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Forord 

Det er med en spesiell følelse når jeg nå skriver det som setter punktum for to års arbeid. 

Arbeidet med oppgaven har bydd på både opp og nedturer og har påvirket meg mer enn hva 

jeg hadde forventet. Prosessen har vært interessant og givende, samt til tider svært 

frustrerende. Følelsen jeg sitter igjen med er likevel at det mest av alt, på godt og vondt, har 

vært lærerikt.  

Da dette prosjektet nå er ved veis ende er det flere personer jeg ønsker å takke. Først og 

fremst vil jeg takke min veileder Øystein Sørensen. Gjennom hele prosessen har du bidratt 

med tips og råd, samt motivasjon. Samtidig har din faglige veiledning vært uvurderlig da du 

har hjulpet meg fremover der jeg ellers ville ha blitt stående fast. Dette er jeg veldig 

takknemlig for.  

Jeg vil også få takke ansatte ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Riksarkivet og 

Universitetsbiblioteket. Her har jeg blitt godt ivaretatt gjennom hele prosessen og hjelpen 

har aldri vært langt unna når det har vært nødvendig.  

Til slutt ønsker jeg å takke min samboer Idunn Belsom som har bidratt med korrekturlesning 

og utallige samtaler om tema. I tillegg har du gjort en kjempeinnsats for å tilrettelegge for 

meg slik at jeg har kunnet komme i mål med dette arbeidet. Uten deg ville ikke dette ha vært 

mulig.  
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Sammendrag 

Det norske Arbeiderparti stilte til stortingsvalget i 1921 som seksjon av Den kommunistiske 

internasjonale og med Moskva-tesene som offisiell politikk. Arbeiderpartiet representerte 

med dette en politikk som utgjorde en direkte trussel mot det norske demokratiet. Dette 

arbeidet har gjennom omfattende kildearbeid gitt et bilde av hvordan konkurrerende 

politiske partier reagerte på Det norske Arbeiderparti ved stortingsvalget 1921.  

Partiene som har blitt behandlet i dette arbeidet er valgalliansen Høyre-Frisinnede Venstre, 

Venstre og Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti. Denne oppgaven vil se på både 

partienes offisielle politikk, og hvordan den revolusjonære trusselen ble håndtert i aviser 

knyttet til de ulike partiene.  

Den revolusjonære trusselen preget politikken i valgåret 1921. Dette kan sees ved at 

samtlige partier, på ulike måter og i ulik grad, gjorde tilpasninger for å imøtekomme Det 

norske Arbeiderparti. En felles linje man finner hos partiene er at de alle så at sosialpolitikk 

for å forbedre situasjonen for arbeiderne var nødvendig tiltak for å motvirke Det norske 

Arbeiderparti. Dette blir tydeliggjort ved at også valgalliansen Høyre-Frisinnede stilte til valg 

med sosiale reformer på programmet.  

Revolusjonstrusselen preget nyhetsbilde i avisene knyttet til de ulike partiene. Retorikken 

som ble brukt mot Det norske Arbeiderparti utspilte seg derimot på ulike måter. 

Høyrepressen kom med hard kritikk mot partiets politikk, samtidig som alvoret bak 

politikken ble forsøkt bagatellisert. Venstrepressen fokuserte i større grad på presentasjonen 

av eget parti. Ved å fremme Venstre som det beste reformpolitiske alternativet gjorde man 

også Arbeiderpartiets politikk unødvendig. Samtidig prioriterte Venstrepressen i sin helhet et 

omfattende opplysningsprosjekt gjennom publiseringen av artikkelserien Moskvas lære og 

dens tjenere. Sosialdemokratene dedikerte langt mer oppmerksomhet til Det norske 

Arbeiderparti enn noen av de andre partiene. Hovedmålet for Sosialdemokratenes kamp var 

å få frem hva Moskva-tesenes politikk innebar, da man kritiserte Det norske Arbeiderparti 

for å holde dette skjult for velgerne.  
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Kapittel 1: Introduksjon 

Tema 
Tittelen på denne oppgaven er et sitat hentet fra Aftenpostens aftenutgivelse på valgdagen 

mandag 24. oktober 1921. Appellen: «Stem op mod bolsjevik-flommen!»1 var en av 

overskriftene som skulle trekke de siste velgerne, som enda ikke hadde stemt, til urnene. 

Dette korte sitatet fanger også opp tema for dette arbeidet. Det norske Arbeiderparti stilte 

til stortingsvalget i 1921 som seksjon av Den kommunistiske internasjonale og med Moskva-

tesene som partiets offisielle politikk. Partiet stilte derfor til valg med mål om å styrte 

demokratiet til fordel for proletariatets diktatur. Dette arbeidet vil vise hvordan de 

konkurrerende politiske partiene forholdt seg til Det norske Arbeiderparti frem mot 

stortingsvalget 1921. Partiene som vil bli behandlet er den konservative valgalliansen Høyre-

Frisinnede Venstre, det liberale reformpartiet Venstre, og nyopprettede Norges 

Socialdemokratiske Arbeiderparti. Arbeidet vil bli utført ved å jobbe med arkivmaterialet 

tilknyttet partiene, samt en omfattende analyse av aviser med tilknytning til de ulike 

partiene.  

Lanseringen av Moskva-tesene i 1920 medførte for mange det avgjørende skillet mellom 

sosialdemokrater og kommunister. Dette førte til at den politiske arbeiderbevegelsen ble 

splittet ved inngangen til 1920-tallet. Tendensen i Europa var at sosialdemokratene kom 

klart best ut av dette og utgjorde de største partiene, mens kommunistene utgjorde mindre 

fløypartier. Norge skiller seg derimot klart ut fra denne utviklingen ved at kommunistene i 

Det norske Arbeiderparti vant stort flertall til fordel for sosialistene ved valget i 1921.  

Det er en kjensgjerning at Det norske Arbeiderparti ved stortingsvalget 1921 representerte 

en politikk som utgjorde en trussel mot det norske demokratiet. Valgåret 1921 kan derfor 

med god grunn skrives inn som et av de viktigste i norsk politisk historie. Det kan med rette 

hevdes at ved omfattende fokus på Det norske Arbeiderpartis egen rolle i perioden, så har 

man tilsidesatt de andre partienes betydning. Dette arbeidet vil derfor ta sikte på å kaste 

nytt lys over tema ved å dedikere oppmerksomhet til de andre partiene.  

                                                           
1 Aftenposten 24. oktober. Stem op mod bolsjevik-flommen. 
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Problemstillinger 
For å gi et best mulig bilde av hvordan partiene forholdt seg til Det norske Arbeiderparti vil 

oppgaven ta utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan reagerte de konkurrerende 

politiske partiene på den revolusjonære trusselen Det norske Arbeiderparti utgjorde ved 

stortingsvalget 1921? Denne problemstillingen vil bli besvart ved å fokusere på to ulike 

arenaer. Først og fremst vil arbeidet fokuseres på forholdene i partiene. Her vil følgende 

underproblemstilling besvares: Hvordan kom partienes reaksjoner på den revolusjonære 

trusselen frem i partienes offisielle politikk? Her vil ulike typer arkivmateriale fra partienes 

arkiver være avgjørende. Den andre arenaen arbeidet vil fokusere på er hva som kom til 

utrykk gjennom partipressen, altså hvordan og hvilket budskap som ble formidlet ut i det 

offentlige rom. Her vil følgende underproblemstilling benyttes: Hvordan kom partienes 

politikk overfor Det norske Arbeiderparti til utrykk gjennom partipresse, eller presse tett 

knyttet til partiene? Arbeidet vil altså fokusere på indre faktorer i partiene samt ytre faktorer 

gjennom avisene. For å kunne besvare oppgavens problemstillinger på best mulig måte vil 

det bli formulert noen hovedspørsmål som vil bli besvart gjennom arbeidet.  

Hvor opptatt var partiene av Det norske Arbeiderparti og den revolusjonære trusselen? Det 

vil være avgjørende å se hvor mye oppmerksomhet de ulike partiene dedikerte Det norske 

Arbeiderparti og partiets politikk. Var det slik at dette ble sett på som en ubetydelig radikal 

flørt fra et parti som foreløpig kunne se langt etter parlamentarisk flertall? Eller var det slik 

at den revolusjonære trusselen ble tatt på alvor? Det vil være hensiktsmessig å besvare 

dette både utfra oppmerksomhet dedikert av partiene selv, og oppmerksomhet dedikert til 

tema gjennom partipressen. 

Hvilken retorikk ble benyttet når man omtalte Det norske Arbeiderparti og den revolusjonære 

trusselen? Det vil være avgjørende å se hvilken retorikk som ble benyttet i omtalelsen av 

både partiets politikk og medlemmer. Utrykte man bekymring eller forsøkte man å 

bagatellisere forholdene? Fremstår det slik at partiet og dets politikk ble tatt på alvor, eller 

ble det latterliggjort? Dette er spørsmål som vil bli behandlet både ved arbeidet med 

arkivmaterialet og avismaterialet, dog dette vil spille størst rolle i analysen av avismaterialet. 

Ved å se på hvordan man omtalte partiet får man også et innblikk i hvilken politikk som ble 

ført. 
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Hvilken politikk ble ført overfor Det norske Arbeiderparti? Det vil gjennom hele arbeidet være 

et overordnet poeng i å gi et bilde av politikken de ulike partiene førte mot Det norske 

Arbeiderparti. Dette spørsmålet vil lettere kunne besvares når man legger frem partienes 

offisielle politikk. Kildematerialet som årsberetninger og valgprogrammer bidrar til å slå fast 

konkret politikk. Spørsmålet vil bli mer utfordrende å besvare gjennom arbeidet med 

partipressen. Her vil det være et mål i å konstruere helheter utfra et utvalg av enkeltsaker. 

Helhetene vil igjen gi et bilde av gjennomgående strategier og mål i arbeidet mot Det norske 

Arbeiderparti. 

Utgangspunkt 
Stortingsvalget 1921 kan med rette sies å ha vært et av de viktigste valgene i norsk historie. 

Først og fremst var dette det første valget etter verdenskrigen og ønsket om nye politiske 

alternativer var sterkt blant mange. Det var derfor et avgjørende valg da man nå skulle stake 

ut den videre kursen for det norske demokratiet. For det andre var dette valget der et 

revolusjonært parti, av betydelig størrelse, stilte til valg med politisk mål om å oppheve 

demokratiet. Utfallet av stortingsvalget 1921 stikker seg også ut som mer kontroversielt, da 

det revolusjonære Arbeiderpartiet sterke stilling etter valget pekte seg ut som en kontrast til 

tendensen slik den forekom i resten av Europa. 

Hvorfor Norge fikk nettopp denne utviklingen istedenfor å følge den europeiske trenden var 

spørsmålet som ble utgangspunktet for denne oppgaven. Det ble fort klart at en klar 

hovedlinje i forklaringen på dette har ligget i å vise til indre årsaker hos partiet. Det er utført 

flere gode arbeiderer som tar sikte på å forklare utviklingen til Det norske Arbeiderparti i 

perioden.2 Her har sterke motsetninger innad i partiet og forholdet til Komintern vært 

avgjørende faktorer. Det er liten grunn til å betvile at indre faktorer spilte en avgjørende 

rolle for Det norske Arbeiderpartis utvikling på 1920-tallet. Hensikten med dette arbeidet er 

derfor ikke å gå videre inn i Det norske Arbeiderpartiets indre anliggender. Dette arbeidet vil 

heller utvide vårt bilde av perioden ved å vise hvilken rolle de konkurrerende, demokratiske, 

partiene hadde.   

Høyre og Frisinnede Venstre stilte med felles valglister til valget 1921 og representerte en 

konservativ borgerlig politikk. Det andre store borgerlige partiet, Venstre, vil også bli 

                                                           
2 Se egen del om tidligere arbeider. 
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behandlet. Venstre var representant for liberalismen og utgjorde derfor en skarp ideologisk 

kontrast til kommunismen. Samtidig ønsket Venstre i perioden å fremstå som et reformparti 

og derfor det sosialpolitiske alternativet til Høyre-Frisinnede. Ved siden av de borgerlige 

forkjemperne vil arbeidet også omhandle Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti. Partiet 

brøt ut av Det norske Arbeiderparti ved den sosialdemokratiske opposisjonens landsmøte 

15. januar 1921 og dannet et eget sosialdemokratisk parti. Norges Socialdemokratiske 

Arbeiderparti representerte derfor et ikke-revolusjonært alternativ til arbeiderbevegelsen 

ved stortingsvalget. Selv om Sosialdemokratene ble «taperne» ved 1921 valget utgjorde de 

likevel en avgjørende motstander til dets revolusjonære motpart.  

For å kunne gi et best mulig bilde av partienes håndtering av Det norske Arbeiderparti vil det 

bli gjort en omfattende analyse basert på primærkilder. For at denne analysen skal være 

gjennomførbar må det gjøres nødvendige avgrensninger. Først og fremst vil arbeidet 

forholde seg til Det norske Arbeiderparti kun der det er relevant for de andre partiene. Med 

andre ord vil Det norske Arbeiderparti selv i liten grad bli behandlet. Arkivene som har blitt 

benyttet har i stor grad satt sine egne begrensninger, da mye materiale ikke lenger er å 

oppdrive.3 Hoveddelen av arbeidet vil derfor være en omfattende analyse av materiale fra 

partienes aviser. En slik analyse er ment for å ha en verdi i seg selv, samtidig som den skal 

supplere der annet materiale om tema er i knapphet. For å gjennomføre analysen har det 

vært nødvendig med flere avgrensninger. Først og fremst omfatter analysen et selektert 

utvalg aviser. Her vil vært parti representeres av to aviser som enten var underlagt partiet 

som hovedorgan, eller nært knyttet til partiet. Utvalget av aviser vil bli redegjort for i egen 

del om kilder. Det er i tillegg gjort avgrensning i tid, da analysen kun omfatter oktober 1921. 

Dette har vært for å gi et best mulig bilde av situasjonen i forkant av stortingsvalget 24. 

oktober. 

Andre arbeider 
Norsk politisk historie på 1920-tallet som forskningsobjekt har vært tema for flere gode 

arbeider. Denne oppgaven vil da også naturlignok navigere innenfor rammeverket laget av 

tidligere forskning. Her har spesielt arbeiderer som dekker de ulike partienes politiske virke i 

perioden vært av stor betydning. Arbeider som tar for seg norsk arbeiderbevegelse i 

perioden har også vært viktige da de bidrar til å legge grunnlaget for store deler av denne 

                                                           
3 Se egen del om kilder 
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oppgavens arbeid. Blant de større verkene kan noen fremheves som spesielt betydningsfulle 

for dette arbeidet.  

Først og fremst har Komintern og krisen i Det norske Arbeiderparti av Åsmund Egge vært 

viktig for å klargjøre konflikten innad i norsk arbeiderbevegelse. Egge tar for seg kriseårene 

1921-1923 i Arbeiderpartiet, der man opplevde to splittelser av partiet. Hovedfokus i denne 

boken ligger i å forklare de ulike partenes synspunkter og aktørenes handlinger i perioden. 

Boken legger også stor vekt på Kominterns rolle og forholdet til Moskva. Boken er et godt 

eksempel på at man forklarer arbeiderbevegelsens utvikling utfra indre årsaker, samt 

hvordan man innad i partiet forholdt seg til Komintern. Et annet verk som er nærliggende i 

tematikk er Moskvatesene i Norsk politikk av Knut Langfeldt. Dette arbeidet tar for seg 

Moskva-tesenes inntog i norsk politikk og følger da konflikten som oppsto i 

arbeiderbevegelsen. Langfeldt fokuserer i all hovedsak på perioden før partisplittelsen, altså 

frem til 1921. Dette ligger derfor nærmere denne oppgaven i tid, men også tematisk. I tillegg 

må også Per Maurseth nevnes da han med flere verk tar for seg arbeiderbevegelsen i 

perioden.4 

Når det gjelder partihistorie til de utvalgte partiene er det særlig noen arbeider som har pekt 

seg ut som viktige for dette arbeidet. Dette har da vært for å gi et bilde av lengre politiske 

linjer gjennom perioden for de respektive partiene. Først og fremst har Norges 

Sosialdemokratiske Arbeiderparti 1921-1927 av Kaare Fostervoll vært viktig for å gi et godt 

bilde av det sosialdemokratiske partiet. Fostervoll tar for seg det Sosialdemokratiske 

Arbeiderpartiet gjennom dets levetid fra 1921-1927, så vel som dets forløper som den 

sosialdemokratiske opposisjon i Det norske Arbeiderparti. Arbeidet omfatter mye utenfor 

denne oppgavens omfang, men er likevel viktig da dette er det det mest omfattende av 

sekundærlitteratur man finner om Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti. Videre har 

både Høyre og Venstre sin partihistorie vært viktig for å gi denne oppgaven gode rammer og 

rikelig kontekst. Her har Høyres Historie av Rolf Danielsen vært særdeles viktig for å klargjøre 

et bilde av Høyre. Danielsens bok omhandler en større periode så den bidrar derfor i større 

grad til å se lengre linjer enn detaljer knyttet til denne oppgavens tema. Det er likevel 

dedikert god oppmerksomhet til Høyres motstand mot den revolusjonære trusselen. Et 

                                                           
4 Maurseth, Per. Gjennom kriser til makt (1920-1935); Maurseth, Per. Fra Moskvateser til Kristiania-forslag : Det 
norske Arbeiderparti og Komintern fra 1921 til februar 1923.   
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hovedpoeng her er at Høyre blant annet la om til en mer sosialpolitisk retning for å i 

møtekomme samfunnets uroligheter. Venstres historie dekkes godt av Leiv Mjeldheim i 

boken Den gylne mellomvegen Tema frå Venstres historie 1905-1940. Denne gir i likhet med 

Høyres Historie et mer helhetlig bilde av en lengre tidsperiode. Venstres nedgangsperiode, 

da særlig grunnet Landmandsforbundet som eget parti, blir dedikert mye oppmerksomhet. 

Den revolusjonære trusselen er også aktuell her, da spesielt tydelig ved at Venstre ønsket å 

fremstå som det beste, og til dels eneste, reformpartiet i norsk politikk. 

Kilder 
Det ønskes med dette arbeidet å kaste nytt lys over et tema som alt har vært objekt for mye 

forskning. Det sees derfor som nødvendig å jobbe tett opp mot primærkilder for å kunne 

besvare spørsmålene som blir stilt i denne oppgaven. Først og fremst har arbeidet rettet seg 

mot arkivmateriale relatert til partienes virke i perioden. Den andre hoveddelen av dette 

arbeidet omfatter en analyse av partienes valgkamp gjennom partipressen. Her har et 

selektert utvalg aviser vært objekt for analysen.  

Arbeidet med arkivmaterialet har rettet seg mot dokumenter som omhandler partienes 

forhold til det revolusjonære Arbeiderpartiet i tiden rundt 1921. I tillegg til valgprogrammer 

har årsberetninger og landsmøteprotokoller vært viktigst for å klargjøre partienes politikk. 

Videre har også diverse rundskriv og ulik korrespondanse bidratt til å skape et helhetlig bilde 

av partienes politikk ovenfor Det norske Arbeiderparti.  

Høyre og Venstres hovedorganisasjons arkiver finnes hos riksarkivet, Frisinnede Venstre har 

ikke eget arkiv men mye av materialet som omhandler partiet finner man i Høyres arkiver. 

Arkivmaterialet knyttet til Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti finnes i 

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Her er finnes egne arkiver tilhørende Norges 

Socialdemokratiske Arbeiderparti. Arkivene omfatter hele partiets levetid fra 1921-1927 og 

det finnes også materiale knyttet til den Socialdemokratiske opposisjons periode innad i Det 

norske Arbeiderparti i årene 1918-1921.  

Arbeidet med arkivmaterialet har bydd på flere utfordringer da mye av materialet er 

mangelfullt. Venstres arkiver som dekker perioden før andre verdenskrig har gått tapt 

grunnet brann. Det finnes likevel fragmenter som bidrar til å danne et bilde av Venstres 

politikk i perioden. Her har også arkivmaterialet blitt samlet inn i nyere tid slik at det i 
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riksarkivet nå inneholder mer enn det gjorde før 2009. Det har ikke vært mulig å oppdrive 

landsmøteprotokoll og årsberetning for 1921. Det har derimot vært korrespondanse og 

rundskriv som bidrar til å gi et bilde av partiets stilling til den revolusjonære trusselen.  

Høyres arkiver er noe mer fullstendige selv om de også bærer preg av at materialet har gått 

tapt over tid. Her gikk også deler av arkivene tapt under den tyske okkupasjonen. Høyres 

Hovedorganisasjons arkiver finnes hos Riksarkivet og tilbyr mye relevant materialet. Til tross 

for mangler, særlig landsmøteprotokoll for 1921, finnes en del som dekker 1921. I tillegg til 

valgprogram er årsberetning, rundskriv og korrespondanse blant materialet som vil bli brukt 

for å vise hvordan Høyre forholdt seg til den revolusjonære trusselen i valgåret 1921. 

Frisinnede Venstre har ikke noe eget arkiv, men materialet finnes i Høyres arkiver. Her er det 

heller snevert med egne kilder knyttet til Frisinnede, dog mye fra Høyre kan sies å 

representere begge partiene i perioden. Eget er deres valgprogram, som viser nyanser 

mellom partiene, til tross for at de stilte med felleslister sammen med Høyre.  

Arkivmateriale knyttet til Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti inneholder et rikere 

relevant kildemateriale. Materialet dekker hele partiets levetid fra opprettelsen i 1921 til 

sammenslåingen med Det norske Arbeiderparti i 1927. Innholdet i arkivene øker i samsvar 

med at partiet etablerte seg og økte i størrelse. Det er derfor slik at størstedelen av 

materialet som eksisterer ikke nødvendigvis er relevant for dette arbeidet. Samtidig ble mye 

av arkivmaterialet knyttet til arbeiderbevegelsen destruert under den tyske okkupasjonen. 

Dette betyr at man må ta høyde for at eksiterende materialet ikke nødvendigvis er 

tilstrekkelig for å besvare spørsmålene. Det er likevel mye materiale som er relevant for 

dette arbeidet. I likhet med de andre partiene vil valgprogram, årsberetning og 

landsmøteprotokoll være viktig. Her har alt kunne oppdrives i arkivene og man får derfor et 

godt bilde av partiets virke året 1921. Samtidig har det vært et rikere materialet av 

korrespondanse og rundskriv som også bidrar til å skape et bilde av sosialdemokratenes 

arbeid mot den revolusjonære trusselen.  

Andre hoveddel av dette arbeidet har rettet seg mot partienes politikk slik den kom til utrykk 

gjennom aviser knyttet til partiene. Her har man først og fremst begrenset seg til et selektert 

utvalgt aviser representativt for de ulike partienes partipresse. Høyre vil bli representert 

gjennom Aftenposten som kom to ganger daglig i den aktuelle perioden og gir derfor et rikt 

kildemateriale. Frisinnede Venstre representeres av Tidens Tegn som var dagsavis. Et 
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hovedpoeng med arbeidet med disse er at partiene stilte med felles valglister til valget 1921. 

Det vil derfor være å forvente at de fører mye av den samme politikken, samtidig vil deres 

særegenheter bli lagt vekt på for å skape et nyansert bilde.  

Venstre vil bli representert av partiets hovedorgan Dagbladet, og Bergens Tidende som kom 

ut i Venstre-bastionen Bergen. Begge disse kom ut som dagsaviser i perioden og tilbyr derfor 

rikelig med materiale. Det er mange likhetstrekk mellom disse, dog Dagbladet er noe mer 

tilspisset i valgkampen. Trolig skyldes dette at Bergens Tidende ble utgitt i et område der 

Venstre sto sterkere, mens Venstres stilling var svakere i Kristiania. Fokus vil være å finne 

hovedlinjer for partiets politiske linjer ovenfor Det norske Arbeiderparti og avisene vil derfor 

bli behandlet som en felles kilde til dette.  

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti vil bli representert av partiets hovedorgan 

Arbeider-Politikken, som ble lansert som dagsavis kort tid før valget. Samtidig vil 

Smaalenenes Social-Demokrat, utgitt i Østfold der sosialdemokratene sto sterkt, bli benyttet 

for å gi et bredere utvalg av materialet. Den politiske debatten var her mye mer knyttet til 

enkeltsaker og gikk frem og tilbake mellom sosialdemokratene og kommunistenes presse. 

Dette er spesielt tydelig mellom Arbeider-Politikken og Social-Demokratene der det 

fortsetter en kontinuerlig debatt gjennom valgkampen. En tendens her er at det bitre 

forholdet mellom partene, samt at de konkurrerte om samme velgere, gjorde politikken mer 

uoversiktlig. Det har derfor vært en større utfordring å her trekke ut de politiske linjene som 

ligger bak det som kom frem gjennom partipressen. Dette har likevel blitt kategorisert for å 

kunne gi et bilde av de større linjene i sosialdemokratenes kamp mot Det norske 

Arbeiderparti. 

Metode  
Det vil også være behov for bevissthet rundt den metodiske tilnærmingen til kildene. Dette 

gjelder naturlig nok alt kildearbeid, men det er i arbeidet med aviskildene den metodiske 

tilnærmingen fremstår som spesielt betydningsfull. Dette kan begrunnes med at arbeidet 

med arkivmaterialet som valgprogrammer og årsberetninger etterlater mindre rom for 

tolkning, sammenlignet med en artikkel innsendt til Dagbladet. Det vil være spesielt tre 

metoder som vil bli anvendt i dette arbeidet. Først og fremst vil det ligge til grunn en 

hermeneutisk tilnærming i tolkningen av kildematerialet. For det andre vil komparativ 

metode bli benyttet både for å sammenlikne partienes offisielle politikk opp mot det som 
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kom fram i avisene knyttet til partiet. De ulike partiene, med sin partipresse vil også bli 

sammenliknet opp mot hverandre. Til slutt vil spørsmålet om representativitet knyttet til 

avisene være viktig. 

I boken Historie. En introduksjon til grunnlagsproblemene refererer forfatter Jan Eivind 

Myhre til Hans-Georg Gadamer som forklarer hermeneutikk som følgende: «Å forstå ting 

hermeneutisk, er å se en del i lys av helheten og helheten i lys av delene.»5 En slik 

oppsummerende beskrivelse tar godt for seg hermeneutikkens rolle for dette arbeidet. 

Gjennom analysen av avismaterialet vil det være et mål å ta enkeltstående biter, 

eksempelvis ulike artikler, å bruke dette til å danne et helhetlig bilde. I denne 

tolkningsprosessen vil historikerens egen rolle være avgjørende, da tolkningene umulig kan 

være helt objektive. Det vil derfor være helt nødvendig at forkunnskaper anvendes slik at 

man tillegger enkeltsaker nødvendig kontekst for å kunne føre dem inn i et større bilde. 

Samtidig må dette balanseres da de enkelte leddenes særegenhet ikke kan glemmes for å 

passe inn i en større helhet. Dette arbeidet vil derfor måtte gjennomføres med sterk 

metodisk bevissthet. Samtidig må det tas høyde for at tolkningene slik de blir gjort i dette 

arbeidet ikke nødvendigvis er eneste alternative måte å tolke materialet på.  

Funnene som legges frem i dette arbeidet vil bli brukt til sammenlikning både underveis, 

men også i siste kapitel av arbeidet. Materialet som blir lagt frem vil bli sammenlignet opp 

mot hverandre for å vise særegenhetene ved det. Myhre skriver at: «Å sammenligne to 

fenomener kan forklare, fordi vi ser på likheter og ulikheter samtidig, der avvikene kan 

forklare fenomenene»6. Dette oppsummerer i stor grad den komparative metodens 

betydning for dette arbeidet. For å gi et klarest mulig bilde av de ulike partienes måte å 

forholde seg til Det norske Arbeiderparti på, vil de bli sammenliknet med hverandre slik at 

likheter og forskjeller blir trukket frem. På denne måten vil fellestrekk, så vel som partienes 

særegenheter, bli tydelige. 

Arbeidet med kildematerialet vil også bety at man må ta stilling til kildenes representativitet. 

Dette blir spesielt viktig i arbeidet med avismaterialet. Arbeidet med avismaterialet vil bidra 

til å gi et bedre bilde av partienes politikk. Samtidig er det viktig å være bevist på at det ikke 

nødvendigvis kan settes likhetstegn mellom de ulike partienes politikk, og hva som ble 

                                                           
5 Myhre, Jan Eivind. Historie. En introduksjon til grunnlagsproblemer. 19. 
6 Ibid. 99 
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publisert i de ulike avisene. Avismaterialet vil omfatte alt fra artikler med klar redaksjonell 

tone, til innlegg sendt inn fra andre hold. Avisene vil derfor bli ansett som meningsbærere så 

vel som forum for mer åpen diskusjon. Materialet vil likevel bli brukt til å gi et bilde av 

partienes politikk. Dette lar seg gjøre da avisene, av ulike grunner, var sterkt knyttet opp til 

partiene. Dette kan sees ved at avisene i varierende grad ble finansiert av partiene, at man 

ønsket å selge til typiske velgere for dets respektive parti, og at redaksjonsmedlemmer ofte 

hadde høye stillinger i partiene.  

Disponering av arbeidet 
Arbeidet vil bli disponert slik at det først vil bli presentert et bakgrunns-kapittel for å gi 

valgåret 1921 riktig kontekst. Deretter vil de ulike partiene vil bli lagt frem hver for seg, dog 

Høyre og Frisinnede Venstre vil bli behandlet som en felles valgallianse. Her vil kapittel tre og 

fire ta for seg partienes politikk slik den kom til utrykk gjennom arkivmaterialet. Kapittel fem, 

seks og syv vil ta for seg analysen av partienes virke gjennom partipressen. Til slutt 

hovedpoenger fra arbeidet bli sammenliknet i kapittel åtte.  
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Kapittel 2: Bakgrunn 

Introduksjon 
Året 1921 peker seg ut som et av de viktigere i norsk politisk historie. Først og fremst var 

dette det første stortingsvalget etter krigen der Norges retning for fremtiden skulle 

bestemmes. I Norge opplevde man begynnelsen på nedgangstidene, hvilket førte til en 

krisesituasjon for arbeiderbevegelsen. Politisk ustabilitet ble ytterligere manifestert gjennom 

krisen i Venstre, som ble forsterket med lanseringen av Landmandsforbundet som politisk 

parti. Arbeiderbevegelsen opplevde også en kløyving av partiet der de revolusjonære 

kommunistene kom klart best ut. Det norske Arbeiderparti, som forpliktet seg til å følge 

Moskva-tesenes revolusjonære politikk, stilte til valg for å sprenge parlamentet fra innsiden. 

Dette gjør at man med rette kan hevde at nettopp dette året peker seg ut som særdeles 

viktig for norsk historie, da man kanskje aldri har opplevd en så stor trussel mot vårt 

demokrati, utenfor krigstid, før eller siden. Faktum er at ved stortingsvalget 1921 stilte et av 

Norges største partier til valg med væpnet revolusjon og borgerkrig som politiske midler og 

diktatur som hovedmål for politikken. 

Veien til opposisjonens landsmøte 
Allerede tidlig i januar 1921 ble det klart at en splittelse i Det norske Arbeiderpartiet virket 

uunngåelig. Avstanden mellom majoriteten i partiet, som representerte en revolusjonær 

linje, og den sosialdemokratiske opposisjonen innad i partiet var nå nådd et avgjørende 

skille. Den sosialdemokratiske opposisjonen holdt landskonferanse 15. og 16. januar for å 

fatte beslutninger om hvorvidt det var mulig å fortsette som et samlet arbeiderparti i Norge. 

Grunnlaget for denne debatten var Arbeiderpartiets sentralstyre hadde varslet at de kom til 

å vedta Moskva-tesene ved partiets neste landsmøte.  

Striden mellom det som senere skulle bli to fraksjoner i Arbeiderpartiet hadde begynt flere 

år tidligere. Blant den yngre garde i partiet sto kommunistene sterkt allerede før 1915 og 

ved landsmøtet samme år fikk den revolusjonære retningen tre medlemmer inn i partistyret. 

Dette var Kyrre Grepp i sentralstyret, Martin Tranmæl og Olav Scheflo i landsstyret.7 Til tross 

for fremskritt blant den radikale delen av partiet var fremdeles sosialdemokratene klart 

sterkest. Stillingen endret seg ved landsmøtet i Oslo 29. mars 1918. Her oppnådde den 

revolusjonære fraksjonen i partiet flertall og overtok derfor styringen av partiet. 

                                                           
7 Fostervoll, Kaare. Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti 1921-1927. 44. 
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Maktovertagelsen kom av flere grunner, hvorav partiets kommunisters egen innsats 

gjennom pressen var avgjørende. I tillegg var det eksterne årsaker som spilte viktige roller. 

Først og fremst kan man peke på arbeiderbevegelsens offensive under verdenskrigen som 

viktig bidragsyter til radikaliseringen, men viktigst var Bolsjevikenes vellykkede 

maktovertagelse i Russland. Revolusjonen i Russland ble for mange beviset på at 

arbeiderbevegelsen kunne ta makten fra borgerskapet, hvilket skapte motivasjon for 

arbeiderpartiene i øvrige europeiske land. Etter kommunistenes maktovertagelse i Det 

norske Arbeiderparti responderte sosialdemokratene med å opprette den 

sosialdemokratiske opposisjon. Dette var en organisert opposisjonsgruppe innad i partiet 

som skulle jobbe for å føre partiet i en sosialdemokratisk retning, samt ved senere anledning 

å ta tilbake makten i partiet. Det var etter landsmøtet i 1918 to klare fraksjoner innad i Det 

norske Arbeiderparti. Det er likevel viktig å presisere at det ikke enda var snakk om noe 

avgjørende skille, og at begge parter fremdeles ønsket et samlet arbeiderparti.8  

De russiske bolsjevikene, med Lenin i spissen tok i 1919 initiativet til å samle arbeiderpartier 

til Den kommunistiske internasjonalen forkortet til Komintern. Arbeiderbevegelsens 

offensive, samt erfaringene fra Russland, gjorde at man nå ønsket å videreføre revolusjonen 

i Europa. Komintern var tiltenkt rollen som et internasjonalt masseparti der ulike land skulle 

utgjøre seksjoner i partiet.9 Blant partiene som valgte å slutte seg til Komintern i 1919 var 

Det norske Arbeiderparti.  

Året etter strammet Komintern grepet om medlemspartiene ved lanseringen av Moskva-

tesene. Tesene besto av 21 absolutte krav med hensikt å forberede medlemspartiene til 

revolusjonen som man anså som nærliggende. Arbeiderpartiets sentralstyre behandlet en 

innstilling om Moskva-tesene på møtet 12-13. oktober som senere ble behandlet på 

landsstyremøtet 30-31. oktober.10 Her ble det klart at Det norske Arbeiderparti kom til å 

slutte seg til Moskva-tesene og forbli medlem av Komintern. Det har vært poengtert i 

ettertid at det var stor uenighet også blant flertallet som stemte for tesene. Knut Langfeldt 

poengterer i boken Moskvatesene i norsk politikk at flertallets innstilling ikke representerte 

absolutt tilslutning til tesene, men heller et fortsatt samarbeid med Komintern der målet var 

                                                           
8 Ibid. 44-54. 
9 Egge, Åsmund. Komintern og krisen i det norske arbeiderparti. 10. 
10 Langfeldt, Knut. Moskvatesene i norsk politikk. 49. 
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å følge en egen norsk utvikling. Eksempler som støtter en slik påstand er 

Landsorganisasjonens formann Ole. O. Lian, som holdt Landsorganisasjonen inne i partiet, til 

tross for at han selv var motstander av tesenes politikk. Martin Tranmæl kritiserte også 

tesene, da spesielt for at de ikke ville gagne partiet grunnet norske forhold. Det var likevel et 

faktum at majoriteten i partiet stilte seg bak tese-politikken, og at dette førte til at 

opposisjonen måtte for alvor ta stilling til sin fremtid i partiet.11 

Opposisjonens Landskonferanse 15-16. Januar 1921 
Den sosialdemokratiske opposisjonen møttes til landskonferanse 15 og 16. januar 1921. Her 

skulle opposisjonen klargjøre sin reaksjon på at flertallet i partiet hadde besluttet at de kom 

til å stemme for vedtakelsen av Moskva-tesene. På landskonferansen 1921 ble det klart at 

Moskva-tesene ble det avgjørende skillet mellom opposisjonen og majoriteten av partiet. 

Det var flere avgjørende grunner til dette, noen mer aktuelle enn andre. Først og fremst 

gjorde Moskva-tesene det klart at reformister, altså sosialdemokrater, ikke skulle ha noen 

stemme i partiet (dog de fremdeles formelt sett kunne være medlem). Dette gjorde at det i 

motsetning til tidligere ikke lenger virket mulig å arbeide for sosialdemokratisk politikk innad 

i partiet. På det ideologiske planet skapte Moskva-tesene også stor debatt og avgjørende 

temaer som revolusjon versus reform, og demokrati versus diktatur ble for avgjørende til at 

det var mulig å inngå kompromiss.12  

Det kommer også klart frem i Norges Socialdemokratiske Arbeiderpartis årsberetning for 

1921 at selve relasjonen mellom motparten av arbeiderbevegelsen var forandret. Først og 

fremst kom dette til utrykk ved at det som tidligere hadde vært sterk uenighet mellom 

parter om samme sak nå ble åpen konflikt mellom motstridende parter. Konflikten mellom 

sosialdemokrater og kommunister ble manifestert gjennom Moskva-tesene som slo fast at 

reformistene måtte renskes ut eller stilles til taushet. Sosialdemokratene på sin side anså nå 

kommunistene som en enda større trussel enn de borgerlige partiene. Grunnet Moskva-

tesenes politikk slo den sosialdemokratiske opposisjon fast at Den tredje internasjonale 

(Komintern) utgjorde en større trussel mot sosialdemokratiske ambisjoner enn de borgerlige 

partiene. Hovedargumentet for dette var, slik sosialdemokratene så det, tesenes mål om å 

ødelegge den internasjonale fagforeningsstrukturen. Kommunistene representerte derfor 

                                                           
11 Langfeldt, Knut. Moskvatesene i norsk politikk. 46-56. 
12 Fostervold, Kaare. Norges Sosialdemokratiske Arbeiderparti 1921-1927. Kapittel 7; Norges 
Socialdemokratiske Arbeiderparti. Årsberetninger 1921-1927. Serie D. L0002. Årsberetning for 1921. 
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ikke bare en motstridende politikk slik som de borgerlige. De representerte også en politikk 

som tok sikte på å ødelegge alt arbeiderbevegelsen hadde kjempet for og vunnet igjennom 

de siste tiårene.13 

For å kunne fortsette arbeidet for sosialdemokratisk reformpolitikk så opposisjonen det som 

eneste alternativ å gå ut av Det norske Arbeiderparti. Den sosaldemokratiske opposisjon 

valgte derfor på landskonferansen å opprette Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti som 

motpart til det revolusjonære Arbeiderpartiet. Det nye arbeiderpartiet, som representerte 

den eldre linjen i arbeiderpolitikken, trådde i kraft fra 1. mars 1921.14  

Det norske Arbeiderpartis landsmøte 25-28. mars 1921 
Det norske Arbeiderparti holdt sitt 25 landsmøte den 25-28. mars 1921. Dette landsmøtet 

var av noe spesiell karakter grunnet omstendighetene. Det som tidligere hadde vært den 

sterkeste opposisjonen var ikke lenger i partiet. Det at splittelsen mellom partiene allerede 

var et faktum forenklet rammene for partiets landsmøte og det som hadde vært en 

sentrumsorientert opposisjon, med blant annet O. Lian i spissen, valgte nå å stille seg 

sammen med flertallet i partiet med egen innstilling. Hovedargumentet i 

sentrumsopposisjonens erklæring var at man hadde «en uavviselig pligt for alle 

revolutionære arbeidere i vort land – uanset meningsforskjel om detaljer – at staa solidarisk 

sammen og slaa ring om Det norske Arbeiderparti».15  

De 346 representantene som møtte til landsmøtet utgjorde derfor en forholdsvis samlet 

enhet før beslutningene skulle tas. Landsmøte skulle ta stilling til fortsatt medlemskap i 

Komintern og, med det, tilslutning til Moskva-tesene. Dette var spørsmål som allerede i 

realiteten var blitt avgjort ved landsstyrets møte i oktober året før. Samtidig slo Moskva-

tesenes opptakskrav fast at «enhver åpen motstander av tesene var utelukket fra å delta på 

partiets landsmøte».16 Utfallet av avstemningen ble derfor at flertallsinnstillingen vant med 

281 stemmer for, 20 stemte for sentrumsopposisjonens forslag (som var forenelig med 

                                                           
13 Ibid; Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti. Forslag og vedtak den kommunistiske internasjonalen. Serie 
D, L0001. 
14 Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti. Årsberetninger 1921-1927. Serie D. L0002. Årsberetning for 1921 
15 Langfeldt, Knut. Moskvatesene i norsk politikk. 82. 
16 Ibid. 
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flertallet), 31 var fraværende og 5 stemte imot begge forslagene. De 5 som stemte imot ble 

kastet ut av partiet.17 

Opptrappingen til storstreiken 
Stortingsvalgåret 1921 var av flere grunner preget av politisk usikkerhet. Den anspente 

situasjonen eskalerte til nye høyder da Landsorganisasjonen tok ut 120 000 medlemmer til 

storstreik 26 mai. Bakgrunnen for storstreiken var at Norge etter verdenskrigen hadde klart 

seg kunstig godt økonomisk og ved årsskiftet 1920-1921 kom konjunkturomslag som førte til 

økonomisk krise. Den økonomiske nedgangsbølgen førte til at markedets etterspørsel gikk 

ned, hvilket igjen førte til at bedrifter gikk med store overskudd av varer. Arbeidsgiverne 

svarte da med å innskrenke, eller stanse, produksjonen. Dette medførte at arbeidsledigheten 

økte raskt da mange arbeidere nå enten var ledige eller hadde innskrenket arbeid. 

Arbeidernes kår ble forverret ytterligere ved at levekostnadene i mindre grad ble påvirket av 

nedgangstiden og derfor forble høye.18  

Som et tiltak mot det som nå utviklet seg til å bli en sosial så vel som en økonomisk krise 

valgte arbeidsgiverne å angripe arbeidernes lønnsvilkår. Det hører her med at lønningene 

hadde steget sterkt årene i forveien hvilket også ble brukt som argument blant 

revolusjonære for å forklare hvorfor norske arbeidere ikke var mer radikale. At lønnskutt var 

et naturlig virkemiddel i situasjonen kan også forstås da det med rette kan hevdes å ha fulgt 

den kunstige økonomiske veksten årene i forveien. Det avgjørende problemet lå likevel i det 

at man ikke kuttet i levekostnadene hvilket gjorde at lønnskutt ville forverre situasjonen 

ytterligere da man nå ville miste betalingsevnen. Forslaget som ble fremmet medførte 

oppløsning av tariffavtaler for over 50 000 ut 1921. Videre krevde man lønnsreduksjon på 

opptil 33% i tillegg til en sikkerhetsventil på ytterligere 25% prosent som kunne tre i kraft fra 

1. oktober.19  

Storstreiken 26. mai til 10. juni 
Den første yrkesgruppen ut i forhandlinger var sjøfolket i kystområdene. Her ble det fort 

slått fast at man ikke ville godta forslaget som ble lagt frem. Dette førte til at det ble varslet 

streik fra sjøfolk som skulle begynne 8. mai, transportarbeidere skulle tas ut i 

sympatiserende streik. Landsorganisasjonen sto nå ovenfor spørsmålet om hvordan man 

                                                           
17 Ibid. 83. 
18Aarseth, Synnøve. Storstreiken i 1921. 36. 
19 Ibid. 
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skulle svare på borgerskapets offensive mot arbeiderne. Beslutningen som ble vedtatt 9. mai 

med hele 82 av 95 stemmer, samt enstemmig sentralstyre, var å varsle storstreik fra og med 

26. mai. Grunnet nedgangstiden for arbeiderne ville det neppe være gunstig å sende mindre 

arbeidsgrupper ut i langvarig streik da man trolig ikke ville oppnå mye da bedrifter allerede 

hadde senket produksjonen betraktelig. Planen var derfor en omfattende streik som ville 

gjøre utslag på kort tid, og som derfor lot seg gjennomføre under gitte omstendigheter. Den 

26. mai begynte storstreiken og over 120 000 arbeidere ble tatt ut i streik.  

Streiken var i seg selv et utrykk for samfunnsproblemer og konflikten mellom 

samfunnsklassene var nå høyere enn noen gang tidligere. Det at streiken i seg selv var en 

utfordring for samfunnet er forståelig. Samtidig bidro storstreiken til å fyre opp under den 

anspente politiske situasjonen. Allerede etter at den revolusjonære linje i partiet hadde 

oppnådd flertall i 1918, hadde Det norske Arbeiderparti lansert at de var villige til å drive 

politisk kamp utenfor parlamentet.20 Situasjonen hadde forandret seg meget siden 1918 og 

Det norske Arbeiderparti som både var medlem av Komintern og fulgte Moskva-tesenes 

politikk utgjorde nå en større revolusjonær trussel enn de hadde gjort tidligere. Det var 

uenighet innad i arbeiderbevegelsen om denne storstreiken nå kun måtte sees på som 

middel i den aktuelle økonomiske konflikten, eller om den skulle være ledd i en større 

revolusjonær retning.21  

Det var flere blant kommunistene som tok til ordet for at man skulle trappe opp storstreiken 

og utnytte dette som et ledd i revolusjonen. Blant de som pekte seg klart ut for dette synet 

var Martin Tranmæl som agiterte for å eskalere konflikten.22 Tranmæl hadde over en lengre 

periode representert de som mente at streik måtte være et viktig middel i den 

revolusjonære kampen. Tranmæls syn på streik, og streikens rolle i den revolusjonære 

kampen, kommer tydelig frem i hans egne utgivelser.23 Streiken medførte også flere direkte 

konfrontasjoner mellom arbeidere og politi, der vold ved flere anledninger ble benyttet for å 

få kontroll over folkemengden. Et eksempel på dette finner vi i avisen Social-Demokraten der 

opptøyer i Kristiania som ble slått ned med makt var tema for flere artikler. Dette ble blant 

                                                           
20 Danielsen, Rolf. Høyres historie. 14. 
21 Aarseth, Synnøve. Storstreiken i 1921. 44-50. 
22 Ibid. 
23 Tranmæl, Martin. Revolutionær fagbevegelse 1920; Tranmæl, Martin. Socialisme og de socialistiske 
fremgangslinjer 1918. 
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annet beskrevet i avisen som «den hvite terror i Kristiania». Redaktør for avisen, Martin 

Tranmæl, ble senere dømt for å være ansvarlig for artiklene og dermed ansvarlig for å ha 

provosert frem opptøyene.24  

Konsekvensene av streiken  
Storstreiken førte ikke bare til front mellom arbeiderbevegelsen, med Landsorganisasjonen i 

spissen, og borgerskapet men det skapte også økt konflikt mellom sosialdemokratene og 

kommunistene. Sosialdemokratene som var sterk motstander av kommunistenes 

revolusjonstro anså faren dette medførte under streiken som stor og økte derfor sin 

agitasjon mot Det norske Arbeiderparti. Storstreiken bidro derfor også i stor grad til å sette 

føringen for den bitre kampen mellom de ulike arbeiderpartiene som fulgte frem mot valget 

24. oktober.  

Storstreiken endte 10. juni uten at Landsorganisasjonen oppnådde det de hadde ønsket. 

Dette «tapet» medførte også at Landsorganisasjonen mistet et større antall medlemmer. 

Storstreiken hadde derimot stor betydning for det politiske klimaet i Norge frem mot 

stortingsvalget i 1921. Til tross for at de borgerlige kom seirende ut, var det også grunn til å 

frykte en eventuell gjentakelse, og om mulig, en eskalering ved en tilsvarende konflikt. 

Samtidig var nå kampen mellom sosialdemokratene og kommunistene spissere i Norge enn 

på noe tidligere tidspunkt. 

 

  

                                                           
 24 Aftenposten. Tranmæl dømt. 12. oktober. 
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Kapittel 3: Høyre-Frisinnede Venstre, og Venstre. 

Innledning 
Dette kapittelet vil ta for seg de borgerlige partienes håndtering av Det norske Arbeiderparti. 

Det vil her bli klargjort et bilde av partiene Venstre, Høyre og Frisinnede Venstres politikk 

overfor Det norske Arbeiderparti. Høyre og Frisinnede Venstre stilte med felles valglister og 

vil derfor i stor grad bli behandlet som en felles valgallianse. Det vil likevel bli vist til 

materialet fra begge partiene for å vise nyansene på den konservative siden. Valgåret 1921 

var preget av enkeltsaker som dominerte politikken, her peker spesielt forbudsstriden seg 

ut. Samtidig måtte Høyre-Frisinnede og Venstre tilpasse seg til den nye konkurrenten i 

Landmandsforbundet. Likevel var borgerlig side klar over den revolusjonære trusselen 

kommunistene utgjorde og hadde derfor som mål å bekjempe dette mot valget 1921. 

Kapittelet vil først ta for seg Høyre og Frisinnede Venstre, deretter Venstre. Til slutt vil 

hovedpoengene i kapittelet bli oppsummert.  

Høyre og Frisinnede Venstre 
Høyre og Frisinnede Venstre stilte med felles valglister til stortingsvalget 1921. Valgalliansen 

ble den store vinneren av valget med 33,4% av stemmene. Dette var likevel ikke nok til 

parlamentarisk flertall alene, noe som førte til at perioden var dominert av 

mindretallsregjeringer. Høyres politiske linje ovenfor Arbeiderpartiet var preget av en 

tosidighet. Det norske Arbeiderparti var langt ifra å ha parlamentarisk flertall og selv i en 

koalisjon med sosialdemokratene, som var svært usannsynlig i 1921, kunne de ikke stilt med 

flertall. Det norske Arbeiderparti utgjorde derfor kun en marginal parlamentarisk trussel mot 

Høyre. Viktigere var det derimot å ta sikte på å bekjempe arbeiderbevegelsen utenfor den 

parlamentariske arenaen. Det norske Arbeiderparti la frem følgende flertallsuttalelse etter 

partiets landsmøte i 1918. 

Som et revolutionært klassekamppari kan socialdemokratiet ikke anerkjende de 
besiddende klassers ret til økonomisk utbytning og undertrykkelse av arbeiderklassen 
selv om denne utbytning og undertrykkelse støtter sig til et flertal i 
folkerepræsentationen. Det norske arbeiderparti må derfor forbeholde sig retten til 
at anvende revolutionær masseaktion i kampen for arbeiderklassens økonomiske 
frigjørelse.25 

                                                           
25 Danielsen, Rolf. Høyres Historie. 14. 
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Etter flertallsuttalelsen i 1918 ble det viktig for de konservative å føre en politikk som tok 

hensyn til den revolusjonære trusselen Arbeiderpartiet utgjorde utenfor det parlamentariske 

systemet. 

Som nevnt innledningsvis ble det gjort flere tiltak for å demme opp mot arbeiderbevegelsen.  

Valget i 1921 var første valg som ble avhold ved forholdstallsvalg istedenfor flertallsvalg. 

Dette førte til et mer rettferdig forhold mellom stemmer og mandater på stortinget. Den nye 

valgordningen var trolig motivert av å friste arbeiderbevegelsen til å holde seg innenfor de 

parlamentariske rammene. Høyre gjennomførte også en politisk dreining i perioden der 

fokus på sosialpolitikk ble langt større. Dette var i stor grad for å kunne gi et sosialt alternativ 

til Det norske Arbeiderpartis politikk. Den revolusjonære trusselen utgjorde ikke noe 

hovedfokus i høyres politikk og valget i 1921 var for Høyre, i likhet med andre partier, preget 

av konkrete enkeltsaker. Spesielt forbudsstriden var et viktig politisk spørsmål som fikk mye 

oppmerksomhet under valgkampen. Videre hadde også Høyre-Frisinnede egne bekymringer 

å ta hensyn til i valgkampen. Landmandsforbundet stilte for første gang til valg og man 

fryktet at de ville trekke til seg mange av velgerne på landsbygda. Kampen for å beholde 

velgerne utenfor byene ble derfor av særdeles stor betydning og preget Høyres valgkamp i 

større grad enn kampen mot den revolusjonære trusselen. For å gi et bilde av Høyres politikk 

vil partiets valgprogram bli lagt frem, samt deres årsberetning for 1921. Høyre og Frisinnede 

Venstre stilte med felles valgliste, men individuelle valgprogrammer. Disse vil bli lagt frem 

for å vise likheter og forskjeller når det gjaldt arbeidet mot Det norske Arbeiderparti.  

Stortingsvalgprogram for Høyre 
Høyres gjorde sosialpolitikk til en prioritet i sitt stortingsvalgprogram som gir et godt bilde av 

partiets offisielle politikk. Partienes politiske hovedmål kommer allerede til utrykk i første 

setning i valgprogrammet; «Høire anser det som den kommende tids hovedopgave at styrke 

landets økonomi og ser heri den nødvendige betingelse for folkets fremgang – ogsaa i 

kulturel og social henseende»26. Det er verdt å merke seg at de sosiale forhold allerede her 

ble utpekt som et hovedpunkt for den politiske satsningen. Dette er en klar kontrast fra 

valgprogrammet fra 1918 da dette ble dedikert lite oppmerksomhet.27 Høyre retter kun ved 

en anledning retorikken mot den revolusjonære arbeiderbevegelsen. Dette finner vi et 

                                                           
26 Høyres Stortingsvalgprogram 1921. Hentet fra NSD.no. 
27 Høyres Stortingsvalgprogram 1918. Hentet fra NSD.no. 
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stykke ut i introduksjonen «Vi avviser ethvert klassevælde eller mindretalsstyre og vil 

tilbakevise alle forsøk paa at omstyrte hvad folket gjennem tiderne har bygget op.»28 Dette 

følges opp i neste setning ved å vise hvordan dette skal motvirkes gjennom den borgerlige 

sosialpolitikken «Vi vil arbeide for en rolig utvikling til jevnere livsvilkaar og større social 

tilfredshet»29. Det må pressiseres at sitatene som er gitt ovenfor må sees i sammenheng da 

de viser at den revolusjonære arbeiderbevegelsen skulle bekjempes gjennom sosialpolitikk 

fra borgerlig side.  

Valgprogrammet til Høyre besto av i alt 11 punkter. For denne oppgaven er spesielt punkt 8 

av stor betydning da det går inn på sosialpolitikken rettet for å motvirke arbeiderbevegelsen. 

Punktet vil her bli gjengitt i sin helhet forså å bli diskutert; 

8. 
Arbeide for løsning av de sociale spørsmaal under hensyntagen til forholdene i saavel 
bygd som by. Alderdomspension indføres saasnart de økonomiske forhold tillater det. 
Spørsmaalet om at gjøre funktionærer og arbeidere delagtig i utbyttet utredes videre 
og søkes løst. Den herskende ekstraordinære arbeidsløshet motvirkes ved 
samarbeide mellem stat og kommune. Effektive foranstaltninger for at hindre at 
samfundsnødvendig virksomhet sættes ut av funktion. Beskyttelse av arbeidsvillige. 
Utredning av spørsmaalet om offentlig kontrollert hemmelig avstemning i 
arbeidstvister.  

 
Strengere straffe for voldsforbrydelser mot barn og kvinder.30 

 

Punkt 8 i Høyres valgprogram omhandler partiets sosialpolitikk samtidig som den retter en 

offensive mot Det norske Arbeiderparti. Først og fremst gir man løfter om alderspensjon 

som et sosialt gode. Videre sies det: «Spørsmaalet om at gjøre funktionærer og arbeidere 

delagtig i utbyttet utredes videre og søkes løst».31 Dette omhandler selve kjernen i 

arbeiderbevegelsens sosialistiske politikk og er derfor interessant å se i Høyres program. Det 

blir her sagt at dette problemet er en prioritet, samtidig som man slår fast at man for 

øyeblikket ikke har noen klar løsning. På denne måten tar man også klar avstand fra Det 

norske Arbeiderpartis politikk da de hadde en klar formening om hvordan dette spørsmålet 

skulle besvares. Et annet interessant poeng er: «Effektive foranstaltninger for at hindre at 

                                                           
28 Høyres Stortingsvalgprogram 1921. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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samfundsnødvendig virksomhet sættes ut av funktion».32 Dette dreier seg om tiltak for å 

forebygge konsekvensene av en storstreik. Dette må da også sees i sammenheng med at 

Høyres landsmøte 1921 ble avholdt kort tid etter storstreiken som ble påbegynt 26. mai. 

Tiltak mot streik var slik det legges frem viktig for å bevare samfunnsorden. Her må man 

også se at et underliggende motiv var frykten for at streik kunne være starten på større 

revolusjonære tilstander.33 Tiltaket om: «Utredning av spørsmaalet om offentlig kontrollert 

hemmelig avstemning i arbeidstvister.»34 var også et eksempel på hvordan konflikt med 

arbeiderbevegelsen kunne håndteres for å unngå streik. Det er verdt å merke seg at Høyre 

ikke fremmer forslag om tvungen voldgift. 

Høyres årsberetning for 1921  
Høyres årsberetning for 1921 tar for seg en samlet vurdering av valgåret 1921, gjort av 

partiet selv. Her er først og fremst fokus på at stortingsvalget var særdeles vellykket for 

partiet. Høyre og Frisinnede-Venstre fikk til sammen en stortingsgruppe på 57 mandater 

samt en fremgang i stemmer fra 201325 ved valget i 1918 til 301357 i 1921.35 Det 

poengteres så at den nye valgordningen bidro til å gi høyre sjans i alle valgdistrikter, noe som 

også viste seg i valgresultatet. Videre vises det til at partiets framgang var størst i Nord-

Norge og at det i tillegg til valgordningen, skyldtes at pressedekningen hadde økt. Her blir 

partiets hovedorgan i distriktet, Nordlandsposten, pekt på som viktig del av suksessen. 

Samtidig hadde nye aviser blitt lansert, eller blitt overtatt av partiet i distriktet. Eksempler 

som ble vist til var Nordlands nyt i Melbo og Helgeland i Mo i Rana.36 Det ble i 

årsberetningen konkludert med at man anså både valget, så vel som valgkampen, som 

vellykket. 

Når det gjaldt arbeidet i forkant av valget er det Landmandsforbundet som pekes ut som 

partiets store utfordring. Dette begrunnes med at Landmandsforbundets inntog i politikken 

utgjorde en stor konkurrent, og derfor en trussel, mot partiets velgere i distriktene. «… 

Landmandsforbundet skaffet os som en farlig konkurrent i de konservative kredse paa 

                                                           
32 Ibid. 
33 Danielsen, Rolf. Høyres Historie. 14-40. 
34 Høyres Stortingsvalgprogram 1921. 
35 Høyres hovedorganisasjon. Sak- og korrespondansearkiv. Beretninger, landsmøter, programkomiteen. Serie 
D/Db L0045. Høyres årsberetning 1921. 2. 
36 ibid. 4. 
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landsbygden.»37 Det poengteres videre at mange Høyremenn i distriktene var usikre på 

hvordan de skulle forholde seg til dette og hvor deres lojalitet nå skulle ligge. Det menes at 

dette preget valgkampen i flere distrikter. Utfallet var likevel at størsteparten av Høyre-

velgerne i distriktene forble lojale til partiet. Konsekvensene av Landmandsforbundet som 

politisk parti kan derfor sees mye tydeligere hos Venstre, som mistet en større velgergruppe 

til det nye partiet.38  

Det norske Arbeiderparti og den revolusjonære trusselen fremstår ikke som noen prioritet i 

Høyres årsberetning for 1921. Faktisk nevnes ikke noen av arbeiderpartiene, eller 

arbeiderbevegelsen, i dokumentet. Det trenger ikke nødvendigvis å spekuleres i hvorfor 

Arbeiderpartiet ikke nevnes da årsberetningen først og fremst omhandler partiets eget virke. 

Samtidig er det fristende å tenke at dersom Det norske Arbeiderparti hadde kommet svakere 

ut fra valget, så ville det vært større grunn til å omtale dette da man kunne gitt seg selv noe 

av æren for utfallet.  

Frisinnede Venstres stortingsvalgprogram 
Frisinnede Venstre åpner valgprogrammet med følgende førstesetning: «Det Frisinnede 

Venstre, vil i overensstemmelse med sine traditioner motsætte sig alle tvangsbestræbelser i 

nutidens radikale og socialistiske politik.»39 Allerede her slår Frisinnede fast at de vil stå som 

en klar motpart til sosialismen. Slik dette står kan det også tolkes dithen at dette inneholder 

en kritikk mot at politikken i sin helhet tok en sosialpolitisk dreining, også fra borgerlig side. 

Frisinnede sitt program er videre preget av liberale poenger med hovedmål å forbedre 

økonomien. Valgprogrammet består av 6 hovedpunkter og representerer mye av det samme 

som Høyre, dog med en noe krassere tone med klare, tydelige punkter. Punkt 6 er av større 

betydning for dette arbeidet da det omhandler sosialpolitikk.  

6. 

De sociale reformer maa fremmes i den utstrækning som vor økonomiske evne 
tillater. I første række bør komme boligsak og oprettelse av arbeiderbruk, samt 
indførelse av alderstrygd, løst i form av folkepension.40  

                                                           
37 Høyres årsberetning. 1921. 3. 
38 Høyres årsberetning. 1921. 3. 
39 Frisindede Venstres program 1921.  
40 Ibid. 
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Her ser vi at Frisinnede Venstre følger samme linje som deres allierte Høyre. Forskjellen er at 

Frisinnede legger frem mer konkrete tiltak, samtidig som de da også omfatter et mindre 

område. Det er verdt å merke seg at både Høyre og Frisinnede legger fokus på at sosiale 

reformer skal innføres i den grad økonomien tillater det. Dette er interessant da dette må 

sees på flere måter. For det første viser det at til tross for en sosialpolitisk dreining så ble 

sosialpolitisk sett på som et produkt av bedre tider heller en et virkemiddel for å nå dit. For 

det andre så kan man stille spørsmål ved hvor mye de sosiale reformløftene egentlig var 

verdt. At dette var en politisk linje for å demme opp for arbeiderbevegelsen er det lite tvil 

om. Men løfter om sosialpolitiske reformer så langt budsjettet når til, samtidig som man 

førte en økonomisk politikk som i all hovedsak gikk ut på innsparinger, gir grunn til å stille 

spørsmål til hvor mye av sosialpolitikken som faktisk ville blitt gjennomført. 

Venstre 
Valget i 1921 stadfestet en allerede eksisterende krise i Venstre som opplevde sterk nedgang 

frem mot valget. Nedgangen skyldtes flere faktorer, Leiv Mjeldheim argumenterer i boken 

Den Gylne mellomvegen for at det var samfunnsendringer over tid som slo ut i perioden.41 

Mer konkrete faktorer var den indre striden i Venstre mellom landsbygda og byene. Dette 

nådde sitt toppunkt da partiet ble splittet og store deler fra landsbygda valgte å tre ut av 

Venstre for å inngå i Landmandsforbundets nyetablerte politiske parti. Venstre hadde alt 

mistet parlamentarisk flertall etter valget 1918. Ved valget i 1921 var Venstre det eneste 

partiet som gikk tilbake fra 1918 valget, selv etter den nye valgordningen som også 

inkluderte flere mandatseter på stortinget. Politikken som ble ført opp mot valget var derfor 

fra Venstres side rettet mot konkurrenter i alle retninger. Kampen mot Høyre bar 

tradisjonelt preg, samtidig som det var viktigere enn tidligere å holde feste i byene. I tillegg 

ønsket man å jobbe for å ta tilbake medlemmer fra Landmandsforbundet, samt demme opp 

mot arbeiderbevegelsen. Det at Venstre rettet sin politiske kamp på flere fronter må også 

delvis sees på som forklaring på det svake valgresultatet. Valgkampen til Venstre var i likhet 

med de andre borgerlige partiene også preget av konkrete enkeltsaker der 

brennevinsforbudet utpekte seg som særdeles viktig.   

                                                           
41 Mjeldheim, Leiv. Den Gylne Mellomvegen. 81-83. 
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Venstres arkiver 
Etter omfattende søk har det ikke vært mulig å oppdrive årsberetningen fra 1921. Dette er 

trolig fordi den har gått tapt i brann sammen med mye av arkivmaterialet fra før 1945. 

Arbeidet med Venstres arkiver har derfor i større grad vært avhengig av enkeltstående 

dokumenter som har overlevd fra perioden. Til tross for at flere ønskelige biter av 

puslespillet ikke har blitt funnet, finnes det likevel materiale som kan belyse Venstres politikk 

ovenfor Det norske Arbeiderparti og den revolusjonære trusselen de utgjorde. 

Venstres stortingsvalgprogram 
Venstre åpnet sitt valgprogram ved å vise hva de mente var Norges fremste utenrikspolitiske 

mål, å sikre fred gjennom det nyetablerte Folkeforbundet. Neste ledd av introduksjonen 

retter seg mot innenrikspolitikk og her slår Venstre fast at kamp mot arbeiderbevegelsen vil 

være en avgjørende prioritet. «Klassekampen som er blitt mer og mer bitter og egennyttig 

og endog synes å true selve staten og folkestyret må søkes motvirket ved planmessige 

reformer og arbeid for større social rettferdighet.»42 Ved å slå fast at klassekampen nå truer 

både staten og demokratiet er det klart at Venstre ikke legger skjul på den revolusjonære 

trusselen. Dette står i kontrast til både Høyre og Frisinnede som ikke la frem samme 

trusselbilde. Felles er det at også Venstre representerte en borgerlig, langt bredere, 

sosialpolitikk der sosiale reformer var virkemiddel for å bekjempe arbeiderbevegelsen. 

Valgprogrammet inneholder i alt 13 punkter der punkt 3 omhandler jordbrukspolitikk og er 

særdeles omfattende sammenliknet med resten. Dette kan sees som et utrykk for konflikten 

med Landmandsforbundet. For dette arbeidet er spesielt punkt 7 og 9 av interesse.  

Punkt syv omhandler samfunnsøkonomi så vel som tiltak mot arbeiderbevegelsen. Relevant 

ledd av punkt syv gjengis nedenfor. 

Utredning av spørsmålet om botemidler mot den tiltagende klassekamp. Særlig må 
has for øie å hindre at viktige samfundsinnretninger kan settes ut av funksjon eller at 
den offentlige tjeneste svikter ved streik av statens eller kommunens tjenestemenn.43 

 

Dette bidrar til å gi et bilde av at den revolusjonære trusselen ble ansett som svært truende 

og tiltak krevdes snarest mulig. Det er interessant å se at man ikke hadde noen bestemt 

tilnærmingsmåte men heller skulle utrede «spørsmålet om botemidler». Målet for tiltakene 

                                                           
42 Venstres Stortingsvalgprogram 1921. Hentet fra NSD.no. 
43 Ibid. 



35 
 

blir derimot klargjort da de tok spesielt sikte på å «…hindre at viktige samfundsinnretninger 

kan settes ut av funksjon…» ved en streikesituasjon.  

 

Punkt ni innebar flere sosialpolitiske tiltak og er et klart utrykk for borgerlig sosialpolitisk 

vending. Dette vil bli gjengitt i sin helhet, deretter vil enkelte ledd diskuteres.  

Post 9. 
Fortsatt arbeid for å sikre arbeiderne - derunder sjøfolkene - trygge arbeidsvilkår og 
gode sociale og hygieniske forhold i de forskjellige næringer. Regelmessig industrielt 
nattarbeid for kvinner må ikke lenger tillates.  

 
Systematiske foranstaltninger gjennem  stat og kommuner for å motvirke 
arbeidsløshet. Utredning og eventuelt gjennemføring av tvungen 
arbeidsløshetsforsikring. Effektive foranstaltninger for å skaffe arbeidsløse 
beskjeftigelse under den nuværende nedgangstid. 

 
Spørsmålet om uførhets- og alderstrygd løses skrittvis, idet alderstrygden 
gjennemføres i valgperioden. Sykeforsikringen og mødreforsikringen utvides til å 
omfatte alle smakårsfolk. Sykepenger også for husmødre. Utredning av spørsmålet 
om støtte for uforsørgede enker med barn. 

 
Tvungen skilsdom (voldgift) i tvistigheter som kan føre til arbeidsstans av 
landsskadelig art. 

 
Under den videre utvikling av vår arbeiderlovgiving avgjøres spørsmålet om offentlig 
bedriftskontroll og om arbeidernes og funksjonærenes andel i bedriftenes utbytte, 
Iedelse m. v. på grunnlag av fortsatte utredninger og erfaringer om virkningene av de 
skritt som allerede er tatt i vårt eget og andre land. 

 
Den bolignød som nu råder krever fremdeles inngrep fra det offentliges side. Loven 
om husleieregulering bibeholdes, sålenge den viser sig påkrevet. Kommuner, som 
lider under bolignød, gis adgang til ved fortsatt utligning av tilleggsskat på høiere 
inntekter og ved særskat på overflødig boligrum å tilveiebringe midler til 
boligbygging. Plikt for større private bedrifter til å skaffe sine arbeidere og 
funksjonærer sunde og gode boliger.44 

 

Venstres post 9 omfattet flere sosialpoltiske tiltak og gir inntrykk av at de ønsket en bred 

sosialpolitisk linje. Utvidelse av sykeforsikring, sykepenger og støtte til enslige enker var 

tiltak for å treffe de svakeste i samfunnet. «Under den videre utvikling av vår 

arbeiderlovgiving avgjøres spørsmålet om offentlig bedriftskontroll og om arbeidernes og 
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funksjonærenes andel i bedriftenes utbytte» viser at Venstre også her aktualiserte 

spørsmålet om en mer rettferdig fordeling av bedrifters utbytte, dette var trolig for å møte 

arbeiderbevegelsens politiske krav. Venstre tok her samme tilnærming som Høyre og 

Frisinnede. Videre finner vi at Venstre adresserte bolignøden som viktig, en av løsningene på 

dette var «Plikt for større private bedrifter til å skaffe sine arbeidere og funksjonærer sunde 

og gode boliger.»45 Dette er viktig da en kan merke seg at Venstre her legger ansvaret over 

på bedriftene, denne linjen finner man ikke hos Høyre og Frisinnede. Venstres valgprogram 

skiller seg også klart ut da de var eneste parti som stilte med tvungen voldgift på 

valgprogrammet: «Tvungen skilsdom (voldgift) i tvistigheter som kan føre til arbeidsstans av 

landsskadelig art.»46 Dette var et klart tiltak mot arbeiderbevegelsen og trusselen 

storstreiker utgjorde. Det bør merkes at det er lagt inn et retorisk grep i «arbeidsstans av 

landsskadelig art», dette var trolig for å lettere kunne forsvare voldgiften i debatt. Hvor 

grensen gikk mellom noe som var landsskadelig eller ikke ble ikke klargjort.  

 

Utenlandsk og Norsk socialisme 
Blant relevante dokumenter i Venstres arkiver finner vi Utenlandsk og Norsk socialisme.  

Dokumentet omhandler som tittelen tilsier en sammenlikning av norsk og utenlandsk 

sosialisme. Skrivet er ikke datert men det refereres til Arbeiderpartiets siste landsmøte i 

Stavanger (1912). Dokumentet er trolig noe nyere da det legger trykk på at revolusjonære 

har blitt dominerende i partiet. Partiet er fremdeles samlet og Moskva-tesene nevnes ikke. 

Det virker derfor trolig at dokumentet er skrevet i perioden 1912-1915. Dokumentet er 

derfor noe utenfor dette arbeidets tidsrom, men det er likevel av betydning da det gir et 

innblikk i Venstres vurderinger av norsk arbeiderbevegelse og politikken de ønsket 

gjennomført.  

 

Teksten begynner med en klar kritikk mot radikaliseringen og en noe overdreven vurdering 

av den umiddelbare situasjonen: «Der gaar nu knapt en dag, uten at der her i landet holdes 

en eller anden opprørstale».47 Poenget som deretter ble tatt opp, og som er hovedpoenget i 

teksten, er at norsk sosialisme beveger seg i en stadig mer radikal retning mens sosialister i 
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resten av Europa modererte seg. «Samtidig med, at vore socialdemokrater saaledes driver 

sin samfundsfiendtlige og farlige politik, deltar socialisterne i andre land i fornuftig 

reformarbeide.»48 Dette poenget underbygges videre i teksten ved å referere til 

sosialistpartier i flere europeiske land som etter Venstres mening ble mer moderate. 

Eksempelet som i stor grad benyttes er i forhold til militær- og forsvarspolitikk. Det legges 

frem at sosialistene både i Frankrike og England støttet opprettholdelse av forsvaret, og at 

sosialistene i Italia stilte seg sammen med resten av partiene når væpnet konflikt med Tyrkia 

brøt ut. Sosialistene i Tyskland blir også brukt som eksempel, her legges deres valgprogram 

frem og det hevdes at dette er svært likt Venstres reformpolitikk. Det hevdes videre at Det 

norske Arbeiderpartis program står i skarp kontrast til dette og at «… hvis vore socialister 

befandt sig i Tyskland, blev de nødt til at opta en likesaa hindsig kamp mot det tyske 

socialdemokrati, som de her gjør mot det norske venstre»49.  

 

Etter omfattende argumentasjon som refererer til utenlandske sosialister konkluderer 

teksten med to poenger. Først og fremst konkluderes det med at utviklingen blant norsk 

arbeiderbevegelse er beklagelig sammenliknet med bevegelsen i resten av Europa. 

Utviklingen i Europa går mot en mer moderat reformpolitikk i motsetning til Norge der «… 

gjør vore ungsocialister hele partiet med og mer til et revolutionært rabulistisk parti, som vil 

styrte alt overende.»50 Teksten avsluttes med at Venstre tilbyr en forklaring på hvorfor 

akkurat norsk sosialisme har utviklet seg i denne retningen. Forklaringen er at Venstre 

gjennom sin reformpolitikk har utvisket de forskjellene som ønskes motarbeidet i andre 

europeiske land og dette har ført til «… at her i Norge er der intet rum for et socialistisk 

reformparti…»51 Videre avsluttes teksten med en mer eller mindre avfeiing av sosialistenes 

aktualitet i Norge.  «Det, som socialisterne kjemper for i dages politik i andre land og gir dem 

berettigelse som et aktuelt parti, er forlængst ordnet i vort samfund. Derfor maa vore 

socialister slaa sig paa revolution og vilde ideer. Ellers faar de ingen plads.»52 

Ser man på dette dokumentet i sin helhet er det fristende å tolke det dithen at Venstre 

oppererte med et snev av hovmod. Det er helt tydelig at de tok arbeiderbevegelsens 
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utvikling på alvor, som i at de utgjorde et problem for resten av norsk poltikk. Det er derimot 

også grunn til å hevde at arbeiderbevegelsens politiske mål ble kraftig bagatellisert i denne 

teksten og at dette gjør at det er grunn til å hevde at Venstre på dette tidspunktet ikke tok 

trusselen på alvor.  

Venstre og de andre partier 
Et annet viktig dokument som bidrar til å skape et bilde av Venstres politikk ovenfor den 

revolusjonære arbeiderbevegelsen finner vi i Venstre og de andre partiene. Dokumentet er 

ikke datert, men er fra 1921 da det refereres til det nyetablerte Landmandsforbundet som 

politisk parti. Det er også helt opplagt at dette er laget i forbindelse med valget. Dokumentet 

tar for seg en vurdering av de andre partiene og debatterer hvem man kunne overlatt 

makten til. Det er klart at det er motiver for denne teksten og det legges frem en farget 

vurdering av alle partiene. Likevel er dette av betydning da det viser hvilke holdninger man 

hadde til de ulike partiene, og hvilke poenger man så som gjeldene i kritikken mot dem. Det 

kan merkes at man ikke omtaler Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti for seg selv, men 

at man behandler norsk arbeiderklasse som en helhet under Det norske Arbeiderparti. Noen 

hovedpoenger i kritikken mot Arbeiderpartiet vil her bli lagt frem.  

Kritikken mot Arbeiderpartiet innledes ved å slå fast at partiets retorikk var kraftig i forhold 

til de politiske resultatene de hadde å vise til. Det poengteres videre at partiet er ungt og 

derfor til en viss grad må kunne unnskyldes. Videre legges det frem at Arbeiderpartiet selv 

har vært imot tiltak for arbeiderbevegelsens beste. Slik dette legges frem er det naturlig å 

tolke det dithen at Venstre kritiserte Arbeiderpartiet for ikke å støtte borgerlige sosiale 

reformer. Venstre konkluderer så med å begrunne hvorfor, det de anser som eneste grunn, 

til at Arbeiderpartiet har motarbeidet denne politikken: «De kan dog formentlig undskyldes 

med, at de på den måte mente selv å komme til makten og skape det tusenårige rike.»53 Det 

er her rimelig å tolke det tusenårige rike som en referanse til det sosialistiske samfunn, og 

setningen i sin helhet som at Arbeiderpartiet setter målet om det sosialistiske samfunn foran 

umiddelbare sosiale reformer.  

Kritikken mot Arbeiderpartiet avsluttes med kraftig skyts mot partiet og deres valg om å 

slutte seg til Moskva-tesenes politikk: «Når man dertil i den senere tid har fått den nye 
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retning i socialdemokratiet med sine Moskvateser, sin direkte aksjon og sin fuldstendige 

mangel på respekt for lov og forfatning, kan man ikke med forstrøstning overlate statsstyret i 

slike hænder».54 Følgende sitat trenger ikke forklares annet enn at man her gjorde det klart 

hva man mente om Moskva-tesenes politiske linje. Et siste relevant poeng fra teksten finner 

man i avsluttende del. Her legger Venstre frem at de utgjør et bedre politisk valg nettopp 

fordi de, i motsetning til Høyre og Arbeiderpartiet (og Landmandsforbundet), ikke 

representerte noen klasseinteresser.55 Dette er interessant da dette av andre ble ansett som 

en svakhet, hvilket det sannsynligvis var. 

Oppsummering 
De borgerlige partiene stilte med svært ulike forutsetninger opp mot stortingsvalget 24. 

oktober 1921. Høyre og Frisinnede Venstre stilte med felles valglister og utgjorde med det 

en sterk, konservativ, borgerlig allianse. Venstre var på sin side midt i en nedgangsperiode 

som eskalerte kraftig ved opprettelsen av Landmandsforbundet som politisk parti. Politikken 

som ble ført i 1921 var i stor grad preget av enkeltsaker, men den revolusjonære trusselen 

krevde likefult oppmerksomhet fra alle partiene. Høyre og Frisinnede dedikerte lite 

oppmerksomhet til Det norske Arbeiderparti og deres politiske virke var i all hovedsak rettet 

mot å styrke den borgerlige høyreblokken. Venstre ga i større grad oppmerksomhet til Det 

norske Arbeiderparti, dette vises blant annet ved at man la frem tiltak mot klassekampen i 

stortingsvalgprogrammet.  

Både Venstre og Høyre-Frisinnede anså sosialpolitikk som et viktig middel mot den 

revolusjonære arbeiderbevegelsen. Venstre hadde et klart mål om å fremstå som 

reformpartiet i norsk politikk og stilte med en bred reformpolitikk. Venstre ønsket, som 

eneste parti, tvungen voldgift i arbeidstvister. Høyre-Frisinnede stilte med en politikk med 

langt mer sosial profil enn tidligere, klart motivert av å bremse arbeiderbevegelsens 

fremmarsj. Det er likevel klart at sosiale reformer kun ble ansett som et mål dersom 

økonomien strakk til, altså dersom man kunne bruke av overskudd. Dette sto i kontrast med 

Venstre som i større grad anså sosiale reformer som virkemidler for å forbedre økonomien.  
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Kapittel 4: Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti 

Innledning 
Dette kapittelet vil vise sosialdemokratenes forhold til kommunistene, og hvilken politikk de 

førte ovenfor dets revolusjonære motpart. Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti 

utgjorde en avgjørende rolle i kampen mot det revolusjonære Arbeiderpartiet. Etter 

Arbeiderpartiets tilslutning til Moskva-tesene anså sosialdemokratene kampen mot 

kommunistene som viktigere enn kampen mot de borgerlige partiene. En slik holdning la 

føringen for Norges Socialdemokratiske Arbeiderpartis offensive politikk mot Det norske 

Arbeiderparti. Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti utgjorde et ikke-revolusjonært 

alternativ for arbeiderklassen og fungerte derfor som en avgjørende bremsekloss for de 

revolusjonæres fremvekst. Likevel lykkes ikke sosialdemokratene med å oppnå flertall blant 

arbeiderbevegelsens velgere ved valget i 1921. Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti 

tapte derfor mot de revolusjonære etter splittelsen av partiet. Dette skiller seg klart fra 

tilsvarende kamper i resten av Vest-Europa der sosialdemokratene kom seirende ut etter 

splittelsene.  

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti sto overfor store utfordringer etter opprettelsen av 

eget parti 1. mars 1921. Splittelsen av Arbeiderpartiet medførte også en splittelse av 

partiorganisasjonen, og denne splittelsen kom Det norske Arbeiderparti klart best ut av. 

Dette medførte at Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti sto med en særdeles svak 

partiorganisasjon våren 1921. Hovedsakelig kom dette av at Landsorganisasjonen valgte og 

forbli lojale mot Det norske Arbeiderparti, men også store deler av partipressen forble 

knyttet til Det norske Arbeiderparti. Problemene knyttet til manglende partiorganisasjon ble 

tydeliggjort da 1921 var et avgjørende valgår. Økonomisk knapphet og en svekket 

partipresse hadde stor betydning for valgkampen frem mot valget 24. oktober.  

Skillet i norsk arbeiderbevegelse etter Moskva-tesene 
Det norske Arbeiderparti valgte, tross uenigheter i partiet, å tilslutte seg Moskva-tesenes 

politikk. Den sosialdemokratiske opposisjonen anså tesene som et avgjørende skille mellom 

retningene innad i partiet. Dette skillet var av slik betydning at det ikke lenger ville være 

mulig å samarbeide som ett parti. Opposisjonen så derimot behovet for å bryte ut av partiet 

for så å danne et selvstendig sosialdemokratisk parti for å fremme den sosialdemokratiske 

politikken. Blant kildematerialet finnes det utkast fra opposisjonsmedlemmene i Det norske 
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Arbeiderparti etter møtet med Komintern i Moskva. Dette gir et innblikk i opposisjonens 

egne politiske holdninger, samt et klart bilde av hvor stridsspørsmålet sto. Her vil 

hovedpoengene fra opposisjonen klargjøres. «Bekjempelse av den farlige internasjonalen er 

efter Moskva-beslutningene enda mer nødvendig en bekjempelsen av den borgerlige 

poltikken.»56 

Den sosialdemokratiske opposisjonen tok sterk avstand fra partiet sitt valg om tilslutning til 

tesene. Hovedargumenter var at Moskva-tesene heller ville gagne arbeiderbevegelsens 

motstandere enn arbeiderbevegelsen selv. Kritikken mot tesene og Arbeiderpartiets nye 

linje kan fordeles i tre hovedpunkter: 

1. Kritikk mot krav til individuelt medlemskap.   

2. Kritikk mot ideen om proletariatets diktatur. 

3. Kritikk mot væpnet revolusjon. 

Kritikk mot individuelt medlemskap 
Norsk arbeiderbevegelse var politisk organisert gjennom kollektivt medlemskap via 

fagforeninger. Med andre ord ble man medlem av partiet gjennom fagforeningene 

istedenfor å melde seg inn selv. Moskvatesene krevde derimot individuelt medlemskap, altså 

at enkeltpersoner må melde seg inn, for å sikre at kun tro kommunister var medlemmer av 

partiet. Sosialdemokratenes kritikk mot dette baserte seg i all hovedsak på praktiske forhold 

da en slik endring i organiseringen antageligvis ville medføre store frafall av medlemmer. Det 

er her viktig å presisere at dette ikke var noe polariserende skille da opposisjonens kritikk 

også hadde støttespillere blant DNAs medlemmer, også prominente figurer som Martin 

Tranmæl delte denne holdningen.  

Argument mot proletariatets diktatur 
Et annet avgjørende punkt for kritikken mot internasjonalen var behovet for proletariatets 

diktatur. Gjennom tilslutning til tesene stilte Det norske Arbeiderparti seg bak en poltikk som 

oppfordret til opphevelsen av demokratiet og innføring av et diktatur. Arkivene gir oss et 

bilde av hovedtanker blant opposisjonen der man tok utgangspunkt i Karl Kautsky sin 

definisjon: «Det er det samme som at slippe borgerkrigen løs i en menneskealder»57. Karl 
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Kautsky pekte seg ut som en av sosialdemokratenes fremste ideologer. Kautsky var sterkt 

uenig i bolsjevikenes politikk og ble med det en viktig ideolog som også ble benyttet av de 

norske sosialdemokratene.58 Videre argumenteres det med at innføringen av proletariatets 

diktatur ikke var forenelig med europeiske idealer: «Dette er i strid med indgrodd 

vesteuropeisk demokratisk tankegang»59. Konklusjonen var derfor at Sosialdemokratene 

måtte ta prinsipiell avstand fra en slik fremgangslinje.  

Argumentene imot proletariatets diktatur er i seg selv ikke kontroversielle og man vil kunne 

anta at øvrige demokratiske partier også ville stilt seg bak en slik argumentasjon. 

Sosialdemokratene viser likevel hvorfor dette er uforenelig med nettopp sosialdemokratisk 

tankegang:  

…Ikke lar se forene med en av de bærende forutsætninger for at socialdemokratiske 
grundsætninger skal kunne være de bærende i det politiske liv, nemlig at 
arbeiderklassen selv, aandsarbeidets og kropsarbeidets kvinder og mænd, bevisst og 
levende deltar i det socialdemokratiske oppbygningsarbeide, er overbevist om dets 
nødvendighet, foretaar dets maal og billiger dets midler.60 

Et poeng for sosialdemokratene var derfor at arbeiderklassens egen bevisstgjøring og bidrag 

var avgjørende for fremgangen mot det sosialistiske samfunn. Dette utpeker seg som en klar 

ideologisk forskjell fra bolsjevismen der proletariatets egen rolle er begrenset og det er 

nødvendig med en elitistisk ledelse for å sikre fremgang.  

Kritikk mot nødvendigheten av revolusjon  
Sosialdemokratisk og kommunistisk tankegang møter et grunnleggende ideologisk skille når 

det gjelder behovet for revolusjon. Argumentene man finner blant kildematerialet hos 

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti er derfor ikke unikt, men heller likt mye av det man 

finner på kontinentet. Denne grunnleggende forskjellen klargjøres godt i følgende sitat: 

«Opposisjonen byger paa den grund sætning at en ny samfundsform ikke gaar til grunde før 

den nye samfundsform har vokset sig frem i det gamle samfunds eget indre»61. Den 

grunnleggende forskjellen utgjøres derfor av troen på hvorvidt det gamle samfunn må rives 

for å opprette et nytt eller ikke. 
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60 Ibid. 
61 Ibid. 6. 



43 
 

Sosialdemokratenes argumentasjon for reform bygde på en grunntanke om at det 

økonomiske liv ikke kan sosialiseres med makt, men heller gjennom endring over tid: 

«sosialisering kan bare fremmes ved organisk opbygning». Dette arbeidet kan begynne 

umiddelbart men vil kun lykkes dersom den skjer innenfra gjennom de produktivt 

arbeidende.62 

Opprop og rundskriv 
Kildematerialet dekker flere eksempler på rundskriv utsendt fra Norges Socialdemokratiske 

Arbeiderparti i perioden. Dette kildematerialet er interessant da det gir oss et innblikk i 

sosialdemokratenes politikk og retorikk. For dette arbeidet er det to utvalgte skriv som vil bli 

redegjort for. Først er det Til velgerne i Kristiania, dette var en velgerappell rettet mot 

allmenheten. Det rettes her skyts mot den «besiddenne klasse og storkapitalismen» men i all 

hovedsak rettes retorikken mot Det norske Arbeiderparti. Videre vil dokumentet Til det 

arbeidende folk i Norge redegjøres for. Her var fokus i større grad rettet mot stortingsvalget 

24. oktober.  

Til Velgerne i Kristiania 
Dokumentet er strukturert slik at det åpner med å informere om at det kommende 

stortingsvalget var av større betydning enn noen gang tidligere. Videre omhandler resten av 

dokumentet en forklaring på hvorfor nettopp dette valget er særs viktig. Først rettes 

angrepet direkte mot DNA  

Efter at «Det norske Arbeiderparti» er gaat over til Bolschevismens taktik og 
retningslinjer, og derved har opgit troen paa at socialismens kan siere i dette land, 
uten gjennem borgerkrigen med vaaben i hand, er der kun et parti hos os som 
fremdeles hævder socialdemokratiske fremgangslinjer, og det er «Norges 
Socialdemokratiske Arbeiderparti.63 

Det er tydelig at det var et politisk poeng for Sosialdemokratene å poengtere at Det norske 

Arbeiderparti utgjorde en revolusjonær trussel og at man på den måten ved å stemme på 

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti ikke bare stemte for sosialdemokratisk poltikk, 

men også for å unngå revolusjon.  
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Videre bør det merkes at Sosialdemokratene gjorde et poeng ut av at Det norske 

Arbeiderparti fremdeles gikk under det gamle partinavnet. Det føres en bevist retorikk der 

«Det norske Arbeiderparti» blir poengtert som feil navn. Det norske Arbeiderparti ble derfor 

gjennom hele valgkampen omtalt som bolsjevikene, eller kommunistene/kommunistpartiet.  

Dokumentet viser også at det refereres til splittelsen mellom sosialdemokrater og 

kommunister i resten av Vest-Europa. Splittelsen i Europa gikk i Sosialdemokratenes favør og 

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti benyttet dette som en del av sin valgkamp «Rundt 

om i Europas land er det en faktisk kjennsgjerning, at det er socialismen som samler og 

gjenreiser arbeiderklassen til fornyet kraft».64 Det at Sosialdemokratene brukte dette som en 

del av sin valgkamp kan tolkes dithen at de satt med visse forventninger om et tilsvarende 

utfall i Norge. Dette støttes opp gjennom følgende utdrag fra kilden. 

 «Vi kan ikke tenke os muligheten av, at flertallet innen byens arbeiderbefolkning er enig i 

den krusendring som fannt sted innen Arbeiderpartiet for noen aar siden, og som har 

resultert i, at partiet paanytt har kløvdd sig i to dele».65 Her sikter sosialdemokratene til 

landsmøtet i 1918 der den revolusjonære retning oppnådde flertall i Arbeiderpartiet.  

Til Det Arbeidende folk i Norge 

Dokumentet Til det arbeidende folk i Norge er rettet mot arbeiderklassen som velgergruppe. 

Dokumtentet er strukturert slik at det systematisk kritiserer de andre partiene i rekkefølge. 

Blant kritikken mot partier er størsteparten rettet mot Det norske Arbeiderparti. Dette var 

nok både fordi Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti så det som et politisk hovedmål å 

stanse den revolusjonære politikken, men også fordi det var her de selv kunne sanke 

stemmer. Først kritiseres regjeringspartiet Høyre for mangel på reformarbeid «ikke en 

eneste reform daterer sig fra denne tid, men høyre søker tvert imot aa ødelegge det som 

tidligere var bygget op»66. Videre hevdes det at «venstrepartiet befinner seg for tiden uten 

rot i noget samfundslag» og at «tidens utvikling er løpet fra liberalismen»67.  

Kritikken mot Det norske Arbeiderparti er her langt mer omfattende. Først ble det slått fast 

at Det norske Arbeiderparti hadde forkastet partiets gamle fremgangslinjer til fordel for 
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folk i Norge. 
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tesene. Dette spisses inn ved å si at Arbeiderpartiets fremste mål er å forberede for væpnet 

revolusjon:  

Det gamle arbeiderparti er nu et kommunistisk parti som mener, at arbeiderklassens 
har som politisk hovedopgave aa forerede sin deltagelse i en kommende voldelig 
revolusjon, og som mener at det socialpolitiske reformarbeid i virkeligheten er 
unyttig.68 

Begrunnelsen for dette var følgende: 

De mener at nye forbedrede samfundsforhold bare kan bygges op ved hjelp av et 
diktatur som forutsetter anvendelse av vaaben, cencur, undertrykkelse og alle de 
voldsmidlene som fjerne tiders enevoldsherskere anvendte. Det kommunistiske parti 
(Det norske Arbeiderparti) representerer derfor ikke lenger arbeiderklassens reelle 
interesser her i landet.69 

Oppfordringen til velgerne var derfor følgende: «Velgerne maa ikke la sig blende av 

partinavn som ikke dekker over partienes virkelige politikk».70 

Utfra dette dokumentet får man et klart bilde av sosialdemokratenes politiske linje overfor 

Det norske Arbeiderparti. Det viktig å poengtere at det ble gjort et stort poeng ut av at Det 

norske Arbeiderparti forsøkte å gjemme den revolusjonære poltikken. Dette virker å stemme 

og kan forklares ved å se på de store uenighetene innad i Det norske Arbeiderparti når det 

gjaldt Moskva-tesene. 

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti Stortingsvalgprogram 1921 
Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti stilte til valg i 1921 med et program bestående av 

13 hovedpunkter. Stortingsvalgprogrammet har en lengre introduksjon som redegjør for 

politikken partiet ønsker å føre. Her er det to hovedlinjer som er tydelig. Først og fremst 

legges det frem at partiet ser på produksjonsforhold som avgjørende for å forklare 

samfunnsproblemene. Her legges det frem at forholdet mellom produksjonsmidlene, som 

var underlagt privat eiendomsrett, og arbeiderne som utgjorde arbeidskraften, ikke var 

rettferdig. Dette ledet til et forhold der den ene parten høstet profitt på den andre partens 

bekostning. Videre hevder man at: «Saalænge disse forhold bestaar vil de sociale onder ikke 

kunne bortryddes»71 målet for partiets politikk måtte derfor være er å; «… ophæve 
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klasseherredømmet og skape et fast grundlag for aller økonomiske og aandelige frihet.»72 

Politikken som fremmes i Norges Socialdemokratiske Arbeiderpartis stortingsvalgprogram 

var derfor rettet mot å arbeide for fremgang mot det sosialistiske samfunn.  

Hovedlinje nummer to overlapper på mange måter førstnevnte punkt, samtidig som det er 

av stor betydning. Den politiske linjen som så langt var lagt frem hadde stor likhet med Det 

norske Arbeiderparti, da målet var det sosialitiske samfunn. Det poengteres derfor i 

valgprogrammet følgende for å klargjøre skillet fra det andre arbeiderpartiet: 

I erkjendelse av, at maalet naaes og bevares ved et utrstrakt folkestyre vil partiet 
delta i storings- og kommunevalg for at fremme sine program-mæssige krav og 
socialismens gjennemførelse. Ut fra dette grundsyn opstilles følgende.73 

Her slås det fast at sosialdemokratene anså veien til målet å være gjennom et demokratisk 

system. Partiet poengterer deretter at de derfor gjennom storting og kommune vil arbeide 

for sitt politiske program. At man her markerer et skille fra det revolusjonære partiet er 

klart. Det bør likevel merkes at man også kan tolke dette som et stikk til Det norske 

Arbeiderparti som anklages for å ikke ønske å gjennomføre politikk i storting og 

kommunestyrer. På denne måten fremsto det mer konstruktivt for arbeiderklassen å 

stemme på sosialdemokratene da de faktisk ønsket å arbeide innenfor de parlamentariske 

rammene.  

Som nevnt innledningsvis besto stortingsvalgprogrammet til Norges Socialdemokratiske 

Arbeiderparti av i alt 13 hovedpunkter. Disse omfattet en bred politisk plattform for sosiale 

reformer. Et hovedpoeng for dette arbeidet er at valgprogrammet omfattet en bred 

sosialistisk politikk som skulle oppnås innenfor demokratiet. Valgprogrammet representerte 

derfor et klart demokratisk sosialistisk alternativ. Det er likevel noen punkter av større 

betydning som bør utdypes. 

Sosialdemokratenes Stortingsvalgprogram, punkt 1  

Stemmeret i stat og kommune for kvinder og mænd over 21 aar.   
 

For at sikre partiene et forholdsmæssig antal repræsentanter i stortinget inddeles 
valgdistriktene mest mulig like efter folkeantallet og uten forskjel mellem by og land.   
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Bostedsbaandet opheves. Folkeavstemning i viktigere saker.74 

Sosialdemokratene ønsket altså videre reformering av valgsystemet. Dette til tross for at 

valget I 1921 var første valg etter endringen til forholdstallsvalg fra flertallsvalg I 

enmannskretser slik det hadde vært tidligere. At Sosialdemokratene kritiserte valgordningen 

i 1921 vil man kunne se nærere i partiets årsberetning der dette ble brukt som et 

hovedargument for å forklare tapet overfor Det norske Arbeiderparti.  

Sosialdemokratenes Stortingsvalgprogram, punkt 6  

Offentlige foranstaltninger som fremmer eller leder til socialisering av produksjons- 
og omsætningsmidlene.   

 
I samfundseie overføres alle naturrigdomme, industri eller foretagender, 
kreditanstalter og transportmidler som er nødvendige for etablering av en 
planmæssig samfundsøkonomi. Sakkyndig ledelse under fuld økonomisk gjensidighet 
og garantier mot byraakratisk styre. Arbeidere og forbrukere deltar i forvaltningen.   

 
Som indledende skridt til en saadan samfundsmæssig organisasjon av det 
økonomiske liv gjennemføres:75 

Punkt seks i partiets program besto videre av 4 underpunkter om konkrete tiltak som skulle 

gjennomføres for sosialiseringen av økonomien:  

a. Effektiv kontrol med de private bankers og forsikringsselskapers kreditgivning og 
hele virksomhet.   

 
b. Profitbegrænsning.   

 
c. Ophevelse av alle uproduktive økonomiske transaksjoner som aksjespekulasjon og 
lignende.   

 
d. Etablering av bedriftsraadssystem med vidtgaaende myndighet til at regulere 
produksjonen paa grundlag av de samfundsmæssige behov.76   

Punkt seks I programmet er viktig da det er et eksempel på konkrete tiltak for å nå det 

sosialistiske mål gjennom reform til fordel for en revolusjon. Programmet til 

Sosialdemokratene representerte en parlamentarisk fremgangsmåte for å nå det 

sosialistiske samfunn.  
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Årsberetning for Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti 1921 
En annen viktig kilde til Norges Socialdemokratiske Arbeiderpartis virke I 1921 er partiets 

årsberetning for 1921. Årsberetningen tar for seg overgangen fra den sosialdemokratiske 

opposisjon innad i Det norske Arbeiderparti, til opprettelsen av et eget sosialdemokratisk 

arbeiderparti. Innholdet i årsberetninger bekreftet hovedskillet mellom de to partiene. Blant 

annet kommer dette frem ved at man slo fast at «Efterhvert som moskvateserne blev 

kjendte var man straks klar over, at paa dette grundlag kunde der ikke skapes nogen 

enighet.»77 Videre finner vi i et referat fra den socialdemokratiske opposisjonens 

landskonferanse en klar begrunnelse for å danne eget parti:  

… da oppositionens landskonferance menerer, at disse beslutninger bare kan gagne 
den norske arbeiderklasses politiske motstandere, tilføie fagforeningsbevægelsen 
ubotelig skade og berøve arbeiderklassen enhver mulighet for at naa sit 
socialdemokratiske maal …78 

Det var klart at en partisplittelse var nødvendig. Samtidig slås det fast at kommunistenes 

politikk var direkte skadelig for arbeiderbevegelsens mål og måtte derfor naturlignok 

bekjempes. Dette underbygger et tidligere poeng om at sosialdemokratene anså 

bekjempelsen av den revolusjonære trusselen som viktigere enn bekjempelsen av 

borgerskapet for å kunne nå deres egne mål.  

På landskonferansen 15. og 16. januar ble hovedlinjene for det nye partiets politikk lagt 

frem. Her klargjorde man at partiet «… vil fortsætte Det norske Arbeiderpartis radikale 

politik, og vil se det som sin første opgave at fremme en snarlig organish socialisering av det 

økonomiske liv.»79 Dette kommer tydelig frem i stortingsvalgprogrammet, da særlig i punkt 

seks som er tidligere gjort rede for. Det ble også gitt ut appell til sosialdemokratiske 

meningsfeller om tilslutning slik at det nye partiet kunne arbeide «… med det formaal at 

gjenreise det norske Arbeiderparti som et socialdemokratisk arbeiderparti.»80 

Årsberetningen tar også for seg partiets politiske virke, da spesielt knyttet til arbeidet i 

valgkampen frem mot valget 24. oktober. Partiet gikk til verks med arbeidet med følgende 

utgangspunkt.  

                                                           
77 Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti. Årsberetninger 1921-1927. Serie D. L0002. Årsberetning for 1921. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 



49 
 

Man var i midlertid klar over, at partiet hadde i tusenvis av meningfæller over det 
hele land. Det gjaldt derfor i første række at faa samlet alle disse socialdemokrater i 
foreninger i tilslutning til partiet, saaledes at man straks kunde bli sitand til at opta og 
fortsætte det politiske arbeide som Det norske Arbeiderparti førte indtil partiet gik 
over til kommunismen.81 

Det er her et poeng å se at man trolig hadde klare forventinger om at majoriteten av den 

norske arbeiderbevegelsen støttet den sosialdemokratiske politikken. Det fremstår også at 

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti hadde forventninger til at trenden etter splittelsen 

mellom sosialdemokrater og kommunister ville følge utviklingen til øvrige Europeiske land. 

Dette ble trolig forsterket ved sosialdemokratenes fremgang i både Danmark og Sverige. 

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti var bevisst de vansker de sto ovenfor grunnet et 

svakt partiapparat. Samtidig er det nærliggende å hevde at forventninger om å følge den 

europeiske trenden påvirket dem dithen at de kan ha undervurdert kommunistene i Det 

norske Arbeiderparti.  

En slik tolkning underbygges ved å se hvordan partiet reagerte på resultatet av valget. 

Partiets årsberetning tar for seg valgresultatet og forsøker å forklare hvorfor utfallet ble slik 

det ble. Det slås fast at: «Stemmetallet paa vort parti maa efter omstændigheterne betegnes 

som tilfresstillende.»82 Det er likevel grunn til å hevde at man egentlig var særdeles skuffet 

over resultatet. Det finnes bevart et brev i arkivet fra det Danske Sosialdemokratiske 

Forbund. Brevet er en respons til partileder Magnus Nilssen og omhandler valgresultatet i 

1921. Brevet fra Nilssen har ikke vært mulig å oppdrive, men man kan utfra responsen på det 

få et bilde av dets innhold.  

«Idet jeg takker for dit Brev, kan jeg sige, at jeg saa udmærket forstaar dine Følelser i 

Anledning af det nye afsluttede Valg. Ogsaa vi her i Danmark beklager levende, at du og saa 

mange andre af vore gode Folk faldt».83 Slik åpnes brevet til Magnus Nilssen og det virker 

rimelig å tolke dette dithen at Nilssen selv må ha utrykket stor skuffelse angående 

valgresultatet. Det kommer frem i årsberetningen at partiet hadde en klar formening om 

hvorfor utfallet av valget ble som det ble. Her pekes det på flere hovedgrunner. Først og 

fremst poengteres utfordringene partiet sto ovenfor etter splittelsen fra Det norske 
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Arbeiderparti som en viktig faktor. Videre pekes det på to hovedårsaker til at utfallet ble slik 

det ble.  

Først og fremst kommer det frem at man var særdeles kritisk til valgordningen som fortsatt 

oppnådde ujevnt forhold mellom stemmer og mandater. Det legges frem at dette ga klar 

fordel til Det norske Arbeiderparti.  

Dette har sin grund i at heller ikke den nye valgordning har medført en retfærdig 
forholdsmæssig repræsentation efter partiernes stemmetal. Regnet efter 
stemmetallet for det hele land falder det gjennemsnitlig ca. 6400 stemmer paa hver 
av de 29 kommunistiske stortingsmænd, mens det paa hver av vore 8 repræsentanter 
blir ca 10.250 stemmer. Efter stemmetallet skulde saaledes vort parti har 5 a 6 
stortingsrepræsentanter til.84 

For det andre pekes det på at Det norske Arbeiderparti hadde drevet uredelig valgkamp og 

derfor tilegnet seg mange sosialdemokratiske stemmer. 

Et andet moment som ogsaa maa tas i betragtning, var den omstændighet, at 
kommunisterne optraadte under maskert navn, samtidig som hele deres agitation gik 
ut paa at fornegte de kommunistiske teser. Ved denne agitation har 
kommunistpartiet uten tvil faat tusenvis av socialdemokratiske stemmer.85 

Her pekes det på at Det norske Arbeiderparti hadde beholdt sitt gamle navn til fordel for å ta 

til seg kommunismen i navnet, slik tesene krevde. Samtidig legges det vekt på at Det norske 

Arbeiderparti under valgkampen forsøkte å unngå debatt rundt tesenes politikk. Dette er 

kritikk man også finner igjen hos de andre partiene, spesielt Venstre. Det er grunn til å hevde 

at denne kritikken i stor grad var berettiget. Det norske Arbeiderparti beholdt sitt gamle 

partinavn. Partiet stilte ikke med nytt valgprogram til valget i 1921. Istedenfor valgte 

Arbeiderpartiet å stille med en gjentakelse av 1918 programmet samt å nevne kort 

innledningsvis at partiet var seksjon i Komintern og med det fulgte Moskva-tesenes politikk. 

Oppsummering 
Norges Socialdemokratiske Arbeiderpartis politiske virke i 1921 må sees i sammenheng med 

splittelsen av Det norske Arbeiderparti. Dette kapittelet har derfor vist hva hovedinnholdet i 

konflikten om Moskva-tesene, som førte til splittelsen av Arbeiderpartiet. Konflikten som 

førte til splittelsen gir et godt bilde av de avgjørende politiske skillene mellom partiene, som 

igjen la føringen for partienes politikk valgåret 1921.  
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Sosialdemokratene sto ovenfor store utfordringer da de var nødt til å bygge opp et nytt 

partiapparat i forkant av stortingsvalget. Oppbygging av et fungerende apparat for å kunne 

drive valgkamp var derfor partiets fremste prioritet i 1921. Partiet utformet en politikk som 

tok utgangspunkt i tanken om at flertallet i norsk arbeiderbevegelse ikke var kommunister 

men hadde forblitt i Det norske Arbeiderparti uvitende om Moskva-tesenes politikk. Målet 

var derfor å nå ut til arbeiderbevegelsen, ikke bare i byene men også i distriktene, for å få de 

over til deres parti.  

Norges socialdemokratiske Arbeiderparti anså ikke seg selv som noe nytt parti, men heller 

enn videreføring av det gamle arbeiderpartiet. Med andre ord var de, tross nytt navn, 

videreføringen av Det norske Arbeiderparti. Det norske Arbeiderparti var derimot 

kommunister som kamuflerte politikken ved å beholde partiets gamle navn.  

Politikken som ble ført av Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti tok derfor sikte på å 

samle norsk arbeiderbevegelse under ett parti, som var videreføringen av Arbeiderpartiets 

sosialdemokratiske idealer. 

 

  



52 
 

Kapittel 5: Høyrepressen: Aftenposten og Tidens Tegn 

Innledning 
Høyre og Frisinnede Venstre drev en aktiv kamp mot den revolusjonære arbeiderbevegelsen 

gjennom sin partipresse. Partiene stilte med felles valglister ved valget 1921 og vil derfor her 

bli behandlet som en samlet enhet. Høyres politikk vil bli presentert gjennom Aftenposten 

som fungerte som talerør for partiet. Frisinnede blir representert gjennom deres 

hovedorgan Tidens Tegn. Aftenposten ble utgitt to ganger daglig i perioden som morgen- og 

aftenutgave og tilbyr derfor et rikere kildemateriale enn Tidens Tegn som kom ut en gang 

daglig. Begge avisene fungerer aktivt i deres partiers valgkamp og da partiene stilte med 

felles valgliste er det forståelig at mye av valgarbeidet drives likt gjennom de to avisene. 

Samtidig var avisene ment mot partienes egne velgergrupper og beholder derfor sin egen 

identitet. Dette gjør at man kan danne et godt bilde av de større felles linjene mellom 

partiene, samtidig som nyansene kommer frem.  

Valgkampen i oktober 1921 var i stor grad rettet mot Venstre og det nye 

Landmandsforbundet da man fryktet at disse ville trekke til seg Høyre-stemmer på 

landsbygda. Den revolusjonære arbeiderbevegelsen utgjorde derfor ikke noe hovedfokus i 

valgkampen til Høyre og Frisinnede. Samtidig var Høyre-Frisinnede alliansen, spesielt 

gjennom Aftenposten, særdeles opptatt av den utenrikspolitiske situasjonen og dedikerte 

mye oppmerksomhet til dette. Her var situasjonen i Tyskland, tilspisset ved delingen av 

Schlesien, krisen i Russland og forholdet til vinlandene av stor betydning. Samtidig var 

sosialdemokratenes fremgang i Danmark og Sverige aktuelle saker, selv om dette ble ansett 

som forholdsvis ufarlig da de ble ansett som langt mindre revolusjonære enn Det norske 

Arbeiderparti.  

Valgkampen i 1921 var også i særdeles stor grad preget av konkrete enkeltsaker. Mest 

fremtredende var forbudsstriden, men også boligmangel og kronekursen utgjorde 

avgjørende enkeltsaker. Dette kommer også til utrykk gjennom avisene da mye av 

valgkampen og debattene dreier seg om nettopp enkeltsaker heller enn større politiske 

skiller mellom de ulike ideologiene. Betydningen av enkeltsaker blir også tydeliggjort ved at 

partiene til tider samarbeidet på tvers av grunnleggende ideologiske ulikheter for å få 

igjennom enkeltsaker. Mest kontroversielt her var Venstres samarbeid med arbeiderpartiene 
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for å få igjennom handelsavtalen med Russland. Venstres samarbeid med arbeiderpartiene 

møtte sterk kritikk fra Høyre og Frisinnede, hvilket også kommer frem i partiavisene.  

Til tross for at valgkampen var preget av mye annet er det ikke tvil om at Høyre og 

Frisinnede drev en aktiv valgkamp mot Det norske Arbeiderparti. Partipressen spilte her en 

viktig rolle og man kan ved å analysere kildematerialet danne et godt bilde av hvordan Høyre 

og Frisinnede jobbet mot Arbeiderpartiet. Et hovedtrekk i Høyre og Frisinnedes arbeid mot 

Arbeiderpartiet er at de ønsket å fremstille dem som et usaklig alternativ som ikke passet inn 

i norsk politikk istedenfor å anse dem som likeverdige politiske motstandere. 

Arbeiderpartiets medlemmer blir derfor fremstilt som bøller, og mye av retorikken retter seg 

mot aktører istedenfor politikken de representerte. Den revolusjonære politikken blir også 

debattert og her er fokus på at dette er anti-parlamentarisk og uforenelig med det norske 

samfunn. Det dedikeres lite oppmerksomhet til saklig debatt om konkrete enkeltsaker, og på 

denne måten ble Arbeiderpartiet håndtert annerledes enn Venstre og Landmansforbundet.  

Analysen av kampen drevet gjennom partipressen vil ta utgangspunkt i to hoveddeler. Først 

vil fremstillingen av Arbeiderpartiets politikk bli lagt frem og klargjort. Deretter vil 

fremstillingen av Arbeiderpartiet som politisk aktør bli lagt frem. Her vil fokus på partiets 

medlemmer komme frem, både blant de politiske aktørene innad i partiet men også partiets 

tilhengere. For å gi et bilde av hvordan Høyre-Frisinnede alliansen fremstilte arbeiderpartiets 

politikk er det et utvalg aktuelle artikler som er behjelpelige. Artiklene vil bli lagt frem og 

analysert separat og til slutt vil hovedtrekkene bli oppsummert.  

 

Presentasjon av Arbeiderpartiets politikk 

Bolsjevismen og Dens forhold til Norge 

Artikkelen Bolsjevismen og dens forhold til Norge er skrevet av Bjarne Eide og kom ut i Tidens 

Tegn lørdag 8. oktober. Artikkelen er av større omfang og går over to sider. Bolsjevismen og 

dens forhold til Norge er en forholdsvis upolitisk fremstilling av bolsjevismen fra et kritisk 

ståsted. Med dette menes at artikkelen legges frem på en god måte som skiller seg fra mye 

annet som i større grad faller inn under propaganda sjangeren. Når det er sagt er det ingen 

tvil om at hensikten med artikkelen utelukkende var å kritisere bolsjevismen. Dette er 

antageligvis også forklaringen på hvorfor dette ble prioritert i Tidens Tegn.  
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Artikkelen åpnes med å legge frem en klar avgrensning for videre argumentasjon. Artikkelen 

vil ikke se på bolsjevismen slik den har utartet seg i Russland, eller andre land. Det vil heller 

ikke bli tatt hensyn til argumenter som at bolsjevismen svekkes grunnet kamp mot 

kapitalisme og at ting ville vært annerledes dersom kommunismen var uten konkurrenter. 

Etter en lengre avgrensning slåes det fast hva som vil bli behandlet: «Jeg vil kun se paa 

bolsjevismen i sig selv og særlig dens forhold til Norge. Bolsjevismen er Marxisme. Marxisme 

er værdiløs.»86 Etter å bastant slå fast forfatterens mening begrunnes dette med to 

hovedargumenter. Marxismen er verdiløs først og fremst fordi den spår fremtiden og 

utviklingen som vil skje. Den andre hovedgrunnen er at den instruerer mennesker hvordan 

de skal innrette seg etter denne nødvendige utviklingen. Argumentasjonen for å begrunne 

dette var at det ikke er mulig å spå en fremtidig utvikling. Forfatteren slår fast at fremtiden i 

stor grad bygger på nåtiden, men at den i enda større grad utformes av fremtidige faktorer vi 

ikke kan ta høyde for som oppdagelser og oppfinnelser. Videre legges det frem at utviklingen 

som blir spådd av Marx var basert på trekk i hans egen samtid. Ved siden av å si seg uenig i 

dette legger forfatter også trykk på at samfunnet hadde utviklet seg langt vekk ifra slik det 

var da Marx utformet marxismen. 

Det grundlag hvorpaa Marx bygget eksisterer ikke nu længer, eller de brokker, som 

kanskje endnu kan være igjen staar i et ganske andet forhold til det hele, og fremfor 

alt har tiden skapt nye momenter, som Marx ikke kjendte, ikke engang kunne ane, 

men som bør være avgjørende for vor tanke idag.87  

Dette argumentet kan trekkes ut i en større sammenheng. Ved å poengtere at det 

samfunnet Marx bygget sine teorier på var svært annerledes enn det nåværende sier man 

også at behovet for kommunismen ikke er like stort. Her kan man tolke dette som en 

referanse til sosialpolitikken som Høyre og Frisinnede nå beveget seg i retning av. Det 

borgerlige alternativet, som nå i større grad enn tidligere rettet seg mot sosiale problemer 

førte derfor til at behovet som fantes da Marx skrev sine verk, ikke lenger var aktuelle. Det 

er derimot nye momenter Marx ikke kjente til som bør være avgjørende for hvordan man 

tenker nå.  

                                                           
86 Aftenposten. Bolsjevismen og dens forhold til Norge. 8. oktober. 
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Artikkelen fortsetter ved å legge frem at marxistene deles inn i to grupper. Gruppe en er de 

teoretiske, altså sosialdemokrater, og gruppe to er teoretiske og praktiserende, 

kommunister. Disse representerer det ytterste reaksjonære og blir verre jo lenger ut man 

går. Kritikken som følger tar en tidligere politisk retning der Frisinnede Venstre blir brukt 

som motpart til kommunismen. Kritikken bygger på at kommunismen er et tvangssystem 

som frarøver individet all frihet. Den praktiske delen av bolsjevismen blir trukket frem som 

viktigere enn den teoretiske. Her det lagt frem at bolsjevikene har utviklet tvangsystemet 

blant annet ved: «… de bloddryppende eksperimenter som bolsjevikerne har hat anledning 

til at anstille paa levende mennesker.»88 Artikkelen tar deretter en mildere retning der det 

legges frem at systemet i seg selv kan fungere før man igjen konkluderer med at det likevel 

er et tvangssystem. Systemet beskrives som følgende.  

Men det er en maskine. Og maskindelene er mennesker; levende mennesker. Alle 

mennesker er dele av maskinen og alle maskindelene er mennesker, helt fra det 

øverske regulerende apparat nedover til det menneske-kul som brænder under 

kjedelen for at gi maskinen damp og kraft.89 

Ved å vinkle artikkelen slik som det her gjøres blir fokuset i stor grad lagt over på at 

kommunismen var et tvangssystem. Dette var trolig for å sette rammene for diskusjonen i 

Frisinnedes favør. Debatten blir ikke lenger omhandlende konkrete tiltak for arbeiderne, 

men det blir derimot et spørsmål om frihet versus tvang. Ved å vri diskusjonen inn i disse 

rammene sikrer man seg også at de liberale verdiene Frisinnede representerte blir stående 

som et godt alternativ kontra tvangssystemet. Dette var uten tvil en mer hensiktsmessig 

måte å legge ting frem på for Frisinnede enn å gå inn i konkrete politiske spørsmål. 

Artikkelen fortsetter argumentasjonen med frihet versus tvang frem til den endelige 

konklusjonen om saken: «saken er at bolsjevismen er uopløselig forbundet med diktaturet. 

Den er diktaturet.»90 

Artikkelen tar deretter en ny retning av å debattere revolusjonen, her blir særdeles vekt lagt 

på at dette var snakk om en væpnet revolusjon. Argumentasjonen åpnes med: «En anden 
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side ved bosjevismen er massemordet»91 før man deretter legger frem at omveltningen ved 

revolusjonen i Russland medførte tap av mange menneskeliv. Etter å ha redegjort for 

revolusjonen legges følgende resonnement frem:  

Derfra og til at si at det er umulig at undgaa masse-mord ved en omveltning er 
utviklingen let og er forlængst gjort. Derfra igjen er skridtet ikke langt til at si, at der 
skal massemyrdes ved enhver revolusjon.92 

Resonnementet som legges frem konkluderer derfor med at en kommunistisk revolusjon 

nærmest er ensbetydende med massemord. Argumentasjonen i seg selv er dog ikke 

nødvendigvis så god, men konklusjonen er interessant. Ved å slå fast at en revolusjon er 

ensbetydende med massemord slår man å fast at revolusjonen i seg selv nødvendigvis må 

være væpnet. Dette var en diskusjon vi vet at det var stor uenighet om innad i Det norske 

Arbeiderparti og som var avgjørende ved partiets splittelse i 1923. Det var også ved valget i 

1921 en stor andel innad i Det norske Arbeiderparti en stor andel som representerte ett 

ikkevoldelig syn på revolusjonen. Her kan Ole. O. Lian trekkes frem som viktig representant 

for sentrum i partiet. Ved å konkludere slik artikkelen gjør her, velger man også å ignorere de 

store nyansene innad i arbeiderpartiet. Det er rimelig sikkert at dette var bevist da det å 

legge frem trusselen om væpnet revolusjon og massemord utvilsomt tjente forfatterens 

egen sak. Konklusjonen var derfor at kommunismen var en teori som innebar vold og 

massemord, og bolsjevikene hyllet denne ideen.  

Kritikken rettes videre direkte mot Edvard Bull og Emil Stang; «Tiltrods for hr. Bulls 

profesorale værdighet, sier jeg ham, at han her spiller en uværdig komedie. Han hykler og 

lyver.»93 Kritikken bygger på at Edvard Bull og Emil Stang begge var bevist på hendelsene i 

Russland og kostnaden av revolusjonen. Likevel valgte de å støtte bolsjevikenes legitimering 

av de handlingene som ble begått. Ved at man i tillegg ikke bare støttet, men også i stor grad 

aplauderte bolsjevikenes fremgang i Russland konkluderer kritikken med: «… og naar man 

gjør saa meget som dem for at forhærlige og helliggjøre massemordet i sine tilhængeres 

sind, da er det fordi de vil massemordet.»94 Personangrepet mot Bull og Stang fortsetter 

med enda sterkere skyts:  
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Man hører si, at folk som disse to ikke kun beveges av magtbegjær, fordi de kunde ad 
normal vei opnaa normal magt. Ja men denne magt bryr de sig ikke om. Den eneste 
de vil ha er de, hvis ypperste ytringsform er det diktaturelle massemord.95 

Dette bør tolkes dithen at man her refererer til Det norske Arbeiderpartis motvilje til å 

arbeide innenfor de parlamentariske rammene og «normal magt» må anses som 

parlamentarisk flertall. Dette er likevel ikke nok og man ønsker ytterligere makt da man 

istedenfor kjemper for å gjennomføre revolusjonen. Dette er interessant fordi Høyre og 

Frisinnede forsvarer seg mot den revolusjonære trusselen ved å peke på enkeltpersoners 

maktbegjær. Det er ifølge kritikken maktbegjær hos enkeltpersoner som gjør at Det norske 

Arbeiderparti jobber for en revolusjon til fordel for arbeid innenfor de parlamentariske 

rammene. Denne kritikken kommer enda tydeligere frem i Artikkelen En livsbetingelse som 

utelukkende handler om nettopp dette.  

En Livsbetingelse 

Artikkelen En Livsbetingelse ble utgitt i Aftenposten tirsdag 11. oktober og er lagt frem av 

redaksjonen. Artikkelens består av kritikk rettet mot Det norske Arbeiderparti sine 

toppolitikere og Moskva-tesene. Hovedbudskapet er at Arbeiderpartiet fører velgerne bak 

lyset da de driver valgkamp for å sikre parlamentarisk flertall. Moskva-tesenes politikk gjør 

parlamentarisk flertall irrelevant, og det blir derfor feil å hevde at dette er nødvendig.  

Teksten tar utgangspunkt i følgende appell utgitt i avisen 1ste mai: «En sterk gruppe af Det 

norske arbeiderparti i stortinget er en livsbetingelse for arbeiderklassen i dag.»96 Det 

argumenteres innledningsvis med at det for kun kort tid siden var Moskva-tesene som var 

arbeiderbevegelsens livsbetingelse. Det poengteres at Moskva-tesen utgjør lite av 

valgkampen til Det norske Arbeiderparti men at: «… det gaar vel heller ikke mange dage over 

valget, før theserne atter er en livsbetingelse for de norske kommunister.»97 Innledningsvis 

er det et hovedpoeng i artikkelen å sette fokus på at Moskva-tesene er partiets virkelige 

politikk og at dette bevist unngås i valgkampen. Her kan man trekke linjer til 

argumentasjonen man finner mye hos Sosialdemokratene og Venstre. Argumentasjonen 

fortsetter videre med å fremme en forventning om at velgeren selv burde forstå at dette er 

lureri. Her annvedes et retorisk grep der man legger frem en forventning til velgernes 
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holdning og skaper derfor et behov for leseren som nå må lese videre for å tilegne seg 

kunnskap for å kunne innfri forventningene. Det legges frem om den norske velger at «… han 

maa oprøres, naar han hører, at bolsjevismens apostle nu forkynder, at en sterk 

storingsgruppe er en livsbetingelse for Det norske arbeiderparti.»98 

Artikkelen fortsetter med å klargjøre hvorfor Det norske Arbeiderparti holder velgerne for 

narr ved å hevde at et parlamentarisk flertall er en livsbetingelse for arbeiderbevegelsen. 

Det er, uavhengig av parlamentarisk størrelse, tesene som skal styre Arbeiderpartiets 

politikk. Her dras også Olav Scheflo inn som en viktig aktør i å gjennomføre tese-politikken. 

Det legges frem at Scheflo etter all sannsynlighet vil få plass på Stortinget etter valget og at 

han der «… faar da en endnu bedre anledning til at paase theserne overholdt.»99 Da tesene 

skal styre partiets politikk vil det ikke, hevdes det, være av politisk betydning å ha 

parlamentarisk flertall. Med andre ord vil tesenes politiske linje kunne gjennomføres, under 

ledelse av Schefloe, uavhengig av parlamentarisk størrelse. For å underbygge dette synet 

legges det videre frem argumentasjon på nettopp hvorfor Moskva-tesenes politikk gjør 

parlamentarisk flertall unødvendig. Argumentene som her brukes refererer til Moskva-

tesene: 

Det staar med rene ord i theserne, at det kommunistiske parti ikke gaar ind i 
nationalforsamlingen «for at gjøre organisk arbeide der, men for fra parlamentet at 
hjælpe masserne til at sprænge statsmaskinen og selve parlamentet». Et andet sted i 
theserne heder detm at for kommunisterne kan nationalforsamlingen paa ingen 
maade være skueplads for en kamp om reformer, om bedring af arbeiderklassens 
stilling, saaledes som den var før i tiden.100 

Det er her to hovedpoenger som legges frem i artikkelen. Poeng nummer en er at Moskva-

tesene sin politiske linje legger opp til at parlamentets betydning kun skal være å 

tilrettelegge for revolusjon. Poeng nummer to er at man ikke skal benytte parlamentet for å 

gjennomføre reformer. Når målet var å gjennomføre revolusjonen snarest mulig, ville 

reformarbeid tjene mot dette målet. Ved å bruke en slik argumentasjon gjør man det klart at 

å stemme på Det norske Arbeiderparti strengt talt er overflødig. Når det blir lagt frem at Det 

norske Arbeiderparti sin stortingsgruppes eneste rolle skal være å tilrettelegge for aksjoner 
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utenfor parlamentet, da er ikke flertall noen nødvendighet. Artikkelen ender derfor denne 

argumentasjonen med følgende resonnement om Arbeiderpartiets stortingsgruppe: 

Den skal jo ikke deltage i reformarbeidet, den skal ikke efter evne søge at forbedre 
arbeiderklassens stilling, den skal overhovedet intet organisk arbeide udføre, den skal 
bare holde sig for øie, at «tyngdepunktet i det politiske liv nu er helt og definitivt lagt 
utenfor parlamentets grænsere».101 

Det vi finner i denne typen argumentasjon har fellestrekk med mye av Høyre og Frisinnedes 

valgkamptaktikk. Her ønsker man å heve debatten over konkrete enkeltsaker slik at man 

danner to store motpoler der de selv fremstår som det beste alternativet. Ved å legge frem 

at Arbeiderpartiet, grunnet tesene, ikke kommer til å kunne utrette noe innenfor de 

parlamentariske rammene blir det å stemme på dem overflødig. Slik som argumentasjonen 

legges frem blir det ikke lenger for velgeren et spørsmål om å sammenlikne punkter i 

valgprogrammene. Det blir derimot et valg mellom reformarbeid innenfor demokratiet, eller 

absolutt passiv politikk for å fremme aksjon utenfor parlamentet. Dersom denne typen 

argumentasjon blir akseptert av mottakeren, vil man i neste omgang kunne fremme seg selv 

som det demokratiske alternativet, versus diktaturet.  

Artikkelens avslutning er interessant da man her i likhet med forrige artikkel går til angrep 

mot enkeltpersoner og legger frem at politikken Det norske Arbeiderparti følger er politikk 

som styres av partiledelsens egeninteresser. 

Om det ikke er en livsbetingelse for partiet at faa mange mandater, tør det være en 
livsbetingelse for mange af de opstillede kandidater, at de nu naar frem til 
storthingsbænken.102  

Det var nok flere grunner til at man valgte en slik tilnærming der maktbegjær hos 

enkeltpersoner ble satt i fokus. For det første kommer det frem at det var av stor betydning 

å få frem linken mellom Det norske Arbeiderparti og Komintern. Slik det blir fremstilt legges 

det frem at Arbeiderpartiet i stor grad lar seg styre fra Moskva. Ved å hevde at det var en 

livsbetingelse for flere av kandidatene å komme på stortinget kan det tolkes som at det var 

strenge forventinger til dem fra Moskva. I tillegg til dette må kritikken om maktbegjær sees i 

sammenheng med diktaturet. Ved å hevde at revolusjon, og påfølgende diktatur, var et 

utslag av maktbegjær hos enkeltpersoner skaper man rammer for debatten som i stor grad 
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tjente de borgerlige. Her blir igjen kontrasten mellom de borgerlige som representerer 

folkestyret og frihet, versus Det norske Arbeiderparti som representerte tvang og elitistiske 

maktambisjoner. 

Fremstillingen av Det norske Arbeiderparti som politisk aktør 
Høyre og Frisinnede Venstre drev en aktiv kampanje mot Det norske Arbeiderparti som 

politisk aktør. Her ble det fokusert mindre på politikken som ble ført og mer på partiet som 

aktør. En hovedlinje i Høyre og Frisinnedes arbeid var at de forsøkte å fremstille Det norske 

Arbeiderparti som en useriøs, men også farlig, aktør i norsk politikk. Dette ble gjort ved å 

fremstille ledelsen i partiet som maktsyke og styrt fra Moskva. Partiets tilhengere ble 

derimot fremstilt som bøller. Hovedformålet var å skape et bilde av Det norske Arbeiderparti 

som noe som ikke lot seg forene med norsk politikk og norske, demokratiske verdier. Det vil 

nå bli lagt frem funn som vil vise på hvilke ulike måter Høyre og Frisinnede Venstre gjennom 

partipressen jobbet for å skape et slikt bilde av Det norske Arbeiderparti.  

Børge Olsen-Hagen og Martin Tranmæl 

Det utspilte seg to viktige rettsaker i oktober 1921 der prominente figurer innen Det norske 

Arbeiderparti ble dømt. Rettsakene var knyttet til hendelser under storstreiken og preget 

nyhetsbilde i både Tidens Tegn og Aftenposten. Det falt seg derfor svært beleilig at begge 

disse rettsakene pågikk samtidig som den mest intense perioden av valgkampen. Det er 

viktig å presisere at dekningen av rettsakene i seg selv kan begrunnes som en politisk nøytral 

aktuell nyhet. Sakene blir også fremstilt forholdsvis nøytralt der mye, spesielt i Tranmæl-

saken, går ut på å gjengi referat fra rettsalen. Det er likevel grunn til å hevde at dekningen av 

disse sakene, hvorav spesielt Tranmæl-saken fikk enorm oppmerksomhet, var del i en større 

kampanje for å sverte Det norske Arbeiderparti.  

Saken om Børge Olsen-Hagen ble presentert under tittelen Den dømte bolsjevikredaktør i 

Stavanger i Tidens tegn mandag 3. oktober. Bakgrunnen for saken var at Olsen-Hagen under 

sjømansstreiken i mai hadde vært en av lederne for opptøyer mot politiet ved 

havneområdet for å hindre dampskipet Sandnes å forlate kaien. Opptøyene ble tilslutt slått 

ned, ved voldsbruk, av politiet. Olsen-Hagen ble dømt til 6 måneders fengsel samt 10 års 

fratagelse av statsborgerlige rettigheter. Dette medførte at han mistet stemmeretten og 

måtte tre ut av bystyret. Saken blir presentert med hovedfokus på det faktum at Olsen-

Hagen tilsto gjerningen uten forbehold. «Olsen-Hagen erklærte i sin forsvarstale, at det han 
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hadde gjort, var skedd med fult overlæg. Man maatte under en streik sætte ind alle de 

midler, som stod til raadighet.»103 

Saken kan settes inn i et større bilde der representanter fra Det norske Arbeiderparti utviser 

handlinger eller holdninger som ikke er forenlig med det norske demokratiet. I dette tilfellet 

er det fristende å tolke det dithen at: «…maatte under en streik sætte ind alle de midler, som 

stod til raadighet.» er en referanse til at denne tankegangen var årsaken til den 

revolusjonære trusselen. Dersom alle midler var lov under streik, altså ikke-parlamentarisk 

politikk, utgjorde det en betraktelig trussel mot demokratiet.  

Saken mot Martin Tranmæl skiller seg på mange måter fra Olsen-Hagen, samtidig som det er 

fristende å si at motivasjonen for å skrive om det var lik. Rettsaken mot Martin Tranmæl 

varte fra 6. til 12. oktober. Tranmæl sto tiltalt for å ha oppfordret til eskalering av 

situasjonen under storstreiken. Dette hadde han gjort gjennom flere artikler, blant dem 

Kristiania i den hvide terrors tegn og En mand slaaet i hjel av politiet trykt i Social-

Demokraten 28. og 30. mai. Tranmæl var redaktør for Social-Demokraten og sto derfor 

ansvarlig for artiklene. Tranmæl ble 12. oktober funnet skyldig og idømt 1000 kr i bot. 

Rettsaken i seg selv har ikke stor betydning for dette arbeidet og vil derfor ikke bli ytterligere 

utdypet. Fremstillingen av den er forholdsvis politisk nøytral da mye består av referering til 

rettsalen. Det som derimot peker seg ut som særdeles interessant er dekningen av saken. 

Saken dektes daglig av flere sider i perioden 6-14 oktober i Aftenposten, noe mindre i Tidens 

Tegn. Ved å gi saken en slik dekning er det fristende å si at det lå andre motiver bak enn kun 

sakens nyhetsverdi. Dekningen av Tranmæl-saken kan sees som en bit i et bredere prosjekt 

for å fremstille ledende skikkelser i Det norske Arbeiderparti som radikale aktører som 

handlet i strid med det norske samfunns verdier.  

Agitasjon 

Kritikk av kommunistisk agitasjon utgjorde et annet viktig ledd i Høyre og Frisinnede Venstre 

sin strategi ovenfor Det norske Arbeiderparti. Det var i en periode flere konfrontasjoner 

mellom partienes velgere. Dette utspilte seg ved at «ung-kommunister» tok seg inn i 

forsamlinger der det ble holdt foredrag for Høyre og Frisinnede. Kommunistene som tok seg 

inn laget bråk, gjerne i form av propaganda for eget parti, og på den måten forstyrret Høyre-
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Frisinnedes valgkamp. Dette tilspisset seg i perioden 19-21. oktober da det også fikk økt 

oppmerksomhet hos pressen.  

Under foredrag på borgerskolen ble foredragsholderen avbrutt av kommunister som hadde 

tatt seg inn blant forsamlingen. Disse ble tilslutt eskortert ut av bygget av politiet. 

Tilsvarende handlinger fant også sted ved andre valgmøter i samme tidsrom. Dette ble 

utnyttet til det fulle av Høyre og Frisinnede som nå kunne bruke dette i sin fremstilling av 

kommunistene. Det er også interessant da fremstillingen er ulikt presentert i Aftenposten og 

i Tidens Tegn. Fremstillingen av kommunistenes agitasjon i Tidens Tegn tar klart sikte på å få 

frem at dette er kun pøbler, og at kommunistene som gruppe har lite med politikk å gjøre.  

Det greie og udmerkede fredrag blev hyppig avbrudt av piping og meningsløse tilrop 
fra en stor skare unde bolsjeviker som hadde indfundet sig. Disse herrer forstod sig 
øiensynlig langt bedre paa at lage optøier end paa politik, deres demonstrationer var 
ikke andet end taapelige pøbelstreker som desværre karakteriserte dem selv altfor 
godt.104 

Aftenposten velger derimot en annen vinkling med artikkelen Bevægede valgmøder. 

Organiserede bolsjevikbander gjør forgjæves forsøg paa at hindre det frie ord. Poenget i 

Aftenpostens sak blir derfor at denne agitasjonen ikke var pøbelstreker, men bevist forsøk på 

å motstride ytringsfriheten. Det blir lagt frem at dette er et nytt ledd i kommunistenes 

valgkamp, og det refereres til tilsvarende hendelser på Cirkus og Vahls skole. I utgivelsen av 

tidens tegn 20. oktober finner vi at også de har lagt seg på en slik linje, og her blir det nå lagt 

frem at dette er en bevisst taktikk for å bekjempe ytringsfriheten. Dette er en interessant 

utvikling da man ikke finner noen slik argumentasjon i Tidens Tegn dagen i forveien. Den 20. 

oktober finner vi om kommunistene at de nå har gjort dette til et bevisst ledd i valgkampen;  

«Iethvertfald foresøker de nu daglig at undertrykke det frie ord ved at organisere hujing og 

piping paa de møter deres motstandere arrangerer.»105 Videre blir følgende argumentasjon 

lagt frem:  

… stifterne var av den sedvanlige type som ikke taaler at høre andres mening om en 
sak og det er derfor en gaade hvorfor de hadde umaket sig dit, hvis det ikke var som 
et led i den systematiske undertrykkelse av det frie ord.106 

                                                           
104 Tidens Tegn. Bolsjevikerne lager nye optøier igaar. 19. oktober. 
105 Ibid. 
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Det er her grunn til si at Høyres tilnærming til agitasjonen i Aftenposten ble ansett som mer 

konstruktiv og at Tidens Tegn derfor la seg på samme linje dagen etter. Den 19. oktober 

omtales dette som ustrukturerte pøbler med null forståelse for politikk. Den 20 oktober er 

det derimot snakk om en bevist, systematisk, kamp mot ytringsfriheten. En slik 

fremgangslinje var strategisk god av flere grunner. Først og fremst mestret man i likhet med 

tidligere og få debatten opp et nivå da det nå ble snakk om ytringsfrihet versus å bli tvunget i 

stillhet. Videre var dette også fordelaktig ved at når man fikk en slik vinkling på debatten, 

trengte man på ingen måte forholde seg til hva som ble sagt av kommunistene. Det kommer 

ikke frem i noen av artiklene hva som faktisk var budskapet til agitatorene.  

Det poengteres videre at denne agitasjonen først og fremst er forbehold ungdom. Slik dette 

fremstilles, virker dette å være et grep for å gjøre denne agitasjonen enda mer useriøs. At 

denne agitasjonen var forbehold ungdom stemmer nok, selv om andelen ungdommer kontra 

stemmerettsberettigede muligens var overdrevet. Det fremstår likevel på måten det blir lagt 

frem på at dette var bevist for å gjøre kommunistene mindre. Etter å ha blitt kastet ut av 

Ruseløkken skole, grunnet agitasjon, samlet kommunistene seg utenfor. Her forsøker en av 

lederne; «Den eneste, som saa ut til at have naaet stemmeretsalderen…»107 å fremføre en 

politisk tale: 

Men da han formodentlig forstod, at hans publikum var for ungt, selv til den slags 
fraser, opgav han forsøget og tilraadede dem alle at gaa hjem. Det gjorde de ogsaa. 
Det var jo forlængst den tid, da smaa gutter skal være i seng.108 

Slik dette blir lagt frem er det lite tvil om at dette er ment nedlatende, og dette gir derfor 

igjen grunn til å anta at det var overdrevet. Går vi tilbake til utgaven av Aftenposten 19. 

oktober kan man se en oppsummering som sammenfatter mye av hvordan Aftenposten og 

Tidens Tegn anså disse opptøyene.  

Saa ufarlig en saadan demonstration er, saa har den i grunden et bud til landets 
vælgere. Slig skal altsaa aandsfriheden praktiseres, hvis Norge skal blive en provins 
under Moskva. Et afvigende syn og en personlig mening skal ikke taales.109 

Dette sitatet viser at man her sammenfatter kritikken mot kommunistene som politisk aktør, 

og politikken Det norske Arbeiderparti førte. Den usaklige agitasjonen rettet mot 

                                                           
107 Tidens Tegn. Bolsjevikpøbel forsøker fremdeles at hindre det frie ord. 20. oktober. 
108 Ibid. 
109 Aftenposten. Bevægede valgmøder. 19. oktober. 
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demokratiske verdier trekkes inn i et større politisk bilde der ambisjonene er en 

underleggelse av Moskva-tesenes politikk og derfor også de russiske bolsjevikene. 

Oppsummering 
Analysen har tatt sikte på å klargjøre partiene Høyre og Frisinnede Venstre sin fremstilling av 

Det norske Arbeiderparti i partipressen under valgkampen oktober 1921. Arbeidet har blitt 

utført ved å jobbe med en grunnleggende inndeling mellom fremstillingen av politikken, og 

fremstillingen av Arbeiderpartiet som politisk aktør. Politikken til Det norske Arbeiderparti 

ble presentert som uforenelig med norske, demokratiske, verdier. Høyre og Frisinnede førte 

under valgkampen en retorikk som tok stille på å heve debatten over parlamentarisk politikk. 

Det norske Arbeiderpartis politikk ble ikke behandlet som motstridende, endog likestilte, 

politiske syn innenfor stortinget. Istedenfor ble det hevet til å handle om diktatur, tvang og 

underleggelse av Moskva. På denne måten ble rammene for debatten hevet over konkrete 

politiske punkter på valgprogrammet til å bli en kamp mellom demokrati og diktatur, frihet 

og tvang, og selvstendighet versus underleggelse av Moskva. Det er grunn til å hevde at 

dette var en bevist taktikk da man på denne måten sikret en sterk stilling og overtak i 

debatten mot det man anså som en revolusjonær trussel.  

Andre hovedledd i denne analysen var å legge frem hvordan Det norske Arbeiderparti ble 

fremstilt som politisk aktør. Fremstillingen av Det norske Arbeiderparti som aktør skjedde på 

to måter. Den ene fronten var rettet mot ledende medlemmer av partiet og den andre rettet 

mot partiets tilhengere. Ledende medlemmer i partiet som Emil Stang og Olav Scheflo ble 

fremstilt som maktsyke og deres ønske om revolusjon og antiparlamentarisk arbeid ble 

fremstilt som et ønske om personlig makt. Rettsaker som utspilte seg i perioden mot Martin 

Tranmæl og Børge Olsen-Hagen ble også benyttet som et ledd i denne fremstillingen. 

Partiets tilhengere ble fremstilt som uvitende bøller. Her ble agitasjon mot Høyre og 

Frisinnedes valgmøter brukt som ammunisjon i pressen for å styrke en slik fremstilling. Disse 

agitatorene var ikke interessert i politikk, men derimot å gjøre skade samt arbeide imot 

ytringsfriheten.  

Ser man disse hovedlinjene samlet blir det klart at Høyre og Frisinnedes arbeid mot Det 

norske Arbeiderparti tok sikte på å fremstille dem som et parti som ikke arbeidet innenfor, 

men imot, det norske systemet. En slik fremstilling var gunstig da det fikk debatten innenfor 

rammer som gagnet Høyre og Frisinnede. I tillegg ble ikke Arbeiderpartiet ansett som en stor 
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parlamentarisk trussel, og det var ikke partiets velgere man konkurrerte om. Arbeidet mot 

det Norske Arbeiderparti ble derfor i stor grad fokusert på ikke-parlamentarisk politikk da 

man anså partiers intensjoner utenfor Stortingets rammer som en langt større trussel enn 

hva de kunne utrette innenfor Stortingets vegger. 
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Kapittel 6: Venstrepressen: Dagbladet og Bergens Tidende 

Innledning 
Venstre drev en aktiv valgkamp på flere fronter gjennom partipressen under valgkampen 

1921. Venstres hovedfokus under valgkampen var rettet mot Høyre. Samtidig utgjorde det 

nyetablerte Landmandsforbundet en trussel mot Venstre da de tok med seg venstrevelgere 

fra distriktene. Samtidig var valgkampen for Venstre, i likhet med Høyre og Frisinnede, 

preget av konkrete enkeltsaker. Forbudsstriden, kronekursen og boligmangel var viktige 

punkter i valgkampen til Venstre og preget derfor også nyhetsbilde. Det vil derfor være en 

overdrivelse å si at den revolusjonære trusselen Det norske Arbeiderparti utgjorde 

dominerte Venstre-pressen. Det er likevel ikke tvil om at Venstre førte en aktiv kamp mot 

Det norske Arbeiderparti gjennom partipressen. 

Analysen som her vil bli lagt frem har tatt utgangspunkt i venstres hovedorgan Dagbladet, 

samt venstrebastionen Bergens Tidende. Arbeidet som nå vil bli lagt frem vil være basert på 

en analyse av avisutgivelsene i perioden 1-31 oktober 1921. Venstre fremstilte seg selv som 

det gjeldende reformpartiet i norsk politikk og hevdet derfor også at de representerte 

arbeiderbevegelsens interesser. Punkt en i analysen vil derfor være å vise hvordan Venstre 

fremmet sin egen reformpolitikk i forhold til arbeiderpartienes politikk.  

Videre skiller Venstre seg fra Høyre og Frisinnede da de aktivt gikk inn for å behandle 

Sosialdemokratene og Kommunistene som to ulike grupper. Høyrepressen opererte i mye 

større grad ved å behandle arbeiderpartiene som en enhet. Punkt to i analysen vil derfor 

være å vise hvordan Venstre stilte seg ulikt til Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti og 

Det norske Arbeiderparti. Denne sammenlikningen vil igjen bidra til å klargjøre Venstres 

fremstilling av Det norske Arbeiderparti.  

Venstre valgte også en helt annen fremgangsmåte enn de andre borgerlige partiene ved at 

Venstre i sin partipresse drev et omfattende opplysningsarbeid. Den absolutt største biten 

av Venstres arbeid mot det revolusjonære Arbeiderpartiet finner vi i en serie utgivelser med 

navn Moskvas lære og dens tjenere. Dette er var en serie på i alt ti artikler utgitt igjennom 

oktober måned som tok sikte på å opplyse om Moskva-tesenes innhold, samt hvordan dette 

la føringene for Arbeiderpartiets politikk. Artikkelserien Moskvas lære og dens tjenere vil 

derfor bli analysert som et eget punkt i Venstres arbeide mot Det norske Arbeiderparti. Til 

slutt vil hovedpoengene i analysen legges frem i et konkluderende avsnitt.  
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Venstres presentasjon av eget parti som reformpartiet i norsk politikk 
Venstre hadde lenge frontet reformarbeidet i norsk politikk, noe de også ønsket å fortsette 

med ved valget 1921. Situasjonen var dog blitt annerledes enn tidligere ved at Høyre skiftet 

til en mer sosialpolitisk retning, og begge arbeiderpartiene som representerte radikale 

sosialistiske løsninger. Som nevnt tidligere hevdet Venstre at arbeiderbevegelsens 

revolusjonære retning i Norge var et resultat av at Venstre allerede hadde fått igjennom, 

eller jobbet for, reformer sosialdemokrater i andre land kjempet for. Det er derfor 

interessant å se hvordan Venstre i valgkampen 1921 forsøker å vise at deres reformpolitikk 

fremdeles er den beste veien, og hvorfor de selv stiller så mye sterke enn arbeiderpartiene.  

Utgitt i Bergens Tidene 17. og 18. oktober finner vi et omfattende referat som gjengir 

statsråd Lars Oftedals foredrag navngitt Venstres socialpolitikk. Artikkelen er bygget opp slik 

at den legger frem ulike forhold punktvis, hvorav blant annet effektivisering av jordbruk, 

arbeidsledighet, og sparing og beskatning får oppmerksomhet. Det er verdt å merke seg at et 

gjennomgående trekk for hele artikkelen er at det er lagt frem med stort fokus på egen 

politikk og mindre på kritikk av motstanderne. Dette kan riktignok forklares ved at dette er 

mer naturlig når man er i posisjon enn opposisjon. Punktet av størst interesse for dette 

arbeidet er De sociale spørsmaal. Her blir Venstres stilling til sosiale reformer lagt frem i 

forhold til Det norske Arbeiderpartis holdning. Det hele begynner med en grunnleggende 

kritikk som retter seg like mye til begge arbeiderpartiene.  

Den sociale lovgivning kan let bli en forholdsvis ufrugtbar dyrkning av teorier, hvis 
man stiller sig paa en teoris, et slagords grund og bare handler ut derfra. Og det er 
den bebreidelse jeg har at rette mot partierne tilvenstre for os.110 

Partiene det refereres til, til venstre for Venstre, er da naturlignok Arbeiderpartiene. 

Poenget i argumentasjonen er at Arbeiderpartiet, nå arbeiderpartiene, har i stor grad 

motvirket reformer grunnet ideologisk overbevisning. Med andre ord kritiseres de for å la 

politisk teori overskygge realpolitiske forhold. Dette er en kritikk vi også fant hos Høyre og 

Frisinnede, dog da i et langt skarpere format.   

Videre blir det lagt frem et eksempel fra en tidligere valgkamp i Stavanger der det gjaldt 

uenighet om sykeforsikringen. Det legges frem at sosialistene var sterkt uenig i hvordan 

dette ble gjennomført, da de selv ønsket å få den dekt av skatten av det som her legges frem 
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som prinsipielle grunner. Argumentet er at Venstres sykeforsikring nå har fungert i over 10 

år og blir betegnet som en suksess. Sosialistene tok derfor feil når de var imot denne 

reformen når man nå hadde bevist at den fungerte. Oftedal fortsetter deretter med det som 

viser seg å være det aktuelle poenget, nemlig voldgift. Oftedal uttaler: «Jeg er overbevist 

om, at en voldgiftsinstitution netop i tider som disse – naar alt gaar nedover – vidle været 

den bedste beskyttelse for arbeiderne.»111 Det argumenteres videre med at den alternative 

løsningen Det norske Arbeiderparti fremmer ikke vil fungere da man igjen hviler for mye på 

teoriene: «Og jeg ser teorierne atter reise sig i det forslag Lian har utabeidet til 

bedriftkontroll»112.  Bedriftkontrollen det er snakk om er slik det blir presentert av Oftedal et 

råd av arbeidere og funksjonærer som sammen skal enes om bedriften skal fortsette 

arbeidet med eller uten oppsigelser. Bedriftkontrollen kritiseres da man mener at dette ikke 

er den mest hensiktsmessige veien å gå. Venstre legger derimot frem sitt forslag som de 

hevder vil være mer praktisk. 

Men jeg tror, at hvis vi gjennem en offentlig myndighet kan faa indberetning om at 
den og den fabrik maa gaa til opsigelse av et større antal arbeidere, saa vil det ofte 
ved samarbeid mellem bedriften og det offentlige kunne skapes forhold, saa 
bedriften kunde fortsætte uten indskrænking.113 

Argumentasjonen fortsetter videre ved å vise til at det ikke oppgangstider ikke var noe 

tydelig behov for disse virkemidlene, da streik uansett virket unødvendig. Venstre har 

derimot i motsetning til Det norske Arbeiderparti tatt inn over seg det faktum at forholdene 

nå var totalt endret.  

Nu har bedrifterne i meget stor utstrækkning ingen interesse av at der overhodet 
arbeides. Nu i nedgangstiden skulde abreiderne ha interesse av loven. Det har 
arbeidernes ledere ikke villet erkjende, og jeg tror det har været en meget kostbar 
teoristisering for arbeiderne.114 

Oftedal går videre over til å bruke et konkret eksempel i sin argumentasjon. Han har selv 

deltatt i konferanser angående papir-konflikten. Dette bruker han som et eksempel der 

voldgiften ville lønt seg: 

Der er ingen tvil om at der der, hvor parterne var kommet hverandre saa nær, hvor 
det i hovedsaken bare stod om hvorledes 4-kroners-fradraget skulde ordnes, vilde en 
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voldgiftsdomstol kunnet gi en klar og grei kjendelse, som hadde gjort ret til begge 
sider.115 

Istedenfor å ha løst dette på det han selv mener var beste måte, altså ved tvungen voldgift, 

endte man med en 2 måneder lang konflikt som gikk ut over nesten 5000 arbeidere med 

store økonomiske følger. Argumentasjonen slik den i denne saken legges frem av Oftedal er 

interessant av flere grunner. For det første viser den at Venstre gjorde et poeng ut av 

arbeiderpartienes sterke tilknytning til teori, og at de derfor ikke nødvendigvis støttet de 

reformer som ville utrette mest for arbeiderne. Her må man, som tidligere nevnt, se at 

argumentasjonen minner om den hos Høyre der Arbeiderpartiet kritiseres skarpt for å 

motvirke reformpolitikk på Stortinget. Samtidig legges dette frem på en helt annen måte og 

man får her inntrykk av at man behandler politikken med større grad av respekt. Dette kan 

forklares på flere måter, hvorav to mulige årsaker peker seg ut. Først og fremst ønsket 

Venstre å fremstå som reformpartiet i norsk politikk, hvilket også betydde at de ønsket 

stemmer fra samme velgergruppe som arbeiderpartiene. Med andre ord, de som ønsket 

sosiale reformer. For det andre hadde Venstre allerede benyttet seg av støtte fra 

arbeiderpartiene for å få parlamentarisk flertall. Mest aktuelt var i forhold til 

handelstraktaten med Russland der Høyre og Frisinnede ble stemt ned. En mer nøktern 

tilnærming til arbeiderpartiene, spesielt sosialdemokratene var derfor i partiets egen 

interesse.  

Venstres fremstilling av de to arbeiderpartiene 
Venstre valgte en mer moderat tilnærming av arbeiderpartiene enn de andre borgerlige 

partiene. Det finnes forholdsvis lite kritikk av Arbeiderpartiet i partiavisene, hvert fall sett i 

forhold til de andre partiene. Det finnes derfor ikke et mangfold av artikler å ta for seg når 

man skal danne bilde av fremstillingen av det revolusjonære Arbeiderpartiet. Det er likevel 

noen unntak som gjør at man kan forme deler av et større bilde. Av konkret kritikk mot 

arbeiderpartiene, da spesielt Det norske Arbeiderparti er det spesielt en type argumentasjon 

som gjentas. Venstre kritiserte Det norske Arbeiderparti kraftig for å motvirke, og være 

motstander av, reformarbeidet til arbeidernes beste.  

I utgivelsen av Bergens Tidende 4. oktober finner vi en lengre artikkel rettet mot Det norske 

Arbeiderparti, og spesielt rettet mot O, Scheflo. Artikkelen Et nytt reformparti tar 
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utgangspunkt i en tale fremført av Scheflo 30. september. Det blir rettet kraftig kritikk mot 

Scheflo som nå taler for at partiet skal gjennomføre reformer dersom de når flertall på 

stortinget. Tidligere hadde Scheflo jobbet imot reformer, og at han nå talte for reformer ble 

ansett som valgbløff.  «Hr. Scheflo har i de sidste fire aar ikke hat andet end haan til overs 

for reformer, han har ikke engang ønsket dem.»116  

Artikkelen tar deretter en spissere vending da det legges frem at det må være en annen 

motivasjon bak ønsket om parlamentarisk flertall enn kun muligheten til reformpolitikk. 

Argumentet er forholdsvis logisk, hadde motivet for parlamentarisk flertall vært 

reformpolitikk, så ville man ha bidratt til en slik politikk tidligere istedenfor å motvirke den. 

Det legges frem at man godt kunne ha stemt på Arbeiderpartiet, om de ikke hadde hatt en 

annen motivasjon for flertall på stortinget.  

Dette andet er magten for magtens skyld – ja mere end det – magten fremfor brødet, 
- i stedet for brødet, sult, sygdom og død blant venner og fiender – bare arbeiderne 
faar magten. Bare ved at raade uindskrænket kunde arbeiderne lære at herske, bare 
derved kunde de marjsere sikkert frem mot et bedre samfund.117 

Det er her lite tvil om at det er snakk om innføringen av diktaturet, og at man vil forverre 

situasjonen for å fremskynde denne revolusjonen. Med andre ord kritiserer man de 

revolusjonære for å utøve en strategi der målet helliggjør midlet, og at midlet i dette tilfellet 

er å forverre situasjonen til de man gir inntrykk av å kjempe for. Artikkelen fortsetter med å 

legge frem at det ikke finnes belegg for å hevde at en slik fremgangsmåte noen gang har ført 

noe godt med seg, heller ikke i Russland etter revolusjonen. Artikkelen konkluderer så med å 

legge frem at all fremgang i sosial utvikling skyldes nettopp at man ikke har fulgt en slik 

fremgangsmåte, men heller jobbet med reformer av samfunnet.  

Det er interessant at denne artikkelen velger en såpass skarp linje, i motsetning til mye annet 

som ble publisert i Venstrepressen. Noe av motivasjonen er klart å få frem at Det norske 

Arbeiderparti ikke er et reformparti, og at ved å stemme på dem i den tro, vil kunne medføre 

katastrofale følger. Dette er igjen viktig da det også gjør det klart at Venstre gjenstår som det 

klare reformpartiet i norsk politikk. Samtidig kan man merke seg at denne artikkelen er 

veldig nøye på å rette seg mot Scheflo og hans meningsfeller heller en Det norske 

Arbeiderparti i sin helhet. I artikkelen blir Scheflo og hans politikk knyttet tettere til Moskva 

                                                           
116 Bergens Tidende. Et nyt reformparti. 4. oktober. 
117 Ibid. 



71 
 

enn til Det norske Arbeiderparti. Dette var trolig for å kunne kritisere den revolusjonære 

politikken, uten å brenne broer til Arbeiderpartiet for mulig samarbeid i Stortinget.  

Et annet eksempel på kritikken mot Det norske Arbeiderpartis holdning til sosiale reformer 

finner vi i utgivelsen av Bergens Tidende 12. oktober artikkelen Kvinder, boligsak og 

kommunisme. Her finner vi et utdrag fra en debatt holdt i Folkets hus 11. oktober. Venstre 

ble i debatten representert av Hanne Castberg Von Lippe som debatterte mot «Maler 

Aasen» og Gunnar Larsen. Debatten startet med en lengre innledning av Aasen som blir 

referert slik; «Han holdt et længere foredrag hvori han understreket hvor ugjørlig enhver 

reform var saa længe det kapitalistiske samfund bestod.» Gunnar Larsens foredrag lar seg 

også oppsummere med samme sitat. Von Lippe svarer ved å argumenterer på Venstres 

vegne og vi får et innblikk i hvordan Venstres hovedargument mot Det norske Arbeiderparti 

utspilte seg i debatt. Von Lippes argumentasjon begynner ved å stille spørsmål for å klargjøre 

hva Aasen og Larsen mener med sine uttalelser. Når det gjaldt det kapitalistiske samfunns 

kollaps, ville dette skje i dag, i morgen, eller «i det blaa ind i fremtiden»118. Hun fortsetter så 

med å besvare dette spørsmålet selv ved å peke på at professor Bull hadde sagt at 

revolusjonen ville forekomme denne høsten, men at hun selv ikke trodde på dette. Det blir 

også lagt frem at Marx hadde slått fast at det ikke gikk an å agitere frem en revolusjon.119 

Etter å ha lagt frem denne monologen konkluderer Von Lippe med følgende spørsmål til 

Aasen og Larsen: «Mente de to herrer at man skulde vente med boligspørsmaalet indtil 

samfundet engang i fremtiden kunde bli styrtet og la familiene bo i rottehullene 

fremdeles?»120 

Igjen ser vi at man benytter Det norske Arbeiderpartis passive holdning til reformer i påvente 

av revolusjonen som hovedargument for å fremme Venstre som det faktiske reformpartiet. 

Debatten utfolder seg videre ved at Von Lippe legger frem at Venstre ikke kan forstå en slik 

politikk, og at Venstre heller ønsket å gjøre noe med dette nå. På denne måten ble Venstre 

stående som det klart beste sosialpolitiske partiet, da de faktisk tilbydde reformer til 

velgerne.  
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Venstre valgte, i motsetning til Høyre og Frisinnede, å gjøre et tydelig skille mellom de to 

arbeiderpartiene. Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti utgjorde på ingen måte noe 

hovedfokus for Venstre. Det er likevel eksempler som viser at man hadde en klart annen 

tilnærming til dem enn til dets revolusjonære motpart. I Bergens Tidende 14. oktober finner 

vi en lengre tekst dedikert til sosialdemokratene. Artikkelen med navnet Partiet, som ikke 

ville dø tar utgangspunkt i en tale holdt av Magnus Nilssen den 13. oktober. Denne teksten 

refererer ikke direkte til talen og er derfor en fortolket gjengivelse av det som angivelig skal 

ha blitt sagt. Den originale talen har ikke vært mulig å oppdrive, og man må derfor ta 

forbehold om at fremstillingen av talen ikke nødvendigvis reflekterer den faktiske talen. 

Budskapet i teksten er det derimot lite tvil om, nemlig at Magnus Nilssen i stor grad stilte seg 

bak Venstres politikk. Artikkelen, både rent språklig og innholdsmessig setter Nilssen i et 

særs godt lys og fremstiller hans forhold til venstres politikk som svært god.  

Bortset fra den ortodoks trosbekjendelse, som vi ingenlunde undervurderer værdien 
av, var foredraget fra først til sidst et forsvar for venstres politik, ja; det var endog 
mere, det var en hyldest til venstre, og vi tar meget feil, om ikke denne gik saa vidt, at 
venstre-saker, som var løst før hr. Nilsens parti var noget parti, blev godskrevet 
dette.121 

Det er her lite tvil om at man har tolket Nilssens tale dithen at sosialdemokratene er 

særdeles fornøyd med venstres reformpolitikk. Det blir videre lagt frem at Nilssen har en klar 

fordel frem mot valget, da han ikke trenger å stå til ansvar for gjennomført politikk. Han kan 

derimot kun snakke om hva de er for, og hva de er imot. Likeledes kan de legge ut om vedtak 

de har støttet, og vedtak de har vært imot uten å måtte stå til ansvar konsekvensene av 

vedtakene. Nilssens stilling før valget ble beskrevet slik: «Han stiller i kapløpet om vælgerne 

let og behagelig rustet.»122 Derifra går det over til Nilssens kritikk mot Venstre. Kritikken 

legges frem som følgende: 

De indvendinger han som god partimand fandt at maatte rette mot venstre var 
iallefald – i al sin beskjedenhet – for lette. Mot den ene og berettigede anklage han 
hadde mot venstre – folkeforsikringen – nævnte han mængdevis av reformer, som 
han satte stor pris paa, og for hvilket han ikke kan negte venstre ære.123  

Det fremstår her som om Nilssen fant det vanskelig å kritisere Venstre, og på det punkt han 

faktisk kritiserte partiet, var kritikken berettiget. Med andre ord gjøres det ikke noe forsøk i 

                                                           
121 Bergens Tidende. Partiet, som ikke ville dø. 14. oktober. 
122 Ibid. 
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Bergens Tidende å motvise kritikken, man slår derimot fast at den var berettiget. Artikkelen 

avsluttes så med følgende: «Hr. Nilssen sluttet sin – som det vil fremgaa av ovenstaaende – 

stort set elskværdige omtale av venstre …»124. Denne nesten overdrevne positive 

fremstillingen av Nilssens tale, hvor også kritikk mottas med godt mot, gjør at man kan lete 

etter motiver for en slik fremstilling. Her finnes det to nærliggende tolkninger. Først og 

fremst fremstår dette nærmest som et frieri til sosialdemokratene og et overdrevent positivt 

bilde av forholdet mellom partiene. Dette kan godt være tilfelle, og må nødvendigvis være 

motivert av muligheten for fremtidig samarbeid i Stortinget. Det er viktig å presisere at dette 

ikke var snakk om noe regjeringssamarbeid, men derimot samarbeid for å oppnå 

parlamentarisk flertall ved enkeltsaker, da i første omgang sosiale reformer. Den andre 

måten å tolke denne artikkelen på er at det blir fremstilt på denne måten for å vise hvor 

nærliggende partiene er, og at sosialdemokratene er fornøyd med arbeidet Venstre har gjort 

fra før de selv ble et parti. Hensikten med dette vil da ha vært å vise at Norges 

Socialdemokratiske Arbeiderparti strengt talt var overflødig, da Norge allerede hadde et 

reformparti som også sosialdemokratene støttet. Det må her legges til at den ene av disse 

tolkningene på ingen måte utelukker den andre. Det er derfor fristende å konkludere med at 

det trolig var motivert av begge alternativene da dette skapte en vinn-vinn situasjon for 

Venstre.  

Moskvas lære og dens tjenere 
Gjennom oktober 1921 utga venstrepressen artikkelserien Moskvas lære og dens tjenere; 

Moskvatesernes indhold og and og de norske kommunisters nærmeste oppgaver. Serien 

besto av i alt 10 artikler som ble utgitt i perioden 1. oktober til valgdagen 24. oktober. 

Forfatteren av artiklene var Ludvig Fjærli, som trolig var overrettsdommer i Trondheim når 

artiklene ble utgitt.125 Det har ikke vært mulig å påvise noen tilknytning mellom Fjærli og 

Venstre, og dette kommer heller ikke frem i artikkelseriens innhold. Artiklene tok for seg 

Moskva-tesenes innhold, samt de norske kommunistenes oppgaver som medlem av 

Internasjonalen. Artiklene utgjorde en stor majoritet av Venstres pressedekning av Det 

norske Arbeiderparti i både Bergens Tidende og Dagbladet og må derfor anses som et viktig 

ledd i Venstres arbeide mot den revolusjonære trusselen. Artikkelserien i seg selv er derimot 

                                                           
124 Ibid. 
125 WikiStrinda. Ludvig Fjærli. Hentet fra 
http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Ludvig_Fj%C3%A6rli 
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lagt frem som en forholdsvis objektiv fremstilling, som i all hovedsak bygger på tesene selv 

med omfattende referering til kildene. Moskvas Lære bør derfor først og fremst anses som 

et folkeopplysningsprosjekt, som utgjorde et ledd i Venstres kamp mot Det norske 

Arbeiderparti. 

Moskvas lære er en omfattende artikkelserie og kan derfor ikke gjengis her uten å utelate 

store deler. Artikkelserien i sin helhet har blitt analysert og de viktigste funnene i analysen vil 

her bli gjengitt. Det vil bli referert til artiklene slik de ble publisert i Bergens Tidende av 

praktiske årsaker, skjønt hele artikkelserien også ble utgitt i andre organer av venstrepressen 

som Dagbladet og Fædrelandsvennen. Fremleggelsen vil bli gjort ved å redegjøre for de mest 

aktuelle hovedpunktene i artikkelen for så å drøfte dette. Til slutt vil en helhetlig vurdering 

av materialet bli lagt frem. 

Kommunistenes program 

Første artikkel i serien tar for seg kommunistenes program og forholdet mellom 

kommunister og sosialister. Hele artikkelserien åpner med å slå fast følgende faktum: 

«Kommunisterne, som fremdeles indtil videre kalder sig «Det norske arbeiderparti«, har sin 

politiske troesbekjendelse i de saakaldte »Moskvateser«.»126 Her kan må en minnes på at 

Det norske Arbeiderparti ikke hadde nytt program til valget 1921, men stilte med punktene 

fra 1918, samt kort informasjon innledningsvis som slo fast at partiet fulgte Moskva-tesenes 

politiske linje, uten noe videre informasjon om hva dette innebar. Videre legges det deretter 

frem helt konkret forholdene rundt tesene, som omfang og format. Fjærli legger frem at han 

mener det er en nødvendighet at disse tesene blir lest og allment kjent og at det derfor er 

viktig at tesenes innhold gjengis i borgerlige aviser. 

Kommunister og Sosialister  

Man er gjerne tilbøielig til at slaa sammen kommunister og socialister. Den bitre 
kamp, som nu raser mellem dem ogsaa i vort land, viser imidlertid, at kløften er dyp, 
visselig meget dypere end mellem andre politiske partier.127 

Her slås det fast et faktum som uten tvil er viktig for å gi et riktig bilde av den politiske 

arbeiderbevegelsen, samtidig som dette var noe flere valgte å ignorere i 1921. På denne 

måten kan dette med rette også anses som et stikk til høyrepressen som i liten grad tar opp 

disse forskjellene. Etter å ha klargjort forskjellen mellom sosialister og kommunister går 
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artikkelen inn på tesenes krav om utrenskning av reformistene. Her legges det frem at denne 

prosessen allerede er påbegynt i Norge.  

Den utrensing av socialister som tesene forlanger, har jo allerede længe være i fuld 
gang. Dels gaar de frivillig ut av det nye parti som fører det gamle partis navn og har 
tat med sig dets aviser og penger, dels blir de sparket ut. 128 

Det er interessant å merke seg at det her ikke fremstilles som Norges Socialdemokratiske 

Arbeiderparti utgikk som nytt parti etter splittelsen, men motsatt. Det legges frem at 

kommunistene utgjør det nye partiet, selv om de beholder det gamles navn og midler. Dette 

er for så vidt et godt poeng av Fjærli.  

Kommunistenes mål 

Tredje artikkel i serien tar for seg kommunismens mål, samt borgerkrigen. Det åpnes med å 

legge frem at kommunismens mål er å fjerne borgerskapet. Borgerskapet defineres ved å 

vise til eiendomsforhold. Borgerskapet utgjøres av de som eier eiendom, og de 

eiendomsløse utgjør proletariatet. Fjærli fortsetter så med å klargjøre at dette ikke 

nødvendigvis er tilfellet i praksis. «Det er ikke eiendomsforholdene som er det avgjørende. 

Det er meningerne, det er en persons politiske opfatning det kommer an paa.»129 

Videre legges det frem at målet for kommunistene er å etablere en internasjonal 

sovjetrepublikk i en overgangsfase mens man fjerner borgerskapet. Middelet for å nå dette 

er gjennom diktaturet som skal styre i denne overgangsfasen. Det blir videre lagt frem 

hvordan dette diktaturet vil fungere, og det blir her sammenlignet med et absolutistisk 

enevelde.  

Neste punkt i artikkelen er å forklare hvordan man skal nå frem til diktaturet: «Borgerkrigen 

er veien til diktaturet».130 Det blir lagt frem at borgerkrigen er kommunistenes nærmeste 

oppgave. Fjærli tar deretter opp at mange norske kommunister ikke tolket dette bokstavelig 

og at mange av Arbeiderpartiets tilhengere ikke anså dette som en reel mulighet. Til dette 

legger han frem siteringer av tesene som viser at det nettopp er dette som er tese-

politikken. Resonnementet konkluderes med følgende sitat: «Arbeiderklassen kan ikke bare 

ved generalstrik eller de korslagte armes taktik vinde sier over bourgeoisiet. Proletariatet 
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130 Ibid. 7. oktober. 
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maa gripe til væbnet opstand».131 Det refereres videre til kommunistiske agitatorer som 

under storstreiken jobbet for å eskalere konflikten i en revolusjonær retning.  

De neste utgivelsene i artikkelserien tar for seg hvordan kommunistpartiene, i henhold til 

Moskva-tesenes politikk, skal forberede seg på borgerkrigen. Forberedelsene til borgerkrigen 

redegjøres over tre artikler og utgjør hovedfokuset i artikkelserien. Dette var trolig av flere 

grunner, hvorav den viktigste må ha vært at dette var det mest nærliggende tema. Det var 

tross alt disse forberedelsene Det norske Arbeiderparti var forpliktet til, og gikk til valg for, å 

gjennomføre i 1921.  

Første del av forberedelsene omhandler fagforeningene. Her legges det frem at 

fagforeningene skal tas over av kommunister, og med det også skille ut de som ikke er tro 

mot kommunismen. Fagforeningene utgjør en viktig rolle da de skulle fungere som 

organiserte, på sikt militære, enheter i borgerkrigen. Fjærli konkluderer med følgende: 

«Meningen hermed kan ikke godt være nogen anden end at fagforeningernes erobring skal 

danne et viktig led i borgerkrigens forberedelse.»132 dette underbygges tilslutt ved å sitere 

tesene: «Kommunisterne i alle land maa delta i fagforeningerne for at gjøre disse til bevisste 

kamporganer for kapitalismens tilintetgjørelse og for kommunismen.»133 

Andre del av forberedelsene omhandler stortingsvalg og kommunevalg. Her legges det klart 

frem hvilken rolle dette har i tese-politikken. 

I kommunestyrer og Storting skal ogsaa den forberedende virksomhet for 
borgerkrigen drives. Kommunisternes opgave i disse forsamlinger er at ødelegge 
deres magt, autoritet og indflydelse, undergrave disse folkevalgte organers stilling, 
saa magten paa et passende tidspunkt kan rives ut av de folkevalgte forsamlingers 
hænder.134  

Det er her viktig å få frem at det var ifølge Moskva-tesene viktig å tilegne seg så stor 

parlamentarisk makt ved valg som mulig. Hensikten var derimot ikke for å få gjennomslag for 

egen politikk, da dette var noe man anså som umulig innenfor parlamentariske rammer, 

men heller å ha en stor Stortingsgruppe som kunne svekke Stortingets makt.  

                                                           
131 Ibid. 7. oktober. 
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133 Ibid. 8. oktober. 
134 Ibid. 8. oktober. 
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Kommunistene i Norge 

Artikkelserien tar også for seg de norske kommunistene og forholdene i Norge. Her 

poengteres det at Moskva-tesene for mange i arbeiderbevegelsen ikke ble tolket 

bokstavelig. Samtidig legges det frem at mange partimedlemmer, i kraft av medlemskap i 

sine fagforeninger, simpelthen ikke hadde kjennskap til tesenes innhold. Dette blir også tatt 

opp som en forklaring på hvorfor mange sosialdemokrater ikke hadde blitt med inn i det 

nyetablerte sosialdemokratiske arbeiderpartiet. Arbeiderbevegelsens stilling i distriktene var 

også viktig tema for Sosialdemokratene og vil bli tatt opp i neste kapitel.  

Vurdering av artikkelserien  

Moskvas Lære utgjorde en viktig del av kampen mot den revolusjonære trusselen i 1921. 

Artiklene er av stor betydning da de leverer et faglig redegjørende bilde av Moskva-tesenes 

politiske innhold. Styrken til artiklene er nettopp at de ikke er politisk ladd, i den forstand at 

forfatters egen politiske tilhørighet ikke kommer frem i teksten. Den eneste politiske 

holdningen som kommer frem er anti-revolusjonær. Måten artikkelen legges frem på gjorde 

det vanskelig for Kommunistene å svare tilbake. Dette kommer til utrykk i en artikkel om 

Fjærlis artikkelserie utgitt i Bergens tidende 23 oktober. Her påpekes det at redaksjonen i 

den revolusjonære avisen Arbeidet: «… som pleier at være rask i replik, naar nogen krøkler 

dets meninger, har ikke turdet si et ord mot hr. Fjærlis artikler, som har været saa dræpende 

for kommunisternes nyeste bibel : Moskva-tesene.»135 Videre begrunnes dette med at «Det 

har maattet tie til den ødelæggende kritik for at slippe utenom den offentlige diskusjon.»136. 

Betydningen av artikklene er vannskelig og vurdere, men den skiller seg ut som eneste 

omfattende opplysningsarbeid for å formidle realiteten bak tesene. Da dette ble utgitt i flere 

av Venstrepressens organer er det ikke tvil om at dette nådde ut til et stort publikum.   

Et annet viktig hovedpunkt i vurderingen av artikkelserien er at det er interessant at 

Venstrepressen valgte nettopp en slik tilnærming. Det er bemerkelsesverdig at de i en 

valgsituasjon, i en nedgangsperiode for partiet, valgte å bevilge pressedekning på 

folkeopplysning til fordel for propaganda for eget parti. Ved at Venstrepressen prioriterte 

dette opplysningsarbeidet, er det nærliggende å si at de også prioriterte bekjempelse av den 

revolusjonære trusselen over eget valgarbeid.  
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Oppsummering 
Venstres kamp gjennom partipressen utmerket seg på flere måter. Først og fremst fokuserte 

Venstre i stor grad på eget parti og egen politikk. Det var viktig for Venstre å få frem at de 

var det gjeldende reformpartiet i Norge, og at andre reformpartier derfor var overflødig. 

Dette arbeidet kan sees som en indirekte bekjempelse av Arbeiderpartiet, da man ønsket å 

gjøre dem unødvendig. Dette kommer også frem ved flere anledninger der det påpekes at 

situasjonen i Norge er langt bedre enn i andre land. Venstre skilte seg videre ut ved å ønske 

tvungen voldgift. Dette var blant annet tema for utdypning i statsråd Lars Oftedals foredrag 

som ble gjengitt i Bergens tidende 17. og 18. oktober.  

Venstre skilte seg også ut ved å gjøre et klart skille mellom Arbeiderpartiene. Det fremstår 

slik at Venstre har en noe overraskende positiv tilnærming til sosialdemokratene. Dette kan 

forklares ved at man, grunnet eget partis nedgang, så behovet for samarbeidspartnere. Selv 

mot Det norske Arbeiderparti virker retorikken å være nøye gjennomtenkt da man sjeldent 

adresserer partiet i sin helhet. Det er derimot kommunistene i partiet som adresseres, samt 

ledende skikkelser som Olav Scheflo.  

Til slutt kommer Venstrepressens særegne tilnærming klarest til utrykk gjennom 

publiseringen av artikkelserien Moskvas lære. Artikkelserien utgjorde størsteparten av 

pressedekningen rettet mot Det norske Arbeiderparti, og må derfor ansees som en viktig 

prioritet i valgarbeidet. Artikkelserien fremstår ikke som noe propagandaarbeid for Venstre, 

slik mye av kritikken forekom fra andre partier. Moskvas lære fremstår derimot som et 

politisk objektivt, dog antirevolusjonært, opplysningsarbeidet som tok sikte på å opplyse 

befolkningen om Moskva-tesenes politikk. Publiseringen av disse artiklene av slikt omfang 

vitner om at Venstrepressen tok den revolusjonære trusselen svært alvorlig og, til en viss 

grad, prioriterte bekjempelsen av den fremfor propaganda for eget parti.  

  



79 
 

  



80 
 

Kapittel 7: Sosialdemokratenes partipresse: Arbeider-Politikken og 

Smaalenenes Social-Demokrat 

Innledning 
Etter opprettelsen av Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti sto partiet med en svak 

partiorganisasjon. Det ble derfor en avgjørende prioritet for partiet å få på plass en 

fungerende partipresse for å kunne drive valgkamp frem mot stortingsvalget 24. oktober. 

Det ble allerede på opposisjonens landskonferanse slått fast at Arbeider-politikken skulle 

fungere som partiets hovedorgan. Arbeider-politikken utgjorde derfor naturlignok et viktig 

ledd i partiets valgkamp.  

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti drev, forutsetningene tatt i betraktning, en 

omfattende valgkamp mot det revolusjonære Arbeiderpartiet. Denne valgkampen, ført 

gjennom partipressen, har vært objekt for dette arbeidets analyse. Analysen er utført ved å 

se på utgivelsene av Arbeider-politikken og Smaalenenes Social-Demokrat i oktober 1921. 

Arbeider-Politikken fungerte som Norges Socialdemokratiske Arbeiderpartis hovedorgan og 

sto derfor i spissen for sosialdemokratenes valgkamp. Smaalenenes Social-Demokrat ble 

utgitt i Østfold og var den største avisen i sosialdemokratenes partipresse etter Arbeider-

Politikken. Begge avisene ble utgitt som dagsaviser i oktober 1921 og tilbyr derfor et 

omfattende kildemateriale.  

Det er noen tydelige forskjeller mellom Sosialdemokratenes virke mot Det norske 

Arbeiderparti sammenliknet med de borgerlige partiene. Først og fremst kommer det klart 

frem at kampen mot Det norske Arbeiderparti var langt mer omfattende i 

Sosialdemokratenes presse enn hos de borgerlige partiene. Saker rettet mot Det norske 

Arbeiderparti utgjorde en stor majoritet av valgkampen til Norges Socialdemokratiske 

Arbeiderparti. Dette er da heller ikke så merkelig da det revolusjonære Arbeiderpartiet 

kjempet om de samme velgerne. Samtidig utgjorde Det norske Arbeiderparti det man selv 

anså som den største trusselen mot realiseringen av egne politiske ambisjoner. 

Et annet skille var at sosialdemokratene i mye større grad driver en defensiv debatt. 

Sosialdemokratene drev omfattende kamp mot Det norske Arbeiderparti og kritikken gikk fra 

tunge ideologiske skiller til usaklig sjikanering. Samtidig er det forholdsvis mange artikler 

som tok sikte på å forsvare partiet mot kritikk fra Det norske Arbeiderparti. På denne måten 

ble mye av debatten drevet defensivt, der man svarte på kritikk og forsøke å få frem egen 
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side av saken. Dette er et klart skille fra spesielt Høyre og Frisinnede som i særdeles liten 

grad bevilget plass til forsvar mot kritikk fra Arbeiderpartiet.   

Mye av valgkampen mot Det norske Arbeiderparti er preget av repetisjon. Samtidig er mye 

av pressedekningen i større grad sammensatt med Det norske Arbeiderpartis egen presse. 

Mye av det som ble skrevet var respons på saker fra Det norske Arbeiderpartis presse, da 

spesielt Social-demokraten. Dette gjør at mye av det som ble skrevet kommer til utrykk i 

form av direkte respons til Det norske Arbeiderpartis presse. En slik formidling er i større 

grad preget av krangling mellom partene, og det blir derfor vanskeligere å se de større 

linjene for partiets politikk overfor Den revolusjonære trusselen.  

Det er likevel mulig å kategorisere materialet slik at man kan danne et bilde av mer 

helhetlige føringer for kampen mot Det norske Arbeiderparti. I Analysen har materialet 

rettet mot Det norske Arbeiderparti blitt kategorisert inn under ulike temaer for å gi et bilde 

av nyansene i Sosialdemokratenes kamp. Funnene i analysen vil bli lagt frem etter ulike 

kategorier og det vil bli brukt konkrete eksempler fra artikler for å underbygge de større 

linjene i politikken. Til slutt vil hovedpoengene i analysen bli lagt frem i en oppsummering.  

Presentasjon av eget parti 
Ved å klargjøre hvordan Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti presenterte seg selv i 

valgkampen får vi også et bilde av deres syn på Det norske Arbeiderparti. Det var viktig for 

Sosialdemokratene, som nytt parti, å klargjøre egen identitet. Først og fremst ønsket partiet 

å representere arbeiderklassen gjennom en sosialistisk politikk. Samtidig var det avgjørende 

for partiet å markere et skille til sin revolusjonære motpart. Et hovedmotiv for valgkampen 

var derfor å klargjøre forskjellen mellom partiene. Her var målet å fremstille seg selv som et 

demokratisk, reformparti som hadde sosialpolitikk som hovedmål. Tilsvarende var det viktig 

å få frem at Det norske Arbeiderparti representerte en politikk som ikke samsvarte med det 

norske demokratiet.  

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti ønsket ikke å fremstilles som et nytt parti, men 

som en videreføring av Det norske Arbeiderparti slik det hadde vært før revolusjonære 

hadde oppnådd flertall i partiet 1918. Et eksempel på dette finner vi i et valgopprop 22. 

oktober i Smaalenenes Social-demokrat.  
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Norges Socialdemokratiske arbeiderparti er det parti som har tat op det gamle norske 
arbeiderpartis linjer, den linje som dette parti fulgte før det ble kommunistisk 
avdeling av den 3die røde internationale (Moskva).137 

Det «gamle norske arbeiderparti» som det her refereres til er da partiet før dets 

medlemskap i Komintern. Det var et stort poeng for sosialdemokratene å få frem at det var 

de som representerte kontinuitet mens Det norske Arbeiderparti representerte noe nytt. 

Dette kommer tydelig frem da dette poenget blir tatt opp ved flere anledninger. Her blir 

spesielt kritikken mot at Det norske Arbeiderparti ikke inkluderte kommunismen i 

partinavnet aktuell. Dette var et av hovedpunktene i Sosialdemokratenes kritikk mot Det 

norske Arbeiderparti og det vil bli utdypet ytterligere senere. 

Et annet hovedpoeng var å vise at det ikke var Sosialdemokratene som var ansvarlig for at 

partiet ble splittet. Dette kom av at Det norske Arbeiderparti kritiserte opposisjonen for å ha 

sviktet arbeiderbevegelsen da de trådde ut av partiet. Til dette finner vi svar i Smaalenenes 

Social-demokrat 22. oktober. Her legges følgende sitat fra Moskva-tesene frem som 

motargument: «De partimedlemmer, som principielt forkaster de av den kommunistiske 

internationale opstillede betingelser og retningslinjer, blir at utelukke av partiet».138 Med 

andre ord er poenget at splittelsen var en nødvendighet da motstandere av tesene ikke 

lenger var ønsket i partiet. Skyldspørsmålet blir fra sosialdemokratene lagt over på Det 

norske Arbeiderparti og deres tesepolitikk. Det er interessant at Det norske Arbeiderparti 

benyttet dette som et argument mot sosialdemokratene da de selv representerte en politikk 

som gjorde det klart at man skulle utrenske reformistene fra partiet. At Det norske 

Arbeiderparti var komfortabel med en slik argumentasjon støtter påstanden om at de tok 

avstand fra tesenes innhold under valgkampen.  

En annen viktig forskjell det var behov for å klargjøre var partienes hensikt i stortinget. 

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti var klar på at de ønsket å jobbe innenfor de 

parlamentariske rammene. Her kan det nevnes at de likevel var for politiske midler utenfor 

parlamentet, eksempelvis streik. Det var derfor viktig for Sosialdemokratene å få frem at de 

representerte et alternativ innenfor demokratiet til forskjell fra Det norske Arbeiderparti. Vi 
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finner følgende beskrivelse av partienes intensjoner i Stortinget i et Valgmanifest utgitt i 

Arbeider-politikken 8. oktober.  

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti, som dannedes den 1. mars iaar, fremlegger 
for velgerne sit praktiske, politiske program. Det er utformet med det for øie at det 
arbeidende folk ved en sterk representasjon i Stortinget skal kunne bane vei for nye 
forbedrede former for det økonomiske liv139 

Dette var et utrykk for at man ønsker et sterkt parlamentarisk grunnlag for å gjennomføre 

reformer. Det «økonomiske liv» må her nødvendigvis forstås som noe mer enn kun økonomi 

da det her også representerer de sosiale forholdene. Det gis i samme valgmanifest en 

fremstilling av Det norske Arbeiderparti sin intensjon i Stortinget. «Kommunistene paa sin 

side deltar i valgene med det for øie aa demonstrere og uten aa ville utføre positivt organisk 

arbeid i Stortinget».140 Det vises her til at Moskva-tesenes politikk ikke åpner for 

reformarbeid gjennom Stortinget, men at stortingsgruppens hensikt er å undergrave og på 

sikt styrte de styrende makter. Dette er et viktig punkt da dette er kritikk man også finner 

igjen fra de borgerlige partiene.  

Europeisk perspektiv 
Et annet viktig virkemiddel i kampen mot det revolusjonære Arbeiderpartiet var å vise til 

situasjonen ellers i Europa. Europeisk arbeiderbevegelse opplevde en splittelse og tendensen 

var at sosialdemokratene kom seirende ut, både ved selve splittelsen men også ved 

påfølgende valg. Dette var et viktig kort Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti hadde til 

rådighet under valgkampen.  

En viktig pådriver for denne utviklingen var Riksdagsvalget i Sverige 12. september der 

Sosialdemokratene ble klart største parti etter valget. At Sosialdemokratene i Sverige også 

fikk ansvar for regjeringsdannelse var viktig for å vise at arbeiderbevegelsen kunne nå frem 

innenfor parlamentariske rammer. I en artikkel i Arbeider-politikken 1. oktober legges det 

opp til en sammenlikning mellom utviklingen i Sverige og Norges Socialdemokratiske 

Arbeiderparti. Her påpekes det at: «Situasjonen i Sverige foran de nettop avholdte valg 

hadde i virkeligheten mange likhetpunkter med den situasjon vi staar i her i landet idag.»141 

Videre legges det frem argumenter for nettopp denne likheten. Hvorvidt situasjonen i 
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Sverige hadde mange likhetstrekk eller ikke er mindre relevant for oppgaven. Det kan likevel 

nevnes at en slående forskjell var at Sosialdemokratene i Sverige hadde en sterkere 

partiorganisasjon enn søsterpartiet i Norge. Det som derimot er av større betydning for 

dette arbeidet er at Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti bevist brukte referansene til 

øvrige europeiske land i valgkampen. Det er fristende å si at dette også betydde at man 

hadde forventninger om å følge samme trend her i landet.  

Den fjerde oktober ble finner vi i Arbeider-politikken artikkelen Flukten fra kommunismen. 

Artikkelen åpner med å erklære følgende: 

Alle bud fra arbeiderne verden over viser flukt fra nykommunismens galskap og en 
stø og sikker vandring over til socialdemokratiet igjen, det eneste som kan føre frem 
til socialismens og ut av det kapitalistiske samfunds fryktelige lidelser.142 

Artikkelen tar deretter sikte på å bevise denne påstanden og viser til situasjonen i ulike 

europeiske land. Her legges naturlignok valgresultatet i Sverige frem som et viktig argument. 

Videre vises det til sosialdemokratene i Østerrike som hadde hatt betydelig fremgang med 

en økning fra 385,863 til 491,950 medlemmer i løpet av det siste året. Dette gjorde at: 

«Næsten hver 12. innvaaner er organisert socialdemokrat». Artikkelen retter deretter fokus 

på europeiske kommunistpartier for å sammenlikne. Her ramses Frankrike, Tyskland, 

Østerrike, Sveits og Nederland opp som eksempler der kommunistenes medlemstall var 

svekket. Om Storbritannia hevdes det at «Storbritannien har tross sine 40 millioner 

innbyggere i alt 10,000 kommunister.»143 

Etter å ha lagt frem argumentasjonen for kommunistenes nedgang legges følgende 

konklusjon frem: 

Det er snart kun russerne, tsjekerne og nordmennene, som utgjør den tredje 
internasjonale. Arbeiderne verden over har ellers forlatt de kommunistiske teser. 
Intet under at vaare kommunister her hjemme begynner aa bortforklare dem efter 
beste evne nu foran valget. Flukten fra kommunismen er almen verden over.144 

At det kun var russere, tsjekkere og nordmenn igjen i den tredje internasjonale var en 

overdrivelse. Det var derimot tilfelle at Moskva-tesene hadde skapt en konflikt innad i 

europeisk arbeiderbevegelse, og at kommunistene kom dårligst ut. Man viste til en nedgang 
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for kommunister i Vest-Europa og anvendte dette aktivt i egen valgkamp. At man valgte å 

bruke dette i valgkampen kan forklares med flere faktorer. For det første viste man til en 

tendens det var vanskelig å argumentere imot, samtidig som man naturlignok hadde et godt 

kort i debatten da man kunne peke på at man representerte «flertallet» i Europa. Samtidig 

må det bemerkes at arbeiderbevegelsen, likefult sosialdemokratene, bygde på en tanke om 

internasjonal solidaritet mellom arbeidere. Ved å vise til arbeidere i resten av Europa 

appellerte man også til at velgere i norsk arbeiderbevegelse skulle slutte seg til trenden 

grunnet internasjonal solidaritet.  

Situasjonen i distriktene 
Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti førte kamp på en rekke punkter mot Det norske 

Arbeiderparti. Kampen var også rettet mot distrikts Norge og det finnes eksempler fra 

partipressen som retter oppmerksomheten mot dette. Det norske Arbeiderparti hadde et 

klart overtak i distrikts-Norge. Dette skyldtes først og fremst at Norges Socialdemokratiske 

Arbeiderparti manglet pressedekning i store deler av landet i 1921. En artikkel utgitt i 

Arbeider-Politikken 8. oktober poengterer likevel at sitasjonen ikke var så dyster som det 

kunne virke som i distriktene. Utviklingen i distriktene i tiden som hadde passert ble lagt 

frem som at: «Her har nykommunismen levd høit, fordi socialdemokratiet var undertrykt og 

knugedes ned av den bolsjevikiske mare.»145 Med dette menes det at Det norske 

Arbeiderparti hadde hatt tilnærmet fritt spillerom grunnet mangel på sosialdemokratisk 

presse i distriktene. 

Poenget i artikkelen er likevel at situasjonen ikke var så dyster. Det legges frem at 

majoriteten i distriktene i virkeligheten var sosialdemokrater som har forblitt i Det norske 

Arbeiderparti da det ikke har vært noe tilstrekkelig alternativ for dem i distriktene. Det vises 

til eksempelet der Odnes partiavdeling, som hadde eget Folkets hus, hadde gått ut av Det 

norske Arbeiderparti og antageligvis snart ville gå inn i Norges Sosialdemokratiske 

Arbeiderparti. Det legges videre frem at forfatters inntrykk er at hele Vest-Oppland så ut til å 

kunne bli en sosialdemokratisk bastion.  

Det finnes videre et eksempel som gir oss et bedre bilde av valgkamp i partipressen rettet 

mot distriktene. Artikkelen Landbefolkningen og tesene, utgitt på valgdagen 24. oktober, tar 
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for seg Moskva-tesene og deres betydning for arbeiderklassen ute i distriktene. Artikkelen 

starter med å stille spørsmål ved hvorfor så mange i distriktene har valgt å stille seg bak 

Moskva-tesene. Spørsmålet besvares deretter med følgende forklaring: «Naa ja, forklaringen 

ligger jo i grunnen «saa snublende nær» : Bare et lite faatal av medlemmene har lest 

tesene.»146 Artikkelen går deretter over til å legge frem at perioden frem til valget har vært 

preget av unntakssituasjon, og at dette på sikt vil normaliseres. Her sikter trolig forfatter til 

at sosialdemokratene ikke hadde pressedekning og at Det norske Arbeiderparti skjulte 

tesenes innhold.  Sistnevnte årsak blir også brukt av forfatteren i artikkelen.  

Under mer normale forhold og ved nærmere eftertanke vil sikkert det store flertall av 
den arbeidende klasse paa landet – og i byene med – finne veien tilbake til den 
socialdemokratiske fremskrittspolitikk.147 

Artikkelen tar deretter sikte på å legge frem hvorfor nettopp tese-politikken burde være 

uforenelig med arbeidere i distriktene. Det blir her lagt frem argumenter som tar 

utgangspunkt i siteringer av Moskva-tesene. Tesene gjør det klart at det er by-proletariatet 

alene som skal være drivkraften i revolusjonen. Proletariatet i distriktet omtales som mindre 

utviklet og kan derfor ikke inkluderes i dette. Det henvises deretter til et punkt i tesene som 

klargjør hvordan man skal forholde seg til arbeiderne i distriktene. 

Det revolusjonære proletariat kan ikke, i det minste i den nærmeste fremtid og i 
begynnelsen av proletardiktaturets periode, gjøre sig det til opgave aa trekke dette 
lag over paa sin side. De maa langt heller innskrenke sig til den oppgave aa 
nøytralisere dette, saaledes at det i kampen mellom proletariat og bourgeoisi ikke 
yder det siste aktiv hjelp.148 

Her blir det klart at samarbeid med distrikts-proletariatet ikke er et alternativ da de utgjør en 

fare for revolusjonen. Det må derimot være et mål å «nøytralisere dette». Dog dette ikke 

nødvendigvis trenger en forklaring, kan man se på situasjonen i Russland og konkludere med 

at nøytraliseringen trolig var ment bokstavelig. Dette er interessant da en slik politikk på 

ingen måte var forenelig, og ikke minst appellerende, til distriktene. Likevel kom Det norske 

Arbeiderparti sterkest ut blant arbeiderne i distriktene ved valget. Det virker sikkert å slå fast 

at man i denne valgkampen neppe kan ha lagt frem tesenes politikk ovenfor arbeidere i 

distriktene og at kritikken fra sosialdemokratene derfor i stor grad var berettiget.  
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Det bør også bemerkes at dette punktet er et godt eksempel på hvordan tesene var 

utformet etter russiske forhold uten hensyn til forholdene i andre land. Etter russiske 

erfaringer er et slikt punkt forståelig da mange arbeidere i distriktene bidro på borgerskapets 

side under borgerkrigen. Forbeholdet her er at man i Russland fortsatt praktiserte et 

tilnærmet føydalt system der arbeidere var underlagt og sterkt knyttet til landeierne. Dette 

medførte at mange kjempet for sine egne landeiere imot bolsjevikene. Problemet blir 

dermed tydelig når man utfra russiske erfaringer overførte en slik ide, som absolutt krav, til 

Norge der et slikt system var fremmed.  

Kritikken rettet mot Det norske Arbeiderparti 
Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti rettet klar kritikk mot Det norske Arbeiderparti på 

flere måter. Kritikken er som tidligere nevnt omfattende og det er utfordrende å sortere 

dette i klare kategorier. Mye av kritikken kan likevel sammenfattes til å omhandle Moskva-

tesenes innhold og hva denne politikken ville medføre. Den andre siden av kritikken går ut 

på at Det norske Arbeiderparti forsøkte å skjule Moskva-tesenes innhold for velgerne frem 

mot valget i 1921.  

Moskva-tesenes innhold 

Det var lite ved Moskva-tesene sosialdemokratene ikke gikk til angrep på, hvilket betyr at 

samtlige angrepspunkter heller ikke kan gjengis her. Et viktig eksempel på et hovedpunkt i 

tese-politikken man aktivt jobbet mot i valgkampen var Det norske Arbeiderpartis 

intensjoner i parlamentet. Tesene slo fast at kommunistenes rolle i parlamentet ikke var å 

drive reformpolitikk da dette likevel var nytteløst. Man ønsket derimot å drive agitasjon og 

jobbe for å svekke det styrende organ helt til det ved rett tidspunkt kunne avskaffes. Det var 

derfor ønskelig med størst mulig stortingsgruppe for å gjennomføre dette. Artikkelen Den 

festlige humbug ble publisert i Arbeider-politikken 20. oktober og tar for seg nettopp dette. 

Etter å ha klargjort kommunistenes intensjoner i Stortinget går artikkelen over til å begrunne 

nettopp hvorfor kommunistene har en slik innstilling. Her refereres det til tesene og 

fremstillingen er lagt frem som et logisk resonnement. Det legges frem at kommunistene 

nektes å gjennomføre reformer da; «… enhver reform som gjennemføres til 

smaakaarsfolkets beste svekker forutsetningen for aa faa dette med paa den voldelige 
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revolusjon…».149 Utfra dette rettes deretter kritikk mot Det norske Arbeiderparti da denne 

holdningen betydde at de ønsket å motvirke reformer som ville bedre arbeidernes kår.  

Budskapet i Den festlige humbug følges opp dagen etter med en ny artikkel, Kommunistene, 

som åpner med å ta for seg samme tema. Konklusjonen i denne artikkelen kan 

oppsummeres i følgende korte sitat: «kommunistene tror ikke paa at der kan utrettes noget 

som helst ad parlamentarisk vei».150 Samme artikkel slår også fast at «Kommunistene har 

splittet arbeiderklassen i alle land. I de retningslinjer de har vedtatt for sin virksomhet er 

dette splittelsesarbeid paalagt alle kommunister som en plikt,»151. Her legges igjen skylden 

for splittelsen over på Det norske Arbeiderparti og det begrunnes ved å peke på at det fra 

Moskva-tesene ble stilt krav til en utrenskning av reformister.  

Det norske Arbeiderpartis fornektelsen av Moskva-tesene 

En stor andel av kritikken rettet mot kommunistene i Det norske Arbeiderparti gikk ut på at 

partiet fornektet, samt forsøkte å skjule innholdet i tesene foran valget. Dette kommer klart 

til utrykk da det gjentatte ganger går igjen i ulike artikler i partipressen. Det er verdt å 

bemerke at dette også ble angitt som en av hovedforklaringene på utfallet av valget i Norges 

Socialdemokratiske Arbeiderpartis årsberetning. Et godt eksempel på denne kritikken finner 

vi i artikkelen De som bygger paa løgn, publisert 18. oktober i Smaalenenes Social-demokrat. 

Artikkelen er av lengre omfang og er i aller høyeste grad preget av partiets politikk. Likevel 

har den gode poenger og gir et godt bilde av, ikke bare kritikken, men også partiets holdning 

til Det norske Arbeiderparti. 

Artikkelen åpner med følgende skyts mot kommunistene: «Det er ikke bare programmet 

kommunisterne driver humbug med nu foran valget, men ogsaa partinavnet.»152 Deretter 

legges det frem at partiet ikke har noe stortingsprogram for valget. Partiets program er 

derimot Moskva-tesene «… men det tør de ikke by frem».153 Videre legges det frem at 

velgerne etterlyste et klart politisk program og at Det norske Arbeiderparti da så seg nødt til 

å oppdrive et tidligere program fra forrige stortingsvalg. Dette programmet blir beskrevet 

som: «… Det program, som i sin helhet blev til den gang hele partiet var socialdemokratisk. 
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Dette program er i alt væsentlig overensstemmende med vort…»154. Det argumenteres mot 

dette ved å vise til at et parti som er forpliktet av tesene til ikke å gjennomføre reformer i 

Stortinget nå skal stille med et sosialdemokratisk reformpolitikk program. Forfatteren 

beskriver dette som at kommunistene «… søker at bluffe med det gamle socialdemokratiske 

program er hverken mer eller mindre end et falsum – en fræk politisk løgn».155 Man kan her 

støtte forfatteren ved å peke på at Det norske Arbeiderpartis valgbrosjyren inneholdt både 

at de fulgte Moskva-tesenes politikk, som nektet dem å gjennomføre reformarbeid, og 

valgprogrammet fra 1918 som i all hovedsak gikk ut på sosiale reformer.  

Artikkelen legger så frem argumenter som viser tesenes syn på parlamentarisk arbeid og hva 

partiet skal arbeide for på stortinget. Her finner vi mye av det samme innholdet som har blitt 

gjennomgått tidligere. Forfatter slår deretter fast at kommunistene først og fremst tar sikte 

på å realisere sine politiske ambisjoner gjennom arbeid utenfor parlamentet. Dette leder til 

følgende konklusjon om kommunistenes oppgaver i stortinget: «Faktisk har de ingen opgave 

i stortinget. Men de deltar for at ødelægge chancerne for det parti, som virkelig har en 

opgave der.»156 

Fokuset retter seg deretter mot Det norske Arbeiderpartis fortsatte bruk av det gamle 

partinavnet. Det poengteres at de nå var et parti som ikke ønsket reformarbeid, og at de 

kastet ut Sosialdemokratene fra partiet. Likevel ønsket partiet å beholde det gamle navnet, 

hvilket forfatteren forklarer med følgende; «Men det gamle navn vil de beholde. For at 

vildlede. De vet at vælgerne hater kommunismen som pesten. Derfor søker de at vinde frem 

under falsk flagg.».157 Argumentet underbygges ved å påpeke at også Moskva-tesene stilte 

krav til at kommunismen skal inn i partinavnet. Det fremstilles derfor slik at Det norske 

Arbeiderparti i frykt for å skremme velgerne var for feige til å bytte navn. Etter ytterligere 

kritikk mot partiet legges det til at: «Rigtignok viser det, at de selv ikke kan ha megen tro paa 

sin sak, naar de maa ty til slike midler…».158 Selv om dette fra forfatterens side nok er ment 

som et stikk heller enn en faglig antagelse kan man peke på at utsagnet antageligvis har noe 

for seg. Det er ikke tvil om at det var store uenigheter innenfor Det norske Arbeiderparti i 
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valgåret 1921. Selv om man valgte å slutte seg til Moskva-tesene var det langt ifra et samlet 

parti som stilte seg bak tese-politikken i sin helhet. At dette også preget Det norske 

Arbeiderparti frem mot valget er trolig, og det er derfor grunn til å si at sosialdemokratene 

traff godt med mye av sin kritikk.  

Oppsummering 
Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti drev en omfattende valgkamp gjennom 

partipressen rettet mot Det norske Arbeiderparti. Angrepet mot partiets revolusjonære 

motpart omfattet mye og valgkampen i sin helhet bar preg av direkte konflikt mellom 

partene. Dette, samt det faktum at materialet har vært omfattende og repetitivt, gjør at det 

er utfordrende å sortere dette inn i ulike kategorier. Resultatet av analysen har likevel her 

blitt gjengitt ved å peke på hovedtrekk i Norges Socialdemokratiske Arbeiderpartis valgkamp 

mot Det norske Arbeiderparti.  

Først og fremst har det blitt lagt frem at sosialdemokratene gjorde presentasjonen av eget 

parti til en viktig prioritet. Her var det viktig å klargjøre skillet til Det norske Arbeiderparti og 

man ønsket å få frem at Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti representerte en 

videreføring av det gamle partiet slik det hadde vært før det tok til seg Moskva-tesenes 

politikk. Videre var det viktig å få frem at man representerte det demokratiske alternativet 

som ønsket å jobbe innenfor parlamentariske rammer. Til slutt gjorde man et stort poeng ut 

av at det ikke var sosialdemokratene som sto ansvarlig for splittelsen av det gamle partiet. 

Dette begrunnet man ved å peke på at tesene stilte krav til utrenskning av reformister.  

Et annet viktig ledd i sosialdemokratenes kamp mot Det norske Arbeiderparti var å benytte 

situasjonen i Europa til egen fordel. Tilsvarende strid mellom kommunister og 

sosialdemokrater utspilte seg i resten av Europa og her kom sosialdemokratene klart best ut. 

Sosialdemokratenes sterke seier i det svenske riksdagsvalget i september var også en viktig 

pådriver for dette. Her legitimerte man egen politikk ved å peke på at dette var den rådende 

arbeiderpolitikken i resten av Europa. Samtidig gjorde man et poeng ut av å appellere til 

internasjonal solidaritet med sosialdemokratene på fremmarsj i resten av Europa. Det må 

her også legges til at dette også medførte forventninger til at man selv ville følge den 

europeiske trenden, og at dette kan ha påvirket eget valgarbeid.  
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Distriktene utgjorde ikke noe hovedfokus i kampen mellom de to arbeiderpartiene, men det 

er interessant å se hvordan de stilte seg til det. Det norske Arbeiderparti hadde et sterkt 

overtak ute i distriktene, trolig skyldtes dette i stor grad sosialdemokratenes mangel på 

pressedekning. Det ble likevel vist at det var mange sosialdemokrater ute i distriktene som 

forble i Det norske Arbeiderparti grunnet missledning. Det blir videre poengtert hvor 

uforenelig Moskva-tesene var med arbeiderne ute i distriktene. Moskva-tesene som bygde 

på russiske erfaringer utelukket arbeiderne i distriktene fra å bidra i revolusjonen, grunnet 

frykt for at de kunne hjelpe borgerskapet måtte de i ytterste fall fjernes.  

Til slutt ble det lagt frem at hovedtyngden i kritikken mot Det norske Arbeiderparti kan 

settes inn i to underkategorier. Den første besto av kritikk mot Moskva-tesenes innhold og 

politikk. Her var spesielt kritikken rettet mot dets syn på parlamentarisk arbeid og behovet 

for revolusjon. Det andre hovedpunktet ble utgjort av kritikk mot Det norske Arbeiderpartis 

fornektelse av Moskva-tesene. Det legges frem at partiet bevist lurer velgere, som ellers ville 

ha støttet sosialdemokratene. Her pekes det spesielt på at partiet beholdt sitt gamle navn 

uten å inkludere kommunismen, slik tesene krevde. Videre hadde ikke partiet laget noe nytt 

valgprogram men brukte et tidligere reformorientert program fra 1918 da partiet var samlet. 

Moskva-tesenes innhold ble heller ikke lagt frem i valgprogrammet.  
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Kapittel 8: Konklusjon  

Innledning 
I kapittel en ble følgende problemstilling lagt frem: Hvordan reagerte de konkurrerende 

politiske partiene på den revolusjonære trusselen Det norske Arbeiderparti utgjorde ved 

stortingsvalget 1921? Dette arbeidet har vist dette både ved å legge frem partienes offisielle 

politikk, og ved å vise hva som ble formidlet gjennom aviser knyttet til partiene. Kapittel tre 

og fire omhandlet partienes offisielle politikk og jobbet mot følgende underproblemstilling: 

Hvordan kom partienes reaksjoner på den revolusjonære trusselen frem i partienes offisielle 

politikk? Kapittel fem, seks og syv tok for seg aviser underlagt, eller med tilknytning til, 

partiene og jobbet mot følgende underproblemstilling: Hvordan kom partienes politikk 

overfor Det norske Arbeiderparti til utrykk gjennom partipresse, eller presse tett knyttet til 

partiene? I tillegg til underproblemstillingene rettet mot hver del av oppgaven, ble det i 

kapittel en, under problemstillinger, lagt frem flere spørsmål som skulle besvares. 

I dette siste kapittelet vil hovedpoengene fra de ulike kapitlene bli sammenlignet med 

hverandre, opp mot spørsmålene reist i kapittel en. Underveis i arbeidet har det blitt påpekt 

at partiene stilte med ulike forutsetninger for valgåret 1921. Dette påvirket også partienes 

virke mot Det norske Arbeiderparti frem mot valget. Før en kan sammenlikne opp mot 

problemstillingene vil det derfor være hensiktsmessig å kort legge frem partienes 

forutsetninger for valgåret. 

Partienes utgangspunkt for valgåret 1921 
Høyre stilte til valg med felleslister sammen med Frisinnede-Venstre. Høyre – Frisinnede 

alliansen sto forholdsvis sterkt før valget og man hadde derfor god grunn til å føle seg trygg. 

Her kan det poengteres at Høyre opplevde Landmandsforbundet som en trussel, Det norske 

Arbeiderparti utgjorde slik Høyre så det, ingen trussel mot partiets egne politiske 

ambisjoner. Høyres prioritet var å drive valgkamp for å sanke velgere, og konkurrentene om 

Høyres velgergruppe var Venstre og Landmandsforbundet. Det var derfor liten motivasjon 

for å jobbe sterkt mot Det norske Arbeiderparti. Det forekom likevel en utvikling i Høyre som 

tok til seg mer sosialpolitiske ambisjoner, men dette bør først og fremst ansees som en 

tilpasning til den politiske virkeligheten heller enn et helhjertet forsøk på å ta velgere fra 

Arbeiderpartiet.  
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Venstre opplevde en indre krise i perioden der Landmandsforbundet utpeker seg som 

høydepunktet. Partiet måtte kjempe en kamp på flere fronter samtidig som partiet selv 

stadig ble svekket. Til høyre utgjorde Høyre-Frisinnede en sterk konkurrent og til venstre 

møtte man en arbeiderklasse som til tross for reformvilje ønsket det sosialistiske samfunn 

som overordnet mål. Venstre representerte ingen klar samfunnsklasse men ønsket å fremstå 

som reformpartiet i norsk politikk. På denne måten gikk Venstre inn for et tosidig forhold til 

arbeiderbevegelsen da de anså seg selv som det rettmessige reformpartiet i Norge. Samtidig 

var det mye felles mellom partiets reformpolitikk og sosialdemokratenes politikk, hvilket 

åpnet for samarbeid mellom partiene. Dette kom tydelig frem ved at Venstre, i motsetning 

til Høyre, gjorde et stort poeng ut av å skille mellom kommunistene og sosialdemokratene 

da sistnevnte kunne være en samarbeidspartner.  

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti var partiet som hadde tettest bånd til Det norske 

Arbeiderparti og valgåret 1921 ble i stor grad preget av dette. Sosialdemokratene hadde 

nylig opprettet eget parti og stilte til valg med svekket partiapparat. Samtidig hadde 

sosialdemokratene størst grunn til å kjempe mot Det norske Arbeiderparti. Først og fremst 

konkurrerte partiene om samme velgermasse i arbeiderklassen. For det andre ønsket 

Sosialdemokratene å representere arbeiderbevegelsens politikk, altså var det de som fra et 

ideologisk ståsted sto for veien til det sosialistiske samfunn. Tredje avgjørende poeng var at 

Det norske Arbeiderpartis politikk etter Moskva-tesene på ingen måte var forenelig med 

sosialdemokratene da tesene krevde at reformister skulle tvinges til taushet. 

Arbeiderpartiets revolusjonære politikk var derfor ikke bare en konkurrent om velgere, men 

en direkte trussel mot Sosialdemokratenes politiske ambisjoner. 

Hvor mye oppmerksomhet ble dedikert til Det norske Arbeiderparti? 
Det var stor variasjon i graden av oppmerksomhet dedikert til Det norske Arbeiderparti og 

dets revolusjonære politikk. Dette må forklares ved å se det i sammenheng med partienes 

utgangspunkt for valgåret 1921. 

Partiet som ga Det norske Arbeiderparti klart mest oppmerksomhet var Norges 

Socialdemokratiske Arbeiderparti. Sosialdemokratenes politikk preges i stor grad av deres 

forhold til partiets revolusjonære motpart. Stortingsvalgprogrammet til partiet viste 

innledningsvis at de ønsket å fremstå som motparten til de revolusjonære: 
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I erkjendelse av, at maalet naaes og bevares ved et utrstrakt folkestyre vil partiet 
delta i storings- og kommunevalg for at fremme sine program-mæssige krav og 
socialismens gjennemførelse. Ut fra dette grundsyn opstilles følgende.159 

Her fremmer man egen politikk, samtidig som dette er et klart stikk til Det norske 

Arbeiderparti som ikke ønsket å nå sine politiske mål gjennom det parlamentariske 

systemet. Sosialdemokratenes Årsberetning dedikerte også mye oppmerksomhet til Det 

norske Arbeiderparti. Dette kan forklares ved partiene var tett knyttet opp mot hverandre. 

Først og fremst ved at de kjempet om samme velgergruppe. Samtidig utgjorde deres 

ideologier sterke motpoler og partiene måtte derfor forholde seg til den andre som stor 

konkurrent.  

Venstre var i mindre grad knyttet til Det norske Arbeiderparti men uttrykte klar bekymring til 

utviklingen som forekom i perioden. Dette kommer klart frem da man i introduksjonen til 

partiets stortingsvalgprogram slo fast følgende;  

Klassekampen som er blitt mer og mer bitter og egennyttig og endog synes å true 
selve staten og folkestyret må søkes motvirket ved planmessige reformer og arbeid 
for større social rettferdighet.160  

Her får man først og fremst se at Venstre utrykte bekymring for den revolusjonære 

trusselen, samtidig viser man også at man ønsket å føre en bevist reformpolitikk for å 

motvirke dette. Det kom også tydelig frem at streik ble ansett som potensielt farlig. Venstre 

stilte derfor med tvungen voldgift på programmet for å unngå en ny storstreik.  

Høyre og Frisinnede skiller seg i større grad ut da det ble dedikert svært lite oppmerksomhet 

til Det norske Arbeiderparti og den revolusjonære politikken i arkivmaterialet. Spesielt 

kommer dette frem ved at hverken Arbeiderpartiet eller dets politikk ble nevnt i Høyres 

årsberetning. Arbeiderpartiet ble nevnt i valgprogrammet til Frisinnede Venstre, som slo 

følgende fast; «Det Frisinnede Venstre, vil i overensstemmelse med sine traditioner 

motsætte sig alle tvangsbestræbelser i nutidens radikale og socialistiske politik».161 

Frisinnede valgte her en helt annen tilnærming enn Venstre. Der Venstre uttrykte 

bekymring, og viste til en politikk som tok sikte på å motvirke utviklingen, slo Frisinnede fast 

at de ville stå urokkelige på egen politikk. Det var likevel slik at også Høyre-Frisinnede var 

                                                           
159 Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti. Stortingsvalgprogram 1921.  
160 Venstres Stortingsvalgprogram 1921. 
161 Frisinnede Venstres Stortingsvalgprogram 1921.  
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oppmerksom på utviklingen, og forsøkte å tilpasse seg til situasjonen. Begge partiene stilte 

til valg med sosiale reformer på valgprogrammet. Den borgerlige politikken tok med det en 

dreining mot venstre for å imøtekomme nedgangstiden i samfunnet og med det, demme 

opp mot den revolusjonære trusselen.  

Hvor opptatt var partienes presse av Det norske Arbeiderparti?  
Høyre og Frisinnede Venstre peker seg ut som partiene som dedikerte klart minst 

oppmerksomhet til Det norske Arbeiderparti gjennom sine hovedorganer. Det var andre 

partier, så vel som enkeltsaker, som preget det politiske bildet i både Aftenposten og Tidens 

Tegn. Erkerivalen Venstre, samt nyopprettede Landmandsforbundet ble dedikert mer 

oppmerksomhet enn Arbeiderpartiet. Et unntak finner vi i Aftenposten og deres behandling 

av Tranmæl-saken som fikk svært mye oppmerksomhet. Det var samtidig annet materiale 

som ble publisert, som har blitt behandlet tidligere. Det kan derfor trygt sies at 

Høyrepressen gikk inn i kampen mot Det norske Arbeiderparti, men dette utgjorde på ingen 

måte noen avgjørende prioritet for partiet. 

Venstrepressen peker seg ut som særs interessant da man valgte en helt annen tilnærming 

enn de andre borgerlige partiene. Det norske Arbeiderparti var heller ikke det dominerende 

tema i Venstrepressen. Oppmerksomheten som derimot ble dedikert Det norske 

Arbeiderparti er av en annen art enn den man finner i Aftenposten og Tidens Tegn. Med 

andre ord bevilget ikke Venstrepressen spesielt mer trykk til Det norske Arbeiderparti, men 

de tok sikte på å utrette andre mål gjennom publiseringene. Her står opplysningsarbeidet 

gjennom artikkelserien Moskvas lære og dens tjenere som noe særegent i valgkampen.  

Sosialdemokratene skiller seg klart ut da de dedikerte enormt med oppmerksomhet til Det 

norske Arbeiderparti. Valgkampen som ble ført i Sosialdemokratenes presse tok først og 

fremst sikte på å ta opp kampen med Det norske Arbeiderparti. Dette kom først og fremst av 

at man kjempet om de samme velgerne og man forsøkte å nå ut til disse via 

Sosialdemokratenes presse. For det andre utgjorde Det norske Arbeiderparti 

Sosialdemokratenes største politiske motpart, og kamp mot dem var derfor avgjørende.  

Retorikken benyttet mot Det norske Arbeiderparti 
Retorikken som benyttes i Høyrepressen hadde et klart mål om å sette Det norske 

Arbeiderparti i et dårlig lys. Som vist i kapittel fem kom dette til uttrykk ved at kritikken til 

tider tok en særdeles spiss vinkling som til tider ble useriøs. Et hovedpoeng i analysen av 
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Høyrepressen var at man bevisst skilte mellom politikk og aktør. Politikken ble omtalt som 

udemokratisk og uforenelig med norske verdier, uten at man egentlig gikk inn i den politiske 

materien. Aktørene ble derimot behandlet med en svært skarp retorikk og man behandlet 

partiets medlemmer og ledelse ulikt. Tilhengerne av partiet ble fremstilt som pøbler, uten 

innsikt i politikk. Det ble også poengtert at de var svært unge, ofte under stemmerettsalder, 

for å styrke bilde om at de ikke burde bli tatt på alvor. Ledelsen i partiet ble derimot omtalt 

som maktsyke og deres politiske ambisjoner styrtes utelukkende av egeninteresse og 

personlig vinst.  

Retorikken slik vi finner den i Venstrepressen viser en annen tilnærming til Det norske 

Arbeiderparti. For det første var det et tydelig poeng i å skille mellom de to 

arbeiderpartiene. I tillegg til å skille mellom arbeiderpartiene benyttet man sjeldent 

generaliseringer av hele Det norske Arbeiderparti. Kritikken ble derimot konsekvent rettet 

mot kommunistene i partiet, og ofte mer bestemt mot enkeltmedlemmer som O. Scheflo. 

Der man unnlot direkte kritikk av Det norske Arbeiderparti valgte man istedenfor å angripe 

dem indirekte ved å stille seg selv i et bedre lys. Det var en avgjørende prioritet for Venstre å 

fremstå som reformpartiet i norsk politikk. I kapittel seks vises det hvordan man fremhevet 

eget reformarbeid med sikte på å gjøre Det norske Arbeiderparti, og til dels 

sosialdemokratene, overflødige i politikken.  Til slutt kan det påpekes at retorikken som ble 

brukt i artikkelserien Moskvas lære og dens tjenere skiller seg ut som den mest saklige og 

omfattende fremstillingen av Moskva-tesenes innhold i valgkampen 1921. Artikkelseriens 

retorikk må selvfølgelig tilskrives forfatter L. Fjærli og ikke Venstrepressen som sådan. 

Likevel valgte hele Venstrepressen å trykke artikkelserien og en stor andel av deres virke mot 

Det norske Arbeiderparti må derfor kunne tilskrives å ha vært særdeles saklig.  

Sosialdemokratenes retorikk mot Det norske Arbeiderparti var i likhet med Høyrepressen 

skarp og konfliktorientert. Som nevnt innledningsvis i kapittel syv var det utfordrende å lete 

etter større linjer blant aviskildene, grunnet konfliktnivået som ofte bar preg av å være 

useriøs sjikanering frem og tilbake mellom partene. Det ble også rettet stort fokus mot 

enkeltpersoner i Det norske Arbeiderparti, da ledelsen i partiet fikk skylden for å holde 

velgerne for narr ved å unngå å legge frem Moskva-tesenes innhold. Dette leder over til det 

som på mange måter var Sosialdemokratenes fremste mål for retorikken, nemlig å informere 

arbeiderbevegelsen hvilken politikk Det norske Arbeiderparti sto for.  
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Partienes politikk overfor Det norske Arbeiderparti 
Valgåret 1921 var preget av sosial og økonomisk ustabilitet grunnet nedgangstid i 

økonomien. Nedgangstiden som skyldtes konjunkturomslag etter kunstig høye forhold 

hadde allerede begynt året i forveien. Samtidig hadde styrkningen av arbeiderbevegelsen 

gjennom verdenskrigen gjort at sosialpolitiske spørsmål preget politikken i større grad enn 

tidligere. Setter man dette opp mot det faktum at man samtidig hadde et revolusjonært 

parti som brukte nettopp dette som argumentasjon, så kan en forstå hvorfor det var viktig 

for de andre partiene å ta sosialpolitikken på alvor. Sosialdemokratene så vel som de 

borgerlige gjorde sosialpolitikk til prioritet, ikke bare på grunn av de økonomiske forhold, 

men også som et virkemiddel mot Det norske Arbeiderparti. Det var tydelig enighet blant 

partiene i at sosialpolitikk var et viktig virkemiddel for å motvirke revolusjonstrusselen. 

Samtidig var det klare forskjeller mellom partienes reformpolitikk. 

Venstre hadde tradisjonelt sett vært reformpartiet i norsk politikk og det var derfor viktig for 

partiet å kunne fortsette i denne rollen. Venstre poengterte at de ikke representerte 

bestemte samfunnsklasser og fremstilte dette som en styrke når det gjaldt sosialpolitikken. 

Det var også et viktig poeng for Venstre at det ikke var noe behov for sosialistisk virksomhet i 

Norge, da Venstre alt hadde gjennomført reformer arbeiderpartier kjempet for i andre land. 

Venstre skiller seg også fra både borgerlig og sosialistisk sosialpolitikk da de ønsket tvunget 

voldgift. Venstre argumenterte med at voldgiften ville sikre begge parter i en konflikt mellom 

bedriftseier og fagforening da staten kunne gå inn med endelig avgjørende rolle. Dette kan 

sees i sammenheng med at både Høyre-Frisinnede og Sosialdemokratenes sosialpolitikk 

hadde klare klasseinteresser, mens Venstre her representerte en mer objektiv holdning.   

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti blir her en motpart til Venstre, dog de var enige 

om mye, ettersom de hevdet et behov for sosialisering av samfunnet. Sosialdemokratene 

har i større grad klassetilhørighet og deres sosiale reformer var siktet mot arbeiderklassen. 

Sosialdemokratenes politikk var først og fremst en videreføring av det gamle partiets politikk 

frem til maktskiftet i 1918. Politikken hadde som tidligere det overordnede målet i å oppnå 

det sosialistiske samfunn. Samtidig var sosialdemokratenes politikk i 1921 formet for å 

forsvare rettigheter arbeiderne hadde vunnet årene i forveien. Det at Sosialdemokratene 

tilbydde arbeiderne som velgergruppe et sosialpolitisk alternativ til det revolusjonære 

Arbeiderpartiet må sies å ha vært viktig for å bremse Det norske Arbeiderpartis fremgang.  
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Høyre og Frisinnede gikk også til valg med sosialpolitikk på valgprogrammet. Her må det 

presiseres at det ikke utgjorde størstedelen av politikken, men det var likevel en klar 

utvikling som sto i kontrast med partiets politikk kun få år i forveien. At høyrepartiene valgte 

å ta inn sosialpolitikk i sine politiske ambisjoner må sees som et resultat av forholdene i 

landet da man må ha fryktet utviklingen dersom den fikk fortsette uten påvirkning. I likhet 

med Sosialdemokratene var også Høyre klar på at de hadde klassetilhørighet, likevel var det 

nå lagt opp til at borgerlig politikk også skulle komme arbeidere til gode. Det er verdt å 

merke seg at det til tross for Høyres sosiale vending fremdeles var grunnleggende ulik 

oppfatning av sosialpolitikk. For Høyre og Frisinnede var det tydelig at sosiale goder skulle 

gjennomføres basert på hva man hadde overskudd til å gjennomføre økonomisk. Med andre 

ord var sosialpolitikken i utgangspunktet et mål man kunne nå dersom situasjonen tilsa det. 

For Venstre, og spesielt Sosialdemokratene, var det motsatt da sosiale goder var et middel 

heller enn et mål for et forbedret samfunn. 

Politikk ført gjennom partipressen mot Det norske Arbeiderparti 
Avisene som i dette arbeidet har blitt omtalt som «partipressen» besto av aviser med ulike 

relasjoner til partiene de representerte. Det må derfor klargjøres hvorvidt dette har hatt en 

betydning for avisenes roller i valgkampen. Det virker ikke å være grunnlag for å hevde at 

dette utgjorde noen forskjell mellom avisenes roller i valgkampen. Bergens Tidende som var 

privateid fremsto som like aktiv i valgkampen for Venstre som Arbeider-Politikken som var 

direkte underlagt Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti.  

Høyrepressen hadde tilsynelatende en gjennomført strategi i sin behandling av Det norske 

Arbeiderparti. Slik det ble lagt frem i kapittel fem var det tydelig at man ønsket å heve 

debatten opp fra konkrete politiske saker. Det ble i liten grad vektlagt konkret politikk og 

man tok i liten grad saklig diskusjon. Det var derimot en gjennomgående tendens at man 

viste til Arbeiderpartiet som anti-demokratisk og uforenelig med norske verdier. På denne 

måten trengte man i liten grad å forsvare egen politikk, eller ta stilling til arbeiderpartiets 

politikk. Debatten ble istedenfor til en kamp mellom norsk og u-norsk, og demokratisk versus 

diktatorisk. Det borgerlige alternativet fremsto på denne måten som attraktivt, til tross for at 

både Høyre og Frisinnede fremdeles holdt igjen på sosialpolitikken.  

Det har blitt lagt frem at Høyrepressen drev aktiv sjikanering av både Arbeiderpartiets 

tilhengere og dets ledere. Retorikken som ble brukt har allerede blitt diskutert og det er ikke 
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behov for gjentagelser. Det må likevel poengteres at også dette trolig var ledd i kampanjen 

for å skape et fiendebilde av kommunistene. Ved å slå fast at lederne i partiet var drevet av 

eget maktbegjær, og at tilhengerne var utagerende ungdommer uten politisk innsikt, styrket 

man bilde om at Det norske Arbeiderparti utgjorde en trussel. Denne trusselen var ikke en 

parlamentarisk trussel mot Høyre og Frisinnede, men det var en trussel mot norske verdier 

og det norske demokratiet.  

Venstrepressen gir et inntrykk av at Venstre tilsynelatende hadde andre politiske ambisjoner 

enn Høyre og Frisinnede, ovenfor Det norske Arbeiderparti. Først og fremst er det et langt 

lavere konfliktnivå og det kommer tydelig fram at man ønsker å begrense skaden i forholdet 

til arbeiderbevegelsen. Dette kommer først og fremst til uttrykk i at man konsekvent skiller 

mellom arbeiderpartiene, men også ved at man retter kritikk mot kommunistene i Det 

norske Arbeiderparti, istedenfor partiet i sin helhet. Det kan også legges til, som vist i 

kapittel seks, at man hadde en særdeles positiv tone rettet mot Norges Socialdemokratiske 

Arbeiderparti. Det politiske motivet for en slik tilnærming var etter all sannsynlighet for å 

holde muligheten åpen for parlamentarisk samarbeid ved senere anledning. Venstre 

opplevde krise i partiet og med Landmandsforbundets inntog i politikken var det all grunn til 

å forvente ytterligere svekkelse av partiet ved valget. Venstre skiller seg derfor klart fra de 

andre borgerlige partiene da de hadde et klart motiv i å ønske et bedre forhold til 

arbeiderpartiene, spesielt Sosialdemokratene.  

Fremhevelsen av eget parti som det gjeldende reformpartiet i norsk politikk var også et 

viktig mål for Venstre. Dette kommer klart frem da man istedenfor å kun kritisere 

Arbeiderpartiets politikk, heller averterte egen politikk for å vise at andre reformpartier var 

overflødige. Dette var spesielt tydelig mot Det norske Arbeiderparti. Man mente at 

revolusjonsbehovet ikke fantes i Norge, da Venstre allerede hadde gjennomført reformer 

arbeiderbevegelsen i Europa fremdeles kjempet for.  

Det er også grunn til å hevde at den revolusjonære trusselen i større grad ble tatt på alvor av 

Venstre, enn av de andre borgerlige partiene. Ikke bare kom dette til utrykk i partiets 

offisielle politikk slik det ble lagt frem i kapittel 3, men dette kom også klart frem i 

Venstrepressen. Artikkelserien Moskvas lære og dens tjenere peker seg ut som den desidert 

beste opplysningskilden til Moskva-tesenes politikk, for folk flest, i valgkampen 1921. Dette 

var et godt arbeide som nådde ut til et stort publikum, og dets betydning i kampen mot den 
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revolusjonære trusselen bør ikke undervurderes. At Venstrepressen valgte å prioritere 

denne artikkelen, av en forfatter uten tilknytning til partiet, viser at man vurderte artiklene 

som svært viktige. Denne prioriteringer gjør at Venstrepressen, i sin helhet, peker seg ut i 

valgkampen og gir klart utrykk for at de prioriterte bekjempelsen av den revolusjonære 

trusselen fremfor propaganda for eget parti.  

Sosialdemokratene gikk inn i valgkampen med en tanke om at flertallet av 

arbeiderbevegelsens velgere støttet en sosialdemokratisk politikk. Samtidig ønsket Norges 

Socialdemokratiske Arbeiderparti å være en videreføring av det gamle, sosialdemokratiske, 

Arbeiderpartiet. Dette var politiske mål som i stor grad preget partipressens virke rettet mot 

Det norske Arbeiderparti. Arbeidet for å nå de politiske målene forekom først i fremst ved at 

man arbeidet for å legge frem Det norske Arbeiderpartis faktiske politikk ved å vise til 

Moskva-tesene. Her forekom en til tider svært tilspisset kamp der kritikken mot Det norske 

Arbeiderparti var rettet mot partiets fornektelse av egen politikk. Dette er kritikk vi i ulik 

grad kan finne igjen i partipressen til samtlige av de andre partiene.  

Det var også avgjørende å få frem at Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti nå 

representerte politikken som tidligere hadde blitt ført av Det norske Arbeiderparti. Man 

antok at velgere forble i Det norske Arbeiderparti grunnet mangel på kunnskap, og 

opplysning ble derfor viktig. Samtidig var det gjennomgående kamp mot Det norske 

Arbeiderparti som man mente villedet velgere ved å beholde partiets gamle navn, fornekte 

tesenes innhold, samt gi sosialdemokratene skylden for partisplittelsen.  

Sosialdemokratene var også opptatt av kampen innad i arbeiderbevegelsen i Europa, og at 

tendensen av utfallet gikk klart i favør av sosialdemokratene. Det ble derfor viktig å fremme 

en politikk som gikk på lik linje med den som ble ført i Europa. Situasjonen i Europa var også 

et viktig element i kampen ført mot Det norske Arbeiderparti gjennom partipressen.  

Ble den revolusjonære trusselen tatt på alvor?  

Høyre og Frisinnede Venstre 

Valgalliansen Høyre og Frisinnede Venstre førte en offisiell politikk som tok klar avstand fra 

Det norske Arbeiderparti. Dette ser man blant annet i innledningen til Frisinnedes 

valgprogram, som er gjengitt tidligere i kapittelet. Det helhetlige bilde utfra kildematerialet 

er likevel at man dedikerte forholdsvis lite oppmerksomhet til den revolusjonære trusselen i 
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utformingen av partiets offisielle politikk. Når det er sagt var partienes prioritering av sosiale 

reformer ved valget i 1921 et uttrykk for oppdemming mot Det norske Arbeiderparti. 

Den revolusjonære trusselen utgjorde ikke noen hovedprioritet for avisene i Høyrepressen. 

Det fremstår likevel som om mye av materialet som ble publisert hadde en klar agenda. 

Partiets tilhengere ble fremstilt som pøbler uten forståelse for politikk. Det var tydelig at 

man ønsket å fremstille disse som useriøse aktører. Dette går godt overens med 

fremstillingen av partiets politikk, som ble lagt fram som uforenelig med norske verdier og 

det norske systemet. Det er alt i alt god grunn til å si at Høyre og Frisinnede i liten grad tok 

revolusjonstrusselen på alvor, hverken i partienes offisielle politikk, eller gjennom 

partipressen. 

Venstre 

Venstre førte en offisiell politikk som i langt større grad enn de andre borgerlige partiene ga 

utrykk for at man tok den revolusjonære trusselen på alvor. I partiets stortingsvalgprogram 

blir trusselen Arbeiderpartiet utgjorde lagt fremt, samtidig utformet Venstre et bredt 

reformbasert program for å motvirke Det norske Arbeiderparti. Det kommer også tydelig 

frem at streik ble ansett som spesielt farlig og Venstre stilte derfor, som eneste parti, med 

tvungen voldgift på programmet for å motvirke dette.  

Venstrepressen fokuserte først og fremst på en indirekte kamp mot Det norske 

Arbeiderparti. I artikler rettet mot partiet var hovedfokus på å få frem at Venstre, som 

representant for sosiale reformer, gjorde Det norske Arbeiderparti unødvendig. Det kommer 

også tydelig frem at man ønsket et godt forhold til Sosialdemokratene, hvilket også må sees 

som et virkemiddel mot Det norske Arbeiderparti. Venstrepressen skilte seg klart ut ved at 

hovedtyngden i kampen mot Det norske Arbeiderparti var dedikert til publiseringen av 

artikkelserien Moskvas lære og dens tjenere. Dette var et opplysningsprosjekt som skiller seg 

klart ut både i innhold og omfang. Ved at en samlet Venstrepresse valgte å prioritere 

publiseringen av artikkelserien kan man med god grunn hevde at de i stor grad tok trusselen 

på alvor.  

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti 

Sosialdemokratene førte en offisiell politikk som i aller høyeste grad tok den revolusjonære 

trusselen på alvor. Dette skyldtes først og fremst at man anså Moskva-tesenes politikk som 

en trussel mot det norske samfunnet. I tillegg var Sosialdemokratene først ut til å kjenne på 
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alvoret i tese-politikken ved å bli tilsidesatt i partiet mens Arbeiderpartiet fortsatt var 

samlet. Politikken Sosialdemokratene førte tok sikte på å motvirke Det norske Arbeiderparti, 

først og fremst ved å gi arbeiderklassen et tilbud som ikke medførte revolusjon og 

borgerkrig.  

Sosialdemokratenes partipresse drev en aktiv og omfattende kamp mot Det norske 

Arbeiderparti. Fokuset her var først å fremst å informere velgerne om virkeligheten bak Det 

norske Arbeiderpartis revolusjonære politikk. Det kan med god grunn slås fast at 

Sosialdemokratene tok den revolusjonære trusselen på alvor. Samtidig hadde de også en 

klar strategi for hvordan dette skulle motvirkes. Sosialdemokratene arbeidet utfra en tanke 

om at flertallet i norsk arbeiderbevegelse ønsket å følge en reformbasert politikk. Målet var 

derfor å opplyse velgerne slik at de ville stemme for reform istedenfor revolusjon.  
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