardsen og Kampgruppa kan ikke sies å ha vært like ideologisk motivert 

som militærstreiken var. Aksjonene, selv om de i og for seg var illegale og i så måte kan anses 

som syndikalistiske, bar preg av å være aksjonering mest for aksjoneringens skyld. De ble 

ikke knyttet opp mot noe klart ideologisk standpunkt annet enn generell revolusjonær 

retorikk. Likevel kan Gerhardsens syn på klassebevissthet, «sinnenes revolusjonering», ses i 

sammenheng med Rosa Luxemburgs syn på massenes bevissthet. Gerhardsen var en uttalt 

beundrer av Rosa Luxemburg, men han knyttet sjelden eller aldri egen politikk og egne 

aksjoner opp mot hennes teorier – i hvert fall ikke utad.   

 

Per Maurseth bruker teorien om «magnetloven» om politiske splittelser i arbeiderbevegelsen. 

Denne går ut på at om du brekker en magnetisk stang i to deler vil hver enkelt del fortsatt ha 

to poler som står som motsetninger til hverandre.219 For VKU sin del kan dette stemme svært 

godt for fylkingens første periode og splittelsen med Mot Dag. Perioden fra våren 1925 til 
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våren 1927 ser derimot magnetloven ikke ut til å passe helt. Ovenfor har jeg omtalt perioden 

som den desidert mest ideologisk homogene halvdelen av fylkingens historie. Om den delen 

av magnetstangen som var mest venstrekommunistisk (Mot Dag) var blitt brukket av, så kan 

kanskje det som var igjen av stangen ses på som en så liten del at det i realiteten var vanskelig 

å utkrystallisere to fløyer som stod i motsetningsforhold til hverandre. Den ideologiske 

rammen fylkingen opererte i under den siste perioden var blitt fryktelig smal, og derfor er det 

kanskje naturlig at fylkingen fremstod som forholdsvis ideologisk homogen. Magnetstangen 

var blitt for kort til å kunne brekkes ytterligere.  

 

Selv om fylkingen kanskje fremstod som mer ideologisk homogen er det grunnlag for å påstå 

at fylkingens ideologiske legitimeringsproblem faktisk var enda større i denne siste perioden. 

Dette kommer frem i fylkingens opplysningsarbeid. Det er et paradoks at det ideologiske 

tankegodset som de unge arbeiderne skulle studere aldri hadde omfattet et så bredt ideologisk 

spekter som i denne perioden, samtidig som fylkingens politikk og aksjonering faktisk 

opererte i en mye snevrere ideologisk ramme. VKU ønsket ikke lenger total boikott av 

militærvesenet og gikk ikke lenger like hardt ut mot deltagelse i parlamentarisk arbeid som 

tidligere. Hva ønsket de da? Om en ser VKU sin virksomhet i den siste perioden under ett er 

det i realiteten kun én ideologisk sak VKU fremmer – unge arbeideres klassebevissthet. 

Massene måtte fortsatt vekkes og engasjeres. Fylkingens høyredreining og åpning for en mer 

opportunistisk taktikk gjorde at midlene ikke lenger var så viktige. Organisasjonen måtte bli 

større og massene måtte engasjeres. Med den venstrekommunistiske betegnelsen i navnet 

seilte fylkingen i realiteten under falsk flagg i denne perioden. Konstante ideologiske 

elementer av venstrekommunisme var så å si fraværende i fylkingen, selv om sporadisk 

aksjonering i teorien kan tolkes som inspirert av venstrekommunistiske ideer. Oppdraget man 

hadde gitt seg selv med blant annet navnevalget, om å holde seg til venstre for NKU, var 

virkelig i ferd med å feile. 

 

Oppgavens andre underproblemstilling «B» gikk ut på å sammenlikne VKU med NKU, i et 

forsøk på å kaste ytterligere lys over VKU sin ideologiske forankring. Denne 

sammenlikningen er mest relevant for fylkingens første periode, hvor rivaliseringen og 

bitterheten i etterdønningene av splittelsen november 1923 var høyest. Foruten organisatorisk 

og personlig kamp var de to ungdomsorganisasjonene preget av en ideologisk rivalisering mot 

hverandre. VKU kritiserte NKU og deres lojalitet mot den autoritære partimodellen hos 

bolsjevikpartiet i Russland. Klassediktatur i stedet for partidiktatur var VKU sin løsning. 
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Klassediktaturet måtte skje på arbeidslivets grunn, det måtte komme nedenfra. Motviljen mot 

å la seg underkues av bolsjevikene bunnet ut i en oppfatning om at bolsjevikenes metode ikke 

ville fungere i Vest-Europa, samtidig som rådsideen fortsatt preget fylkingen. VKU sitt 

forhold til Sovjetunionen og bolsjevikpartiet begrenset seg i hovedsak til kritikk av den 

demokratiske sentralisme, og uten egne internasjonale forbindelser å vise til ble fylkingens 

fokus i all hovedsak værende i Norge. 

 

VKU måtte innfinne seg med dystre spådommer fra menn som Olaussen og Aasebøe, og 

spådommene om at den som forlater Internasjonalen snart var å finne i sosialdemokratiet ble 

sannhet. Motsatt ble NKU sin politikk sett på som opportunistisk, samtidig som den 

demokratiske sentralisme og den høye snittalderen ble raljert med. Tiden umiddelbart etter 

bruddet var preget av mye personlig bitterhet fra NKU sin side, en bitterhet som kom godt til 

syne i mange kvasse personangrep mot blant andre Håkon Meyer. Rivaliseringen preget VKU 

i den forstand at i forsøket på markere seg ideologisk ovenfor NKU tok de seg vann over 

hodet, både ved å innlemme den venstrekommunistiske betegnelsen i navnet og ved å fronte 

en vel ambisiøs militærstreikaksjon. De klarte i realiteten aldri å leve helt opp til den 

venstrekommunistiske betegnelsen.  

 

I den siste delen av perioden beveget VKU seg ideologisk sett nærmere NKU. De to 

ungdomsorganisasjonenes antimilitære arbeid sammenfalt så å si fullstendig, samtidig som 

samlingstanken modnet hos DNA og VKU, men likevel ble alle forsøk på enhetsfront avvist.  

I mindre grad enn tidligere valgte VKU å delta i aggressiv polemikk med NKU, selv om NKU 

langt på vei fortsatte offensiven. Personangrep mot Martin Tranmæl var det mange av, mens 

det ideologiske så ut til å havne i bakgrunnen.  

 

I tidligere forskning har det i liten grad blitt lagt fokus på ideologiske elementer ved VKU. 

Terje Halvorsen er den som har gått nærmest inn på temaet, men han utforsker ikke 

venstrekommunismen i sitt verk om fylkingen og dens historie. Dog peker Halvorsen på 

hvordan VKU og NKU knivet med hverandre om hvem som var «mest» kommunistisk. 

Det å gjøre krav på å være en mer autentisk form for kommunisme gjennom å bære frem en 

slags «ren» marxisme var riktignok noe som var typisk for venstrekommunismen.  

Både Per Maurseth og Einhart Lorenz fokuserer i hovedsak på DNA og Martin Tranmæl i 

sine undersøkelser av arbeiderbevegelsen på 1920-tallet og heller ikke disse velger å gå 

nærmere inn på venstrekommunisme i forbindelse med VKU.  
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Odd-Bjørn Fure peker på at arbeiderklassens ledere i realiteten hadde flyttet fokuset fra 

ideologi og over på en mer pragmatisk tilnærming til arbeidet for revolusjonen.  

Mine funn understøtter denne teorien. Fokuset på ideologi var også for VKU i stor grad blitt 

byttet ut med en holdning som søkte å løse daglige problemer fremfor å koble politikken på 

en eller annen form for teoretisk tilnærming. I kjølvannet av Mot Dags ekskludering fra VKU 

våren 1925 var fylkingens manglende teoretiske tilnærming til det politiske arbeidet noe som 

mottok skarp kritikk fra tidligere studieleder Arne Ording. Likevel lar det seg gjøre å forsøke 

å spore ideologiske elementer med rot i venstrekommunisme hos fylkingen, noe denne 

oppgaven har gjort.  

 

 

8.4 Konklusjon 

Denne undersøkelsen har funnet at VKU gjennom militærstreikaksjonen og Mot Dag sin 

innflytelse kan sies å ha inneholdt ideologiske elementer av venstrekommunistisk natur. 

Håkon Meyer representerte en periode ideer som minner mye om Anton Pannekoeks teorier. 

Likevel var fylkingen langt i fra å være venstrekommunistisk i ren forstand. For at dette skulle 

ha vært tilfelle måtte fylkingen i tillegg ha fullstendig avvist fagorganisasjonen og all 

representativ politisk påvirkning gjennom samfunnets institusjoner. Dette skjedde aldri. 

Undersøkelsen tyder på at den ideologiske høyredreiningen som skulle kulminere med 

samlingen i 1927 i realiteten ble satt i gang i november 1924, da Gerhardsen tok kontroll over 

fylkingen. Einar Gerhardsen forfektet et syn på klassebevissthet som minner umiskjennelig 

om Rosa Luxemburg sitt syn. Gerhardsen og Tranmæls plan var nok neppe å bevisst dra 

fylkingen mot høyre, men samlingstanken og lojaliteten mot partiet åpnet opp for en mer 

reformistisk og opportunistisk ideologi. Målet var hele tiden den sosialistiske revolusjon, den 

historiske materialismes siste transformasjonsfase, men synet på midlene man skulle ta i bruk 

hadde forandret seg mens den revolusjonære ideologi havnet i bakgrunnen. 
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