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Sammendrag 

Ved stortingsvalget i 1924 i Norge var det tre arbeiderpartier som stilte til valg: Det norske 

arbeiderparti, Norges kommunistiske parti og Norges socialdemokratiske arbeiderparti. Disse 

tre partiene kjempet alle om den samme velgergruppa, arbeiderne. Dermed ble valgkampene 

de tre partiene førte til dels like valgkamper. Partienes fellesfiende var borgersamfunnet og de 

borgerlige partiene i landet.  

 

Til tross for at DNA, NKP og NSA så på de andre borgerlige partiene som fiender, var det 

stor ulikhet i resten av fiendebildene til partiene. DNAs fiendebilde besto også av NKP og 

Sovjetunionen. NKP sitt fiendebilde var hovedsakelig DNA, i og med at dette var partiet NKP 

brøt ut av året før. For NSA var begge de to kommunistiske partiene store deler av partiets 

fiendebilde. Ifølge NSA var kommunismen en farlig ideologi, som ville føre til voldelige 

resultater.  

 

De tre partiene hadde et felles mål, å etablere en sosialistisk stat hvor arbeiderne skulle sørge 

for distribusjonen av produksjonen. NKP var meget tydelig i valgkampen at dette kun kunne 

oppnås ved en voldelig revolusjon. NSA sin valgkamp fokuserte heller på å innføre sin 

sosialistiske stat gjennom reformer og samarbeid i den parlamentariske prosessen. DNA 

unngikk sin tidligere retorikk om revolusjon og arbeiderdiktatur ved denne valgkampen. Når 

man sammenlikner de tre partienes valgkamp, vil man finne at, til tross for et felles mål og en 

felles fiende, så førte de tre nokså ulike valgkamper. 
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Kapittel 1 - Innledning 

 

1.1 Innledning 

Stortingsvalget i 1924 i Norge var et særegent valg, spesielt for arbeiderklassen i landet. Det 

norske arbeiderparti hadde blitt splittet to ganger og arbeiderne kunne velge mellom tre 

partier, Det norske arbeiderparti, Norges kommunistiske parti, og Norges socialdemokratiske 

arbeiderparti. Alle tre partiene identifiserte seg som sosialistiske og kjempet om samme 

velgergruppe, nemlig arbeiderne. Denne oppgaven skal derfor forsøke å finne ut hvordan de 

tre partiene stilte seg i forhold til hverandre ved valgkampen ved dette stortingsvalget. 

Oppgava vil derfor fokusere på de tre partiene, DNA, NKP og NSA, sin valgkamp. Arbeidet 

av oppgava vil hovedsakelig bli utført ved å jobbe med arkivmateriale som er å finne rundt 

disse tre partiene. Og da hovedsakelig med de tre partienes partiaviser, som ble utgitt i 

Kristiania.  

 

1.2 Problemstillinger 

For å gi det beste bilde av hvordan de tre sosialistiske partiene drev valgkamp ved 

stortingsvalget i 1924 vil oppgavas problemstilling være Hva slags valgkamp valgte Det 

norske arbeiderparti, Norges kommunistiske parti og Norges socialdemokratiske 

arbeiderparti å føre ved stortingsvalget i 1924? Denne problemstillingen vil bli besvart ved å 

se på kildemateriale som er å finne fra de tre partiene ved stortingsvalget i 1924. Arbeidet av 

oppgava vil fokusere på hvordan de tre partiene valgte å operere i et politisk klima hvor det 

eksisterte to andre partier som kjempet om den samme velgergruppen, med den samme 

ideologien, sosialisme. Her vil følgene underproblemstilling bli besvart: Hvordan forholdt Det 

norske arbeiderparti, Norges kommunistiske parti og Norges socialdemokratiske 

arbeiderparti seg til hverandre ved stortingsvalget i 1924? Her vil arkivmateriale fra de tre 

partiene være viktig, og da spesielt partienes partiaviser. Dette vil være det viktigste fokuset 

for oppgava. For å få et bedre svar på oppgavas problemstilling vil oppgava også se på 

fokuset til de tre partiene var når de ikke forholdt seg til hverandre. Her vil oppgavas andre 

underproblemstilling komme: Hvilke temaer var partiene spesielt opptatt av i valgkampen, og 

hvilke standpunkter tok de til disse temaene? Denne underproblemstillingen vil også 

hovedsakelig være avhengig av informasjon fra kildemateriale, og da partienes partiaviser.  
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1.3 Avgrensing av problemstilling 

Når det kommer til å finne ut av hvordan tre forskjellige politiske partier stilte seg til et 

stortingsvalg, vil det være mange avgrensinger som er nødvendige. Den kronologiske 

avgrensinga er komplisert på flere områder. For det første gjør oppgavas problemstilling «» 

det åpenbart at perioden i 1924, opp til stortingsvalget 21. oktober, vil være en naturlig 

avgrensing. Problemet blir at dersom man skal se på hvordan tre partier styrte en valgkamp 

før et stortingsvalg, vil man få mange kilder. Derfor vil oppgava hovedsakelig fokusere på 

kilder fra oktober 1924, når det fokuseres på partienes valgkamp. Men for å finne ut nøyaktig 

hvordan de tre partiene stilte seg i forhold til hverandre, og de borgerlige partiene, kan det 

være nødvendig å bevege seg utenfor 1924, derfor vil oppgava også referere til kilder og 

litteratur fra før 1924. For det andre vil det være nødvendig for oppgava å sette de tre 

partienes valgkamp inn i en kontekst. Derfor vil et kapittel av oppgava ta for seg bakgrunnen 

til de tre partiene. Hovedsakelig for å se hvordan disse tre partiene ble til. Ved å gjøre dette vil 

man få en bedre forståelse av de tre partienes politikk og ideologi. Perioden 1918 til 1923 vil 

derfor bli gjennomgått, for å forstå de to partisplittelse som skjedde i 1921 og 1923. Ved å 

gjøre dette vil man også oppnå et godt bilde av hvordan politikk de tre partiene ønsket å føre. 

For det tredje vil oppgava også sette et lys på hvor de tre partiene oppnådde best resultat, så 

resultater fra selve valgdagen vil også bli inkludert i oppgava. Dermed vil man få et helhetlig 

bilde av hvor partiene sto sterkest. Så oppgava vil inkludere valgresultatene fra stortingsvalget 

i 1924. 

 

Den geografiske avgrensinga av oppgava er ikke så tydelig som man vil tro på oppgavas 

problemstillinger. Til tross for at oppgavas problemstilling tar for seg stortingsvalget i Norge i 

1924, så er det ikke nok å si at oppgavas geografiske avgrensing er Norge. Ja, oppgava tar for 

seg valget i Norge, så saker som skjer rundt i Norge vil være en naturlig avgrensing. Men 

oppgava vil hovedsakelig avgrenses nærmere, ved at avgrensinga er Kristiania1. Oppgavas 

hovedkilder, «Arbeiderbladet», «Norges kommunistblad» og «Den nye social-demokraten» er 

aviser som ble utgitt i Kristiania. Så det er naturlig å hevde at mange av sakene som blir tatt 

opp i disse avisene omhandler arbeidersaker i Kristiania-området. Men den geografiske 

avgrensinga går også utenfor Norge. Enkelte saker som er verdt å ta opp foregår utenfor 

Norge. Sosialdemokratiet i Storbritannia vil bli nevnt, og er viktig å ha med for å besvare 

                                                             
1 Kristiania byttet navn til Oslo 1. januar 1925. Navnet på hovedstaden var dermed Kristiania i perioden 
oppgava tar for seg. Derfor vil hovedstaden bli referert til som Kristiania gjennom hele oppgava. 
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oppgavas problemstilling. Det samme gjelder Komintern i Sovjetunionen. Komintern vil være 

nødvendig å tas opp nøye for å forstå splittelsene som skjedde i Det norske arbeiderparti i 

1921 og 1923. I tillegg er det nødvendig å ta opp Komintern, og enkelte ganger generell 

Sovjetunionen politikk, hvor dette påvirker NKP. 

 

For å svare på problemstillingen til oppgava vil det være nødvendig å sette Det norske 

arbeiderparti, Norges kommunistiske parti og Norges socialdemokratiske arbeiderparti sin 

politikk i kontekst. Oppgava vil oppnå dette ved se på enkelte valgkampsaker som partiene 

fokuserte på. Den viktigste saken vil være Jernstreiken som fant sted mellom oktober 1923 og 

mai 1924. Dette var en stor arbeiderkonflikt som alle de tre sosialistiske partiene var involvert 

i. Jernstreiken varte i en periode som var lenge før stortingsvalget i 1924, så saken blir 

sjeldent nevnt i partiavisenes utgaver fra oktober 1924. Derfor vil oppgava ta for seg enkelte 

utgaver av partiavisene fra perioden før oktober 1924, for å gi et bilde av partienes holdning 

til Jernstreiken. Ved å gjøre dette vil oppgava kunne skape et tydeligere bilde av hvordan de 

tre sosialistiske partiene skilte seg fra hverandre i praksis.  

 

For å svare på oppgavas problemstilling vil det være viktigst å svare på oppgavas første 

underproblemstilling. Ved å se på denne vil man få det mest helhetlige bilde av hvordan 

DNA, NKP og NSA drev politikk under valgkampen ved stortingsvalget i 1923. Svaret på 

hvordan de tre partiene forholdt seg til hverandre vil gi det mest tydelige bildet på hva som 

skilte disse tre partiene. Derfor vil mye av oppgava fokusere på denne problemstillingen.  

 

1.4 Kilder og metode 

Oppgava ønsker å svare på et spesifikt spørsmål som det ikke har blitt forsket alt for mye om. 

Derfor er det viktig for oppgava å hente mye av informasjonen som skal brukes fra 

primærkilder. De tre viktigste primærkildene vil være partiavisene til Det norske 

arbeiderparti, Norges kommunistiske parti og Norges socialdemokratiske arbeiderparti. For 

DNA er avisa «Arbeiderbladet», for NKP er avisa «Norges kommunistblad», og for NSA er 

avisa «Den nye social-demokraten». Disse avisene vil fungere som hovedkilder. Disse kildene 

blir altså brukt mest, og vil ta opp mesteparten av kapittel 3, kapittel 4 og kapittel 5. 

«Arbeiderbladet» var en avis som kom ut daglig, med unntak av søndager og ble publisert i 

Kristiania. Det samme gjelder «Norges kommunistblad». «Den nye-social demokraten» skilte 

seg ut ved at den ikke kom ut like hyppig som de to førnevnte avisene. Avisa kom ut kun tre 
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ganger i uka, på tirsdager, torsdager og lørdager. Men denne avisa ble også publisert i 

Kristiania. Grunnen til at disse tre avisene vil være oppgavas hovedkilde er materiale som er å 

finne i dem. Det er mye relevant stoff å finne i disse avisene. Så avisene i seg selv skaper et 

meget godt bilde av hvordan politikk DNA, NKP og NSA førte i valgkampen ved 

stortingsvalget i 1924. 

 

Andre primærkilder vil også være viktige. Oppgava vil hente informasjon som er å finne fra 

pamfletter eller brosjyrer som partiene ga ut under valgkampen til stortingsvalget i 1924. Det 

er mange brosjyrer å finne når det kommer til DNA og NKP. Alle disse kildene vil bli funnet 

ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo. Problemet er at det ikke eksisterer noen 

brosjyrer eller pamfletter som NSA ga ut i denne perioden. Årsaken til dette er nok 

okkuperingen av Norge under andre verdenskrig, 1940-1945. Så kildene til NSA fra denne 

perioden forsvant mest sannsynlig under okkupasjonen av Norge. Dette har også gått utover 

de andre partiene, da det ikke er så altfor mange brosjyrer eller pamfletter å finne fra disse. 

Oppgava vil også ta for seg hvert enkelt partis valgprogram fra 1924. Årsaken til dette er at 

disse valgprogrammene kan bidra med å vise at politikken som blir vist i avisene, også er å 

finne i valgprogrammene. Det er også nødvendig å ta for seg valgprogrammene for å få et mer 

helhetlig bilde av partienes politikk. 

 

Kildene som blir brukt i oppgava er alle skrevet av aktuelle personer fra perioden oppgava tar 

for seg. Det vil derfor være viktig å tilnærme seg disse kildene med en viss form for kritikk. 

Alle kildene fra hvert parti er åpenbart farget av de forskjellige partienes standpunkt. I tillegg 

er de fleste kildene utgitt under valgkampen til de forskjellige partiene. Derfor er det naturlig 

at kildene er farget, og har et visst mål. Derfor er det viktig å stille seg kritisk til kildene. 

 

Det er også viktig å være klar over definisjonen av enkelte begrep som blir benyttet i oppgava. 

Begrepet «kommunisme» eller «kommunister» blir benyttet hyppig gjennom oppgava. Det er 

nødvendig å være klar over begrepets betydning i 1924, og perioden rundt, enn i dag. I 

perioden som oppgava tar for seg var dette et viktig begrep for partier å benytte seg av. 

Oppgava vil gå inn på dette i kapittel 6 når DNA og NKP sammenliknes, og når disse to 

partiene blir sammenliknet med NSA.  

 

Oppgava vil fokusere på Det norske arbeiderparti, Norges kommunistiske parti og Norges 

socialdemokratiske arbeiderparti valgkamp ved stortingsvalget i 1924. Det vil derfor være 
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viktig å definere et par begrep. Det første begrepet er «valgkamp». En politisk valgkamp kan 

beskrives på flere måter. I denne oppgava fungerer «valgkamp» som en betegnelse på hvilken 

taktikk de forskjellige partiene brukte for å forsøke å oppnå flest stemmer ved valget. Man 

kan beskrive «valgkamp» på andre måter, som å inkludere bruk av demonstrasjoner eller 

andre aksjoner. Denne oppgava vil se bort fra dette, og kun fokusere på taktikken som er å 

finne i de skriftlige kildene fra partiene. Årsaken til dette er at oppgava må innsnevres. 

Dersom dette ikke gjøres vil oppgava bli for bred, og for lang. Derfor er valget tatt for å 

fokusere på de skriftlige kildene til partiene. Grunnen til denne avgrensinga er også at de 

skriftlige kildene er det som skaper det beste bilde av partienes valgtaktikk, i og med at dette 

er kilder som er skrevet av partiene selv. Det andre begrepet som er nødvendig å definere er 

«angripe» eller «angrep». Denne oppgava vil ved flere tilfeller benytte seg av disse 

begrepene. Begrepene blir benyttet når de forskjellige partiene snakker om de andre partiene 

på en negativ måte.  

 

Som problemstillingene i oppgava tilsier så vil denne oppgava fokusere på å sammenlikne de 

tre sosialistiske partiene ved stortingsvalget i 1924, DNA, NKP og NSA. Derfor er det 

hensiktsmessig for oppgave å gjøre rede for hvordan sammenlikning, eller komparasjon, blir 

benyttet i historiefaget. Når man sammenlikner er det hovedsakelig to tilnærminger man kan 

ta: den maksimale overensstemmelsens metode eller den maksimale forskjellens metode. 

Denne oppgava vil fokusere på tre sosialistiske partier, som alle følger en samme felles 

ideologi, nemlig sosialismen. Oppgava vil forsøke å finne hva som skiller disse partiene fra 

hverandre, til tross for at de alle er sosialistiske. Dermed vil oppgava benytte seg av den 

maksimale forskjellens metode. Denne metoden benytter seg av sammenlikning ved å 

sammenlikne noe som i utgangspunktet er likt, men prøver å finne hva som er de avgjørende 

forskjellene.2 

 

1.5 Annen litteratur 

Når det kommer til litteratur skrevet rundt den norske arbeiderbevegelsen, så er det mye som 

er skrevet. Det gjelder også perioden denne oppgava tar for seg, som er på 1920-tallet i Norge. 

Men det er ikke skrevet noe særlig litteratur om selve problemstillingen til denne oppgava. 

Men oppgava vil benytte seg av annen litteratur. Da spesielt litteratur som tar for seg 

                                                             
2 Kjeldstadli, Knut 1999. Fortida er ikke hva den en gang var – en innføring i historiefaget. 2.utg, Oslo: 
Universitetsforlaget, s. 265-266 
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arbeiderhistorien i perioden rundt stortingsvalget i 1924. Oppgava vil også benytte seg av 

litteratur som omhandler perioden før. Per Maurseths «Gjennom kriser til makt: (1920-1935) 

vil bli referert til flest ganger i oppgava. Boka er en del av «Arbeiderbevegelsens historie i 

Norge», og er bind nummer 3. Denne boka går i dybden på, som tittelen tilsier, 

arbeiderbevegelsens historie i Norge. Årsaken til at denne boka er viktig er at den tar for seg 

de to splittelsene som Det norske arbeiderparti opplevde i 1921 og 1923. Boka tar ikke for seg 

hvordan DNA, og de to nye partiene, NKP og NSA drev valgkamp ved stortingsvalget i 1924. 

Det andre bindet i «Arbeiderbevegelsens historie i Norge», ved navn «På klassekampens 

grunn» vil også bli benyttet i denne oppgava. Dette bindet er skrevet av Øyvind Bjørnson. 

Bindet tar for seg perioden før Maurseths bind. Så dette bindet vil bli benyttet hovedsakelig i 

kapittel 2 av oppgava. Delen av boka til Bjørnson som hovedsakelig vil bli benyttet er 

utviklingen av den reformistiske og revolusjonære fløyen i Det norske arbeiderparti. 

 

Annen litteratur som er viktig for oppgava er Knut Langfeldts «Moskvatesene i norsk 

politikk». Denne boka tar for seg hvordan moskvatesene påvirket den norske politikken, men 

mer spesifikt DNA, og hvordan dette førte til partisplittelsen i 1921. Denne boka er ikke bare 

viktig for oppgava på grunn av at den tar opp hvordan moskvatesene førte til splittelsen i 

DNA i 1921. Den gjengir og oversetter moskvatesene til norsk. Oppgava vil derfor referere til 

denne boka, når moskvatesene blir gjengitt i oppgava. Annen litteratur som omhandler den 

norske arbeiderklassen i Norge i denne perioden er Åsmund Egges «Komintern og krisen i 

DNA». Annen forskning som er gjort rundt dette området er masteroppgava til Kristian Holm, 

«Fra venstrekommunisme til sosialdemokrati». Denne oppgava tar for seg 

Venstrekommunistisk Ungdomsfylking sin ideologiske utvikling i perioden 1923 til 1927. 

Denne oppgava vil bli benyttet for å forklare ideologien som blir beskrevet som 

venstrekommunisme. 

 

Einar Lorenz har skrevet en rekke verker som omhandler oppgavas periode. To verker som 

blir benyttet i denne oppgava er «Det er ingen sak å få partiet lite» fra 1983 og «Norsk 

sosialisme i dokumenter» fra 1970. Det førstnevnte verket tar for seg Norge kommunistiske 

parti sin historie i perioden fra 1923-1931. Denne boka vil hovedsakelig bli benyttet til å gi 

informasjon om jernstreiken og NKP, og hvordan NKP stilte forslag om enhetsfront til Det 

norske arbeiderparti og Norges socialdemokratiske arbeiderparti. Det sistnevnte verket av 

Lorenz er en bok som tar for seg sentrale tekster for arbeiderbevegelsen i perioden 1850-1970. 

Her er Lorenz altså en redaktør, men han kommer også med kommentarer. Det er to tekster 
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fra denne boka som vil bli benyttet. Disse er NKPs aksjonsprogram fra 1923 og en tekst fra 

Mot Dag fra 1922 ved navn «Revolution og dagskrav». Disse to tekstene vil bli benyttet for å 

gi et bilde av NKP og DNA sin politikk fra før valgkampen.  

 

1.6 Oppgavas oppbygging 

Oppgava vil starte med et kapittel som gir bakgrunnsinformasjon på Det norske arbeiderparti. 

Dette kapitlet vil fokusere på de to splittelsene som skjedde i 1921 og 1923, som førte til 

etableringen av Norges socialdemokratiske arbeiderparti og Norges kommunistiske parti, 

henholdsvis. Dermed vil kapittel 3, kapittel 4 og kapittel 5 ta for seg hvert sitt parti, og gå inn 

på informasjon som er å finne i de diverse kildene til disse partiene. Kapittel 6 vil 

sammenlikne og drøfte informasjonen som blir funnet i de tre foregående kapitlene. Oppgava 

vil så avsluttes med et eget kapittel som oppsummerer og konkluderer oppgava. I 

konklusjonen vil oppgavas hovedproblemstilling og to underproblemstillinger bli besvart, 

basert på informasjon gitt i de foregående kapitlene.  
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Kapittel 2 – Bakgrunn 

 

2.1 Innledning 

Dette kapitlet vil ta for seg bakgrunnshistorien til Det norske arbeiderparti. Kapitlet vil 

begynne med en kort oppsummering av hvordan DNA gikk fra stiftelse i 1887, og ta for seg 

perioden opp til slutten av første verdenskrig. Dermed vil hoveddelen av kapitlet komme, 

hvor fokuset ligger på de to splittelse DNA opplevde i 1921 og 1923, hvor henholdsvis 

Norges socialdemokratiske arbeiderparti og Norges kommunistiske parti ble etablert. Det er 

viktig for oppgava å se på disse to splittelsene. Ved å se på hvorfor Det norske arbeiderparti 

ble splittet vil vi få et innblikk i partiets politikk. Vi vil også kunne se de to nye partiene sin 

politikk. Derfor vil det være et stort fokus på hvorfor de to splittelse fra DNA skjedde. 

Maktkampen i det norske arbeiderpartiet i 1918 er det gjort mye forskning på, blant annet av 

Øyvind Bjørnson i verket På klassekampens grunn. Når det kommer til DNA sine to 

splittelser i 1921 og 1923 vil dette kapitlet i kort gå gjennom hva som forårsaket disse 

splittelsene. Det er gjort grundigere arbeid i hvorfor disse splittelse skjedde i Per Maurseths 

Gjennom kriser til makt: (1920-1935) og i Åsmund Egges Komintern og krisen i det norske 

Arbeiderparti.  

 

2.2 Det Norske arbeiderpartis dannelse 

Det norske arbeiderparti ble dannet i 1887 i Barbu kommune, ved Arendal. Årsaken til at 

partiet ble dannet var arbeidsledigheten som hadde kommet av arendalskrakket. Partiets mål 

fra starten var å kjempe for arbeidernes rettigheter i Norge. I 1887 var det ikke allmenn 

stemmerett i Norge, og partiet hadde derfor ikke stor påvirkning på norsk politikk. Det var 

ikke før i 1898, da allmenn stemmerett ble innført, at DNA ville begynne å få stor innflytelse. 

Grunnen til dette var at nå kunne alle norske menn stemme, inkludert arbeidere, som var 

DNAs største demografi. Man kan tydelig se påvirkningen av dette ved å se på Stortingsvalget 

i 1903, hvor DNA fikk sine første representanter på Stortinget.  

 

 

2.3 Maktkamp 
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Etter første verdenskrig var det stor uenighet innad i Det Norske Arbeiderparti. Flere av 

politikerne hadde blitt mer radikale, og var inspirert av den kommunistiske ideologien. Partiet 

var dermed delt inn i to sider. På den ene siden hadde du høyrefløyen, de som ønsket å bedre 

arbeidernes rettigheter ved å reformere staten med hjelp av det politiske systemet. Det var her 

de såkalte «reformistene» holdt til. På den andre siden hadde du venstrefløyen, de radikale 

politikerne som mente at arbeiderne kun kunne få bedre rettigheter ved revolusjon. Denne 

oppgaven vil fra nå av referere til de to sidene som høyrefløyen og venstrefløyen, 

henholdsvis.  

 

Denne uenigheten i partiet kom tydelig fram ved Det norske arbeiderpartis landsmøte i 1918. 

Her var det uenighet om hvilken retning partiet skulle ta i perioden fremover. For 

reformistene var det kun aktuelt å innføre sosialistiske reformer i Norge, via det 

parlamentariske systemet i Norge. Reformistene kunne ikke få til dette ved å lede streiker, 

ettersom de var helt avhengig av Landsorganisasjonen til å få til dette.3 Derfor var det 

viktigste målet for reformistene at DNA skulle fokusere på å få et godt resultat ved det neste 

valget. De revolusjonære derimot hevdet at DNA måtte erklære seg som et revolusjonært 

parti, for at de var klare for å hjelpe arbeiderne når revolusjonen kom. På de revolusjonæres 

side av DNA fant vi politikere som Olav Scheflo og Martin Tranmæl. Ved inngangen til Det 

norske arbeiderpartis landsmøte i 1918 var det et reformistisk flertall i partiet. Men ved 

landsmøte ble dette til et reformistisk mindretall.4 DNA besto nå av et revolusjonært flertall. 

 

Den radikale strømningen i Det norske arbeiderparti må også bli sett i lys av hva som skjedde 

ellers i verden. Under første verdenskrig var det blitt en ført en voldelig revolusjon i Russland, 

hvor arbeiderne tok makta i landet. I 1918 var det derfor et levende eksempel på at arbeiderne 

kunne føre en revolusjon og ta over makta i landet, dersom viljen var sterk nok. Dette 

eksemplet ble idolisert av arbeiderbevegelsen verden over, deriblant i Norge. Nå hadde den 

revolusjonære fløyen av partiet et eksempel å peke på. 

 

2.4 1921 – Den første splittelsen 

I 1919 vedtok Det norske arbeiderparti et drastisk valg. DNA brøt med den andre 

internasjonalen, og meldte seg inn i Komintern. Det var kun i Norge og Italia at et samlet 

                                                             
3 Bjørnson, Øyvind 1990. På klassekampens grunn, i A. Kokkvold og J. Sverdrup (red), Arbeiderbevegelsens 
historie i Norge. Bd.1, Oslo: Tiden, s. 530-531 
4 Bjørnson 1990, s. 530 
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arbeiderparti tok denne avgjørelsen.5 Den andre internasjonalen var en samling av mange 

arbeiderpartier fra hele Europa. Det var ikke en streng ledelse, og partiene sto nokså 

selvstendige. I kongressene til den andre internasjonalen ble det holdt diskusjoner. Komintern, 

eller den tredje internasjonalen, var derimot annerledes. Her var det en sterk leder, nemlig 

Sovjetunionen. Og Sovjetunionen skulle lede en verdensrevolusjon for arbeiderne. Dermed 

hadde Komintern et fast mål det styrte mot. Partiene i Komintern hadde derfor lite autonomi, 

og måtte utføre det lovverket som ble satt av Sovjetunionen.6 Så når DNA meldte seg ut av 

den andre internasjonalen og inn i Komintern satte dette et tydelig budskap for Norge, og 

politikerne innad i partiet. Det norske arbeiderparti var blitt et radikalt parti. Til tross for dette 

meldte ikke høyrefløyen seg ut av partiet.  

 

Det var kampen om moskvatesene som skulle føre til at høyrefløyen brøt med Det norske 

arbeiderparti. Ved Kominterns 2. kongress, som varte fra 19. juli 1920 til 7. august 1920, 

vedtok Komintern moskvatesene. Disse tesene var en rekke betingelser for at partier skulle 

kunne bli tatt opp i Komintern. Det var til sammen 21 betingelser. For at DNA skulle kunne 

fortsette å være medlem av Komintern var de nødt til å godta disse tesene. Det var uenighet 

mellom høyrefløyen og venstrefløyen i DNA, om hvorvidt disse tesene burde godtas. To av 

tesene fikk særs oppmerksomhet. Den ene tesen som skapte problemer i partiet var tese 

nummer to, som lød slik: 

 

Enhver organisation, som vil tilslutte sig den kommunistiske Internationale, maa regelret og 

planmæssig fjerne reformisterne og centrumsfolkene fra alle mer eller mindre ansvarsfulde 

stillinger i arbeiderbevægelsen (partiorganisationer, readktioner, fagforeninger, 

parlamentsfraktioner, kooperative foreninger, kommunalforvaltninger) og erstatte dem med 

sikre kommunister, uten at la sig skræmme av, at jevne arbeidere fra massen træder 

istedenfor «erfarne» opportunister.7 

 

Ved å se på denne tesen er det enkelt å forstå hvordan den kunne skape problemer for Det 

norske arbeiderparti. Hovedgrunnen var at DNA var et samlingsparti. Et parti hvor alle 

sosialister var medlemmer, enten de var kommunister eller reformister. Så for alle 

                                                             
5 Maurseth, Per 1987. Gjennom kriser til makt: (1920-1935), i A. Kokkvold og J. Sverdrup (red), 
Arbeiderbevegelsens historie i Norge. 1987, Oslo: Tiden, s. 34 
6 Maurseth 1987, s. 33 
7 Langfeldt, Knut 1961. Moskva-tesene i norsk politikk. Oslo: Universitetsforlaget, s. 111 
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reformistene var dette en tese som var umulig å godta, siden tesene sier at de ikke kan delta i 

noen operasjoner innad i partiet. I tillegg kan denne tesen føre til en frykt for at reformistene 

ikke bare ikke kunne delta i operasjoner innad i partiet, men at de etter hvert ikke fikk lov til å 

være i partiet generelt. Denne frykten kan forstås dersom man også ser på en av de andre 

tesene, nemlig den syvende tesen, som lyder slik: 

 

De partier som ønsker at tilhøre den 3. Internationale, er forpligtet til aapent at erkjende det 

fuldstændige brudd med reformismen og med «centrums» politik og til at gjøre propaganda 

for dette brudd inden den bredest mulige kredse av partimedlemmerne. Uten det er en 

konsekvent kommunistisk politik ikke mulig. Den kommunistiske Internationale kræver 

ubetinget og ultimativt gjennemførelse av dette brudd inden kortest mulig frist. […]8 

 

Ved å se på dette punktet i moskvatesene er det tydelig at dersom Det norske arbeiderparti 

godtar disse tesene vil ikke partiene lenger kunne være et samlingsparti. Ikke bare må 

reformistene fjernes fra alle de viktige postene i partiet. De må også fjernes fra partiet i seg 

selv, så fort som mulig. Et stort problem med tesene var hvordan de ville påvirke DNAs 

aktivitet i Norge. Reformistene og andre i partiet mente at Kominterns teser ikke egnet seg til 

hvordan DNA burde føre politikk i Norge. Moskvatesene gjorde det svært tydelig at 

medlemspartiene måtte føre politikken som Sovjetunionen og Komintern hadde. Dette kan 

man se i for eksempel den første tesen: 

 

Det hele propaganda og agitation maa bære et virkelig kommunistisk præg og stemme 

overens med den 3. Internationales program og beslutninger. […]9 

 

Dette er selve åpningen på moskvatesene og gjør det tydelig at partier som var medlem av 

Komintern var nødt til å følge alt Komintern sa. Det var ikke alle partimedlemmer i DNA som 

mente at Sovjetunionens erfaringer kunne overføres til situasjonen i Norge. Det var flere teser 

som skapte uro innad i partiet. Problemet var at disse moskvatesene var et ultimatum. Enten 

godtok man dem, og man fikk delta i Komintern, eller man godtok dem ikke, og fikk ikke 

være med i Komintern. Det var ikke plass for kompromiss. En annen tese som skapte uenighet 

i DNA var tese nummer 6, som lyder slik: 

 

                                                             
8 Langfeldt 1961, s. 112-113 
9 Langfeldt 1961, s. 110 
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 Ethvert parti som ønsker at tilhøre den 3. Internationale, er forpligtet til at avsløre, 

ikke bare den aapne socialpatriotisme, men ogsaa socialpacifismens uærlighet og hykleri, og 

systematisk at aapne arbeidernes øine for, at uten en revolutionær omstyrtelse av 

kapitalismen vil ingen internationale voldgiftsdomstoler, ingen overenskomst om 

indskrænkning av krigsrustningene, ingen «demokratisk» fornyelse av Folkeforbundet være 

istand til at forhindre nye imperialistiske krige.10 

 

De fleste av reformistene som var medlem av DNA var pasifister. De ønsket ikke en 

opprustning av den norske hæren. I tillegg ønsket ikke de å drive en politikk som oppfordrer 

til voldelig revolusjon. De ønsket heller å innføre sosialistisk politikk gjennom den 

demokratiske prosessen. Ved å se på denne tesen ser vi at flere av setningene står i konflikt 

med reformistenes politikk. Tesen sier tydelig at for å oppnå en sosialistisk stat er det 

nødvendig med en revolusjonær omstyrtelse av kapitalismen. Dette er noe reformistene i 

partiet ikke var enige med.  

 

Til tross for den harde linjen i Moskvatesene, etablerte Det norske arbeiderparti og Komintern 

et samarbeid hvor de utviklet egne regler, der de to partene var uenige. Dette førte til at DNA 

fikk delta i Komintern, og ikke følge alle tesene i Moskvatesene. Men det er verdt å nevne at 

flertallet i DNA var enige med mange av tesene, deriblant de tesene som sa at reformistene 

måtte fjernes fra partiet. Man kan dermed se at reformistene var i undertall i partiet, og at de 

mest sannsynlig ville blitt kastet ut av partiet en eller annen gang. 

 

Striden rundt moskvatesene varte hele høsten 1920, men det ble tydelig at reformistene var i 

mindretall i partiet. Til tross for forsøk på samarbeid og kompromiss med Sovjetunionen, 

endte det med at reformistene, eller sosialdemokratene, brøt ut av partiet. Bruddet med Det 

norske arbeiderparti skjedde 15. januar 1921, og Norges socialdemokratiske arbeiderparti ble 

stiftet.  

 

2.5 1923 – Den andre splittelsen 

Fra 15. januar 1921 hadde flere av reformistene, eller sosialdemokratene, meldt seg ut av Det 

norske arbeiderparti. Det eksisterte enda sosialdemokrater i partiet, men de ble i partiet for å 

unngå en større splittelse av DNA. Det var dermed mange uenighet i paritet. Men disse 

                                                             
10 Langfeldt 1961, s. 112 
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uenighetene ble lagt til side, for at DNA enda kunne være et stort og samlet parti. Men dette 

varte ikke lenger etter som DNA opplevde flere kriser. Det er spesielt to kriser som førte til at 

det i 1923 endte med en ny splittelse fra Det norske arbeiderparti, nemlig uenighet rundt 

Komintern og uenighet rundt hvordan DNA skulle føre politikk i landet.  

 

Som nevnt over, greide Det norske arbeiderparti å oppnå et kompromiss med Sovjetunionen 

og Komintern når det kom til moskvatesene. Partiet var i teorien nå et kommunistisk parti. 

Men det var ennå stor uenighet om hvordan den kommunistiske ideologien skulle spres og 

føres i Norge. DNA hadde oppnådd et kompromiss med Komintern når det kom til hvordan 

DNA skulle styres i Norge, og hvordan partiet skulle organiseres. Det norske arbeiderparti 

fikk beskjed om at de hadde lov til å organisere partiet selvstendig fra Kominterns 

innflytelse.11 Til tross for dette var det enda uenighet i DNA om hvordan partiet skulle holde 

seg i forhold til Komintern. Enkelte partimedlemmer mente at DNA måtte følge Komintern 

og dets lovverk, mens andre partimedlemmer ønsket å være medlem av Komintern, men var 

ikke like sterkt innstilt på å føye seg under Komintern, og dermed Sovjetunionen. Denne 

uenigheten ville bli større utover 1921, når Komintern innførte sin nye politikk, enhetsfront. 

 

I desember 1921 innførte Komintern en ny politikk som alle medlemspartiene måtte føre, 

nemlig en enhetsfront. Denne politikken trådte i kraft februar 1922, ved et eksekutivmøte i 

Moskva.12 Enhetsfront-politikken gikk ut på at medlemspartiene av Komintern skulle forsøke 

å samle arbeiderklassene i sine respektive land.13 Dette går sterkt imot politikken som 

Komintern førte årene før, politikken som førte til at reformistene brøt ut av Det norske 

arbeiderparti i Norge. Årsaken til denne nye politikken var at kommunismens fremgang i 

Europa hadde ebbet ut. Dermed trengte Komintern en ny taktikk for å fortsette å være 

aktuelle. Ved å innføre en enhetsfrontpolitikk satte Komintern reformistene i en vanskelig 

situasjon. Nå virket det som at kommunistene var de som ønsket å samle arbeiderklassen, og 

ikke splitte den. Så dersom reformistene godtok enhetsfrontpolitikken, virket Komintern og 

kommunistene som de som ønsket å samarbeide. Dersom reformistene ikke godtok denne nye 

politikken ville det virke som at reformistene var de som splittet arbeiderklassen, og ikke 

kommunistene. Men denne nye politikken førte til forvirring i Norge, og i DNA. Denne 

forvirringen førte også til en sterk uenighet i partiet. 

                                                             
11 Maurseth 1987, s. 166 
12 Maurseth 1987, s. 252 
13 Maurseth 1987, s. 264-265 
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Takket være den nye enhetsfrontpolitikken til Komintern hadde uenigheten i Det norske 

arbeiderparti blusset opp på nytt. Det oppsto nå to forskjellige sider i DNA når det kom til 

hvordan partiet skulle stille seg til denne nye politikken, og begge sidene gikk i mot 

Komintern. Den ene siden ønsket å følge enhetsfrontpolitikken til Komintern, med andre ord 

ønsket de å samle arbeiderklassen i Norge. Dette inkluderte også en del av demografien til det 

politiske partiet Venstre. Som man kan se ønsket denne siden av DNA å tilpasse 

enhetsfrontpolitikken etter Norges situasjon. Den andre siden av DNA mente at 

enhetsfrontpolitikken måtte føres på en annen måte i Norge. For denne siden gjaldt det å 

samle de «ekte» arbeiderne, nemlig de i DNA. Å samarbeide med Norges socialdemokratiske 

arbeiderparti ville bety at DNA legitimerte NSAs splittelse fra DNA.14 Man kan dermed 

argumentere for at denne siden av DNA avviste enhetsfrontpolitikken til Komintern. Denne 

uenigheten i DNA førte til at partiet ikke fulgte Kominterns nye politikk. 

 

Ved Kominterns 4. verdenskongress krevde internasjonalen at Det norske arbeiderparti måtte 

ta et endelig standpunkt når det kom til utlukingen av reformistene i partiet. Til tross for at 

mange av reformistene i DNA brøt ut i 1921 og etablerte Norges socialdemokratiske 

arbeiderparti, så befant det seg en god del politikere i partiet som foretrakk en mer 

reformistisk politikk enn en revolusjonær politikk.  

 

Stortingsvalget i 1921 gikk ikke slik Det norske arbeiderparti ønsket, og hvordan form for 

politikk partiet skulle føre etter dette var et stort spørsmål. Opp til nå hadde DNA fulgt 

Kominterns politikk, ved å føre en hard klassekampspolitikk.15 Men nå ønsket flere 

medlemmer i partiet å føre en annerledes politikk. En av sakene som var viktig var saken 

rundt voldgift. Det ble dermed stor uenighet i partiet om hvilken form for politikk som skulle 

bli ført av partiet. 

 

Ved å se på disse uenighetene forstår man hvorfor en ny splittelse var i ferd med å skje. 

Komintern krevde at DNA måtte ta stilling til medlemmene i partiet som ikke var dedikerte til 

den revolusjonære politikken Komintern ønsket at partiet skulle føre. I tillegg var det blitt 

utviklet to store fløyer i partiet, Tranmæl-fløyen og Scheflo-fløyen. Dette bidro med å skape 

stor uenighet i DNA. Det var også stor uenighet i hvilken politikk DNA burde føre i Norge. 

                                                             
14 Maurseth 1987, s. 266-267 
15 Maurseth 1987, s. 255 
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Hvorvidt DNA burde følge en politikk ført av Komintern, eller om partiet heller burde følge 

en politikk spesifikt tilpasset situasjonen i Norge, ble et spørsmål i partiet. Det ble nå et 

spørsmål om hvorvidt DNA skulle fortsette å være et medlem av Komintern eller ei. Det var 

dette spørsmålet som førte til en ny splittelse av Det norske arbeiderparti. 

 

Det norske arbeiderparti avholdt 2. november 1923 et ekstraordinært landsmøte, hvor DNAs 

holdning til Komintern skulle avgjøres. Partiet besto nå av et flertall, ledet av Martin 

Tranmæl, som ønsket å føre en egen politikk i partiet, uavhengig av Komintern. Mindretallet i 

partiet var lojale til Komintern, og ønsket at partiet skulle føre en politikk ledet fra Moskva. 

På landsmøte ble det stemt for at DNA skulle føre en egen politikk uavhengig av 

Moskvatesene til Komintern. Mindretallet i partiet befant seg i den posisjonen at de var 

avhengige av Komintern. Og det var nettopp Komintern som satt med makta om hvorvidt 

DNA skulle splittes eller ei. Dersom Komintern nektet å godta DNA sin egne individuelle 

rolle, ville mindretallet bryte ut av partiet og danne et eget, kommunistisk parti. DNA fikk et 

ultimatum fra eksekutivkomiteen fra Komintern, et ultimatum DNA sa nei til. Dette førte til at 

mindretallet brøt ut av DNA og stiftet et nytt parti, Norges kommunistiske parti. NKP skulle 

nå være partiet som førte en kommunistisk politikk i Norge, ledet av Komintern og Moskva. 

 

2.6 Den politiske situasjonen i Norge ved stortingsvalget i 1924 

Ved stortingsvalget i 1924 stilte det tre sosialistiske partier, Det norske arbeiderparti, Norges 

kommunistiske parti og Norges socialdemokratiske arbeiderparti. Årsakene til dette har 

allerede blitt gjennomgått tidligere i dette kapitlet. Andre viktige partier som stilte til 

stortingsvalget var Venstre og Bondepartiet. I tillegg stilte Høyre og Frisinnede Venstre 

sammen under navnet Fellesliste Høyre og Frisinnede Venstre. Alle disse tre partiene blir 

betegnet som borgerlige partier, og var derfor i opposisjon med politikken som ble ført av 

DNA, NKP og NSA. Den sittende regjeringen før stortingsvalget i 1924 var Johan Ludwig 

Mowinckels første regjering. Mowinckel representerte Venstre, og dette var det eneste partiet 

som satt i regjering. Denne regjeringen satt fra 25. juli 1924. Flertallet av mandater på 

stortinget lå hos Høyre og Frisinnede venstre og Venstre, etter resultatene fra stortingsvalget i 

1921. Det var dermed disse partiene som ble kritisert av DNA, NKP og NSA når det kom til 

den kapitalistiske politikken som hadde blitt ført i landet frem til stortingsvalget i 1924. I og 

med at det var tre forskjellige arbeiderpartier som stilte til dette valget, ble det forsøkt å inngå 

samarbeid mellom partiene. I mars 1924 kom Norges kommunistiske parti med et forslag om 
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en enhetsfront ved det kommende stortingsvalget i oktober 1924. Dette ble en lang prosess, 

hvor de forskjellige partiene, og da særlig NKP og DNA, diskuterte hva som et slikt 

samarbeid skulle innebære. Dette har det blitt forsket på, og kan leses i blant annet Einhart 

Lorenz sin «Det er ingen sak å få partiet lite».16 Denne boka fokuserer på NKP sitt synspunkt, 

men kartlegger selve diskusjonen om enhetsfront i detalj. Om man ønsker å se det fra Norges 

socialdemokratiske arbeiderparti sin side så tar Kaare Fostervold sin bok «Norges 

sosialdemokratiske arbeiderparti 1921-1927» for seg dette i et av kapitlene.17 Det endte med 

at Det norske arbeiderparti sa nei til enhetsfront, for så at Norges socialdemokratiske 

arbeiderparti også sa nei. Forsøket på å etablere en enhetsfront, og det faktum at det 

mislykkes, ble tatt opp i valgkampen til de tre arbeiderpartiene, og er derfor viktig å 

inkludere. Etter at forsøket på en enhetsfront ble mislykket var det klart at de tre 

arbeiderpartiene: DNA, NKP og NSA, kom til å stille til stortingsvalget i 1924 som tre 

separerte partier, som ikke samarbeidet. 

 

2.7 Jernstreiken 

Jernstreiken er betegnelsen på en arbeiderstreik som varte i syv måneder, fra oktober 1923 til 

mai 1924. Denne arbeiderkonflikten oppsto når arbeiderne i jernindustrien opplevde en 

lønnsreduksjon på fem prosent.18 Her er det viktig å påpeke at dette var en kontroversiell 

avgjørelse. Til tross for dette ble denne lønnsreduksjonen innført i oktober 1923. Resultatet 

var at begynte arbeidsnedleggelse i Kristiania.19 Jernindustrien sto stille i Norges hovedstad. 

Denne avgjørelsen ble tatt av arbeiderne selv, og det var ikke fagforeningene som sto bak. 

Streiken ble raskt organisert til tross for dette. Denne streiken ble ført ulovlig i fem måneder, 

for så å bli ført lovlig i to måneder.20 I og med at jernstreiken varte til mai 1924, så var 

konflikten avsluttet lenge før stortingsvalget i 1924, som fant sted 21. oktober 1924. Det var 

derfor ikke en viktig kampsak for de tre partiene ved valgkampen 1924. Men dette var en 

viktig sak for partiene i perioden før, og da spesielt DNA og NKP. Derfor vil oppgava se på 

hvordan disse to partiene oppførte seg under jernstreiken. 

 

                                                             
16 Lorenz, Einhart 1983. Det er ingen sak å få partiet lite – NKP 1923-1931, Oslo: Pax, s. 44-48 
17 Fostervold, Kaare 1969. Norges sosialdemokratiske arbeiderparti 1921-1927. Oslo: Det norske samlaget, s. 
101-103 
18 Maurseth 1987, s. 453 
19 Maurseth 1987, s. 454 
20 Maurseth.1987, s. 454 
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 Det som er viktig å påpeke er at streiken var ulovlig over en lang periode. Det var dermed 

vanskelig for de forskjellige partiene å vite hvor de skulle stå i saken. På den ene side var 

dette en arbeiderkamp mot de som hadde satt ned lønningene deres. Så man skulle tro at dette 

var en naturlig kamp som alle tre partiene ønsket å støtte. Men på den andre side var streiken 

ulovlig, og stilte partiene i en vanskelig situasjon. Dette førte til at medlemmene i de 

forskjellige partiene endte opp med å stille seg på forskjellige sider av saken. I kapittel 3 og 

kapittel 4 vil det bli tatt opp hvordan de to partiene stilte seg i forhold til jernstreiken. 

Hvordan partiene forholdt seg til denne konflikten vil bli funnet i diverse litteratur. I kapittel 6 

vil de forskjellige partienes holdning sammenliknes kort.  

 

2.8 Oppsummering 

Det norske arbeiderparti var et samlingsparti for alle som identifiserte seg som sosialister i 

Norge. DNA var et parti for arbeiderne i landet. Men etter første verdenskrig var flertallet i 

partiet blitt radikalisert, og kommunisme var den største ideologien innad i partiet. Når partiet 

ønsket å bli medlem av Komintern ble det skapt en uro i DNA. For å være medlem av 

Komintern måtte et parti godta «moskvatesene». Disse tesene var problematiske på flere 

måter, spesielt var de problematiske for reformistene i DNA. De som fulgte ideologien sosial-

demokratisme, eller reformistene, var i mindretall i partiet. Dette førte til at DNA godtok 

«moskvatesene» med enkelte kompromisser. Mange av disse moskvatesene var problematiske 

for reformistene i DNA. I tillegg angrep noen av moskvatesene reformistene, og forlangt at de 

måtte bli kastet ut av DNA. Dermed brøt reformistene ut av partiet i 1921 og stiftet partiet 

Norges socialdemokratiske arbeiderparti, NSA.  

 

Til tross for splittelsen av Det norske arbeiderparti i 1921 var det enda stor uenighet i partiet. 

Hovedproblemet var enda Komintern. Grunnet flere faktorer ble det etter hvert et stort 

spørsmål innad i partiet om hvorvidt DNA lenger skulle være en del av Komintern. Ved 

novemberlandsmøtet ble flertallet enige om at partiet skulle føre sin politikk uavhengig av 

Komintern sine regler. Dette førte til at mindretallet i partiet, som var lojale mot Komintern 

og Moskva, meldte seg ut av DNA og etabler Norges kommunistiske parti.  

 

Den politiske situasjonen i Norge november 1923 var at det nå eksisterte tre arbeiderpartier: 

Det norske arbeiderparti, Norges kommunistiske parti og Norges socialdemokratiske 

arbeiderparti. Alle partiene kom fra samme rot, nemlig Det norske arbeiderparti. Det ble gjort 



18 
 

forsøk på en enhetsfront eller et annet slags arbeid ved stortingsvalget i 1924, mellom de tre 

arbeiderpartiene. Dette ble mislykket og det var nå blitt tre arbeiderpartier som valgte å stille 

ved stortingsvalget i 1924, uten form for samarbeid. De andre store partiene som stilte til 

stortingsvalg var Høyre, Venstre og Bondepartiet. 

 

Kapittel 3 – Det norske arbeiderparti 

 

3.1 Innledning 

Dette kapitlet vil ta for seg hva slags politikk Det norske arbeiderparti førte i perioden før 

stortingsvalget i 1924. Kapitlet vil fokusere på politikken som ble ført i oktober 1924. 

Hovedkilden til hvordan DNA førte politikken sin vil være partiavisa «Arbeiderbladet». Dette 

kapitlet vil dermed se på artikler fra denne avisa for å skape et helhetlig bilde av hvilken 

politikk Det norske arbeiderparti ønsket å føre under valgkampen til stortingsvalget i 1924. 

Valgprogrammet for DNA ved stortingsvalget i 1924 vil også bli gjennomgått, for å se om 

politikken ført i avisa stemmer med valgprogrammet til partiet. Dersom det er noe som er 

annerledes eller noe annet verdt å nevne, vil det bli tatt opp. Kapitlet vil også hente 

informasjon fra pamfletter og brosjyrer fra Det norske arbeiderparti, spesielt de fra tida rett før 

Stortingsvalget i 1924. Informasjonen som blir gitt i dette kapitlet vil være viktig for kapittel 

6, hvor de forskjellige partienes taktikker vil bli sammenlignet og drøftet. 

 

3.2 Generell informasjon 

Det norske arbeiderparti, DNA, var en av de tre store sosialistiske partiene som stilte til 

stortingsvalg i 1924. DNA hadde størst støtte i Kristiania og fylkene rundt, som Akershus, 

Hedmark og Buskerud. Dette ser vi tydelig når vi ser på hvor partiet hadde størst innsats 

under valgkampen til stortingsvalget i 1924. Vi får det også bevist når vi ser på resultatene fra 

stortingsvalget det året. Ved å se på valgresultatet ser vi at Det norske arbeiderparti var det 

største sosialistiske partiet i disse valgkretsene. 

 

Det norske arbeiderpartis leder i 1924 var Oscar Torp. Andre viktige skikkelser i partiet var 

Martin Tranmæl og Ole Lian. Tranmæl var en av de viktigste politikerne i DNA. Han var en 
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av de mest populære politikerne i partiet, og ble sett på som partiets reelle leder av mange.21 

Ved splittelsen av partiet i 1921 var Tranmæl en sentral skikkelse. Han var radikal og støttet 

Komintern. Hans radikale ideologi forandret seg senere, og ved splittelsen i 1923 var han 

blant de som var imot Kominterns krav.22 Tranmæl ble dermed viktig for DNA, og han deltok 

mye i partiets valgkamp ved stortingsvalget i 1924. Lian var lenge en del av DNA, og var 

nestformann i partiet fra 1912-1918. Han var også meget aktiv i stridene som var å finne i 

partiet, spesielt splittelsene som skjedde i 1921 og 1923. Ifølge Per Maurseth i Gjennom 

kriser til makt var Lians største ønske å bevare arbeiderbevegelsens enhet. Han ønsket ikke å 

splitte DNA, og var redd for at dette kunne splitte fagbevegelsen.23 Lians viktigste rolle var 

som leder for LO i perioden 1906-1925. På grunn av denne rollen hadde Lian automatisk mye 

å si i DNA og for arbeiderbevegelsen i Norge generelt. Det at Lian tok DNA sin side er enkelt 

å forstå. Han ønsket en samlet arbeiderbevegelse, med et samlet arbeiderparti, og DNA var 

det partiet som samlet flest arbeidere. Med tanke på Lians rolle i DNA og LO ble han en 

naturlig sentral skikkelse i DNA, spesielt i valgkampen ved Stortingsvalget i 1924. 

 

3.3 DNAs politikk 

Her vil det bli gjennomgått hvilken form for politikk Det norske arbeiderparti førte. 

Informasjon vil bli hentet fra kapittel 2. Generell informasjon om partiets politikk vil også bli 

bragt opp her. DNAs valgprogram vil bli tatt opp senere, og her kan man få et nøyere innblikk 

i DNAs politikk ved stortingsvalget i 1924.24 Det norske arbeiderparti var et sosialistisk parti, 

så de førte naturligvis en sosialistisk politikk. Dette gjorde alle tre partiene som vil bli gått 

gjennom i oppgava, DNA, NSA og NKP. Men det som skiller de tre partiene er i hvilken grad 

de er sosialistiske. Det norske arbeiderparti var i utgangspunktet et samlingsparti for alle 

sosialistiske politikere og velgere. Men som sett i kapittel 2 endret dette seg etter første 

verdenskrig, altså etter 1918. De som hadde gått fra DNA var reformistene eller 

sosialdemokratene, (NSA), og de som ønsket å følge Komintern og Sovjetunionens politikk, 

altså kommunister, (NKP). Det er derfor lett å anta at DNA hverken hadde sosialdemokrater 

eller kommunister i partiet sitt, men dette er feil. DNA var i teorien et kommunistisk parti, slik 

som NKP. Det norske arbeiderparti beskrev seg selv som kommunistiske. De beskrev NKP 

                                                             
21 Store norske leksikon: www.nbl.snl.no, https://nbl.snl.no/Martin_Tranm%C3%A6l 
22 Se 1923 – Den andre splittelsen 
23 Maurseth 1987, s. 132 
24 Se DNAs valgprogram i 1924. 
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som «ny-kommunistene».25 Men ifølge Komintern og Sovjetunionen kunne ikke DNA 

beskrives som kommunistiske. Dette var hovedsakelig på grunn av at Det norske arbeiderparti 

ikke hadde en kommunistisk oppbygging av partiet, i motsetning til NKP. Til tross for dette 

beskrev DNA seg som kommunister og radikale. Det er også verdt å nevne at partiet enda 

kunne beskrives som et samlingsparti. Partiet identifiserte seg som kommunistisk, men flere 

av medlemmene i partiet var nok ikke dette. Medlemmer som Ole Lian, var med i partiet, til 

tross for at de ikke nødvendigvis var enige i den revolusjonære retorikken til DNA. Grunnen 

til dette var ifølge Lian at det var viktigere å holde arbeiderbevegelsen samlet, istedenfor å 

splitte den. Så DNA var enda et samlingsparti, men et parti som hevdet å føre en 

kommunistisk politikk. 

 

Det norske arbeiderpartis politikk opp mot stortingsvalget i 1924 var hovedsakelig fokusert på 

å skaffe en samlet arbeiderbevegelse, under et parti, nemlig DNA. Men det er viktig å peke ut 

at samarbeid med NKP og NSA i form av en enhetsfront var uaktuelt for DNA. Ved å gjøre 

dette ville DNA legalisere de to partienes splittelse fra DNA.26 Det var meget viktig for DNA 

at de to splittelsene fra DNA ikke ble gjort legitim. Men det var viktig for DNA at partiet ble 

oppfattet som et parti som ønsket å samle alle arbeidere under en fane, og at det ikke var de 

som sto bak splittelsen av DNA. 

 

3.4 DNAs taktikk funnet i Arbeiderbladet 

Hovedkilden til Det norske arbeiderpartis politikk opp mot stortingsvalget i 1924 vil være 

partibladet «Arbeiderbladet». Avisen gikk tidligere under navnet «Social-demokraten», men 

på grunn av splittelsene i partiet endret avisa navn. Denne avisa ble utgitt i Kristiania, og 

mange av utgavene fokuserte derfor på saker som gjaldt Kristiania. Det var totalt 18 antall 

utgaver som kom ut i oktober 1924 opp til 21. oktober, når stortingsvalget fant sted. Ved å 

lese alle disse utgavene får man et tydelig bilde av hvordan politikk DNA ønsket å føre i 

Kristiania-området. Jeg vil her foreslå at DNA hadde et todelt mål i Kristiania, og Norge 

generelt. Det ene var å få arbeiderne, som allerede ønsket å stemme på et sosialistisk parti, til 

å stemme på DNA. Det andre målet var å få velgere bort fra de borgerlige partiene, for å få 

deres stemmer. Jeg vil her komme med eksempler fra «Arbeiderbladet» som illustrerer dette.  

 

                                                             
25 Maurseth 1987, s. 254 
26 Maurseth 1987, s. 411 
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Allerede i utgaven av «Arbeiderbladet» utgitt 1. oktober finner man et fokus på valget, 21. 

oktober 1924. Utgaven har et eget magasin kalt «Valget», som er på fire sider. Dette 

magasinet er å finne i senere utgaver av avisa. Mesteparten av magasinet har som mål å minne 

leserne om valget, og hva de skal gjøre dersom de ikke har mulighet til å stemme på 

valgdagen. Så vi ser at å mobilisere velgerne tidlig var et viktig mål for DNA. Men allerede i 

denne utgaven av «Arbeiderbladet» kan man se at DNA har et fokus på angrepet mot 

borgerskapet og de borgerlige partiene. Både i «Valget» og i resten av avisen ser vi flere 

angrep på de borgerlige partiene som satt i regjeringa på det tidspunktet. I artikkelen 

«Svaret.» finner i dette: 

 

Klassekampen skjerpes for hver tid. Påtalemyndighetene og regjeringens politiske 

overgrep overfor de domfelte tillitsmenn i arbeiderbevegelsen, er et av de siste og 

groveste utslag av høire- eller kapitalistdiktaturet her i landet. Myndighetene engagerer 

sig i valgkampen på reaksjonens side. De skal med sin partiske optreden søke å lamme 

vårt parti. Ikke mindre enn 7 av de fremste tillitsmenn og funksjonærer i partiet skal 

settes bak lås og slå nu under valgkampen.27 

 

Her ser vi et tydelig angrep på regjeringen som sitter ved makta, blant annet ved å kalle dem 

for et kapitalistdiktatur. Det som også er interessant med denne artikkelen er fokuset på 

arrestasjonen av flere funksjonærer i DNA. Dette var en viktig sak for partiet, og en sak som 

blir nevnt i flere utgaver av «Arbeiderbladet». Valget av dette som en sak for DNA er 

interessant, og har to funksjoner. For det første er det viktig for partiet å ha alle funksjonærene 

sine tilgjengelig, spesielt så nærme et stortingsvalg. For det andre er dette et perfekt bevis på 

at de borgerlige partiene og kapitalistene i landet virkelig styrer et diktatur. Ved å referere til 

disse arrestasjonene kan DNA argumentere for at de blir sensurert og voldelig behandlet av 

den etablerte eliten i Norge.  

 

Det eksisterer mange flere angrep på de borgerlige partiene i «Arbeiderbladet» i 

oktoberutgavene. Et tydelig eksempel på dette er å finne i utgaven fra 10. oktober i artikkelen 

«Noen enkle spørsmål». Artikkelen tar enkelt for seg spørsmål som spør hvorfor de borgerlige 

høyrepartiene i Norge ikke har innført politikk som gagner den norske arbeiderklassen. 

Deretter gir artikkelen svar på disse spørsmålene. Dette er en effektiv metode for å angripe de 

                                                             
27 Arbeiderbladet, 1. oktober, s.3 
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borgerlige partiene på. Et tydelig eksempel er svaret på spørsmålet: «Hvorfor vilde og vil ikke 

borgerpartiene følge våre skatteprinsipper?». Svaret lyder slik: «Fordi de ikke vil la 

rettferdigheten råde i skattespørsmålene!».28 Et annet angrep på de borgerlige partiene finner 

man i 10. oktober-utgaven. I magasinet «Valget» som følger med finner man artikkelen 

«Arbeiderklassens parti kan bli det største!» Denne artikkelen tar for seg hvor mange stemmer 

DNA har oppnådd ved stortingsvalget i 1921 og kommunevalget i 1922. Den tar for seg at 

DNA var det nest største partiet ved stortingsvalget i 1921, og at DNA fikk flere stemmer i 

mange av landets kommuner enn de fikk ved forrige kommunevalg. Deretter angriper 

artikkelen både Venstre og Høyre for deres valgkamp. DNA kritiserer Venstre for at de 

hevder at arbeiderpartiet ikke har en sjanse, når DNA oppnådde flere stemmer enn Venstre 

ved forrige stortingsvalg.29 DNA angriper Høyre på en annen måte. De angriper partiet som 

deres største fiende. I artikkelen hevder DNA at stortingsvalget i 1924 står mellom Høyre og 

Det norske arbeiderparti.30 DNA hevder at høyre ønsker å splitte arbeidernes stemmer mellom 

de tre sosialistiske partiene. Det er derfor viktig for DNA å få fram at partiet deres er størst, 

og at det er de som er en trussel for Høyre og borgerskapet i Norge. 

 

I utgaven fra 13. oktober, angriper Det norske arbeiderparti de borgerlige partiene for deres 

økonomiske politikk. I «Valget»-magasinet, finner man følgende notis: Vil du miste dine 

sparepenger? Denne notisen angriper de borgerlige partiene og deres økonomiske politikk. 

Denne korte notisen kommer med et utsagn, for så å si at dersom dette stemmer for deg, så 

burde du stemme på Høyre. Følgende sitat er hentet fra notisen: «Vil du miste dine 

sparepenger, skal du stemme med banksvindlernes parti, høire.»31 Slik fortsetter notisen med 

lignende spørsmål og svar med at du burde stemme på Høyre. Her fortsetter DNA med å 

bruke en sterk retorikk mot de borgerlige partiene i Norge.  

 

Den økonomiske politikken til de borgerlige partiene blir angrepet flere ganger i 

Arbeiderbladet. I utgaven fra 18. oktober finner vi artikkelen Berges gullalder. Her blir 

Abraham Berge og hans parti, Høyre, kritisert for deres økonomiske politikk. De blir spesifikt 

angrepet for innføringen av nye brødskatter og forslaget om en brødtoll. Slike innføringer vil 

ikke tjene arbeiderklassen i Norge ifølge artikkelen. Disse innføringene vil kun tjene de rike 

                                                             
28 Arbeiderbladet. 10. oktober, s. 4. Sidetallet som blir oppgitt er sidetallet i magasinet «Valget» som følger 
med. Dersom det er dette sidetallet som gjelder senere i oppgaven vil det bli nevnt. 
29 Arbeiderbladet. 14. oktober, s. 4 
30 Arbeiderbladet. 14. oktober, s. 4 
31 Arbeiderbladet. 13. oktober, s. 2 
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kapitalistene og politikerne som hjelper dem, slik som Berge.32 Artikkelen er nøye på å 

påpeke at det ikke kun er Høyre som står bak denne politikken, men også partiene som 

samarbeider med Høyre, nemlig Venstre og Bondepartiet. DNA benytter seg av skattene og 

tollene som påvirker arbeiderne negativt, for å få arbeiderne til å stemme på dem.  

 

Ved å se på oktoberutgavene av «Arbeiderbladet» finner man et gjennomført angrep på 

borgerlige partier og den etablerte eliten i Norge. Men et annet viktig angrep for DNA var å 

angripe NKP, eller nykommunistene, som DNA kalte dem. En måte DNA angrep NKP og 

deres politikk på, var å angripe partiet på en indirekte måte. I utgaven fra 2. oktober 

inkluderer «Arbeiderbladet» dette leserinnlegget: 

 

[…] Nu vil jeg spørre hr. Scheflo, hvem han er gått til kamp imot. Er det 

borgerpartiene og kapitalistene han kjemper mot og er det arbeidernes interesser han 

kjemper for! Eller går hele hans interesse bare ut på å splitte og ødelegge de norske 

arbeiderne? Det begynner å se nokså broket ut nu! Synes ikke Scheflo at den ugagn 

som blev gjort mot oss arbeidere under den siste splittelse var stor nok! Var ikke 

splittelsen kommet den gang, så hadde arbeiderne kunnet få flere av sine tillitsmenn 

inn på Stortinget og derved fått større makt. Da kunde kanskje mye av den 

djevelskapen som under den siste stortingsperiode blev gjort mot oss, vært ugjort. 

[…]33 

 

Dette leserinnlegget fungerer på to måter. For det første er enda hovedmålet å bli kvitt den da 

sittende regjeringen og flertallet på Stortinget. Det ser vi i siste setning hvor innlegget 

angriper politikken som hadde blitt ført, spesielt mot arbeiderne, den siste perioden. Men 

innlegget angriper også NKP på en litt mer indirekte måte. Ved å omtale Olav Scheflos 

politikk på denne måten virker han som en splitter. Det er takket være ham at arbeiderne i 

Norge ikke har mer makt på Stortinget, ifølge DNA. Det er viktig for DNA at splittelsen av 

partiet i 1923 blir omtalt som NKPs feil, og ikke DNA sin feil. Scheflos politikk, og Scheflo 

som person, blir angrepet flere ganger i løpet av utgavene til «Arbeiderbladet». I utgaven fra 

17. oktober blir Scheflo angrepet igjen for å ha splittet Det norske arbeiderparti. Denne 

gangen ved å gjenta et direkte sitat, for så å avslutte artikkelen med «Det er folk man kan stole 

                                                             
32 Arbeiderbladet. 18. oktober, s. 4 
33 Arbeiderbladet. 2. oktober, s. 10 
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på».34 Et annet angrep på Olav Scheflo er å finne i utgaven fra 20. oktober. Scheflo blir her 

kritisert for å være medlem av Vinmonopolets direksjon.35 DNAs angrep på Olav Scheflo er 

naturlige, med tanke på hans rolle i Norges kommunistiske parti, og hans rolle i splittelsen av 

DNA i 1923.  

 

Olav Scheflo blir angrepet av Det norske arbeiderparti i «Arbeiderbladet» ved andre tilfeller. 

Et eksempel på dette er i utgaven fra 8. oktober i artikkelen «Person, ikke sak.» Denne 

artikkelen tar for seg angrepene mot dr. Steinberg etter at han skrev en artikkel om London-

Moskva og om byråenes virksomhet.36 Han ble angrepet av Norges kommunistiske parti, i 

denne artikkelen referert til som mindretallskommunistene, for å gjøre dette. Artikkelen 

kritiserer derfor NKP og Olav Scheflo for å ha gjort dette. Videre tar artikkelen for seg at 

Scheflo personlig angriper andre enkeltpersoner også, blant annet Eugen Johannesen. Her 

kritiserer artikkelen Scheflo sterkt for at han angriper enkeltpersoner. Mot slutten av 

artikkelen finner man dette sitatet: «Og Scheflo selv! Hvad er hans største innsats når det 

gjelder fagforeningsarbeidet? Jo den tvungne voldgift av 1922. Enda lider arbeiderne under 

eftervirkningene av voldgiftsdommen».37 Her begynner DNA nå å kritisere Scheflo for hans 

arbeid. DNA hevder at Scheflo, ikke bare har bidratt lite for arbeiderne, men at det han har 

bidratt med har påvirket arbeiderne på en negativ måte. Ironisk nok er dette en artikkel som 

handler om at partier burde fokusere på valgsaker istedenfor å angripe enkeltpersoner. 

Dermed er det ironisk når artikkelen ender opp med å angripe Olav Scheflo personlig. 

 

I artikkelen Hvorfor? i utgaven fra 20. oktober blir NKP, Olav Scheflo og Komintern 

angrepet av DNA. Her blir NKP kritisert for deres aktive valgkamp mot Det norske 

arbeiderparti. Artikkelen svarer på et angrep fra Scheflo, hvor han angrep DNA for å ha gått 

ut av Komintern, her representert ved den 3. internasjonale. Svaret fra artikkelen lyder som 

følger: «Men hvorfor? Det tier Scheflo med. Og dog vet han at det var de utidige inngrep i 

partiets virksomhet, den ødeleggende dogmestrid […]»38 Her blir Komintern angrepet for å ha 

hatt en negativ påvirkning på DNAs virksomhet i Norge. Videre går artikkelen inn på at det er 

Komintern som tok avgjørelsen om hvorvidt DNA skulle fortsette å være medlem eller ikke, i 

                                                             
34 Arbeiderbladet. 17. oktober, s. 1 
35 Arbeiderbladet. 20. oktober, s.3 
36 Arbeiderbladet. 8. oktober. S. 3 
37 Arbeiderbladet. 8. oktober. S. 3 
38 Arbeiderbladet. 20. oktober. S. 3 
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form av et ultimatum. Her blir også Scheflo angrepet for å ha godtatt å føre dette ultimatum, 

uten å tenke på hvordan dette ville splitte den norske arbeiderbevegelsen.  

 

Angrepene på Norges kommunistiske parti er å finne flere steder i «Arbeiderbladet». Det er 

ikke bare angrep på Olav Scheflo som er fokus. Angrep på selve partiet er også mye brukt i 

avisa. I utgaven fra 20. oktober i artikkelen kalt ««Enhetsfront»-partiet» finner man et slikt 

angrep på NKP.39 Artikkelen tar for seg et opprop fra Olaussens fylkesorganisasjon i 

Buskerud. Oppropet kommer fra en fylkesorganisasjon som støttet Norges kommunistiske 

parti, og er et angrep på Ole Lian og hans politikk. Oppropet kritiserer Lian og legger skylda 

på DNAs mislykkede politikk på ham. Etter å ha gjengitt oppropet, kritiserer artikkelen NKP 

for dette angrepet. «Hvor dette er karakteristisk for deres nedbrytningsarbeid og 

enhetsfrontssnakk»40, sies det til slutt i artikkelen. Igjen ser vi et angrep på NKPs 

splittelsespolitikk. Og igjen angriper DNA NKP på en indirekte måte.   

 

Det var ikke bare viktig for Det norske arbeiderparti å angripe de borgerlige partiene, og de 

andre sosialistiske partiene. Det var også viktig for DNA å fremme sin egen politikk, og vise 

hva de sto for. Den viktigste politikken DNA førte ved stortingsvalget i 1924 var 

enhetspolitikken. De ønsket å samle arbeiderbevegelsen under et arbeiderparti. Dette finner 

man mange eksempler på i «Arbeiderbladet». I utgaven fra 3. oktober finner vi en artikkel ved 

navn «En nødvendighet.» Artikkelen starter slik: «Det er bare en arbeiderklasse. Av den 

grunn er det naturlig, at det også bare er én arbeiderbevegelse».41 Vi ser at det er viktig for 

DNA å samle arbeiderbevegelsen, da helst under deres parti. Videre tar artikkelen for seg 

samarbeidet mellom DNA og fagbevegelsen, og hvor viktig dette samarbeidet er. Denne 

artikkelen gjør det tydelig at DNAs ønske er å samarbeide, og samle arbeiderbevegelsen. 

Artikkelen viser også at DNA ønsker å la fagbevegelsen, og andre samarbeidsorganisasjoners 

få arbeide fritt, til tross for samarbeidet. DNA skal ikke være et overordnet organ som styrer 

politikken alle organisasjonene under dem skal lede.  

 

Det tydeligste eksemplet på DNAs politikk finner vi i utgaven fra 17. oktober i artikkelen 

«Frem i sluttet fylking!». Artikkelen gjengir DNAs valgprogram for stortingsvalget i 1924. 

Artikkelen åpnes slik: «Det norske arbeiderpartis mål er å gjennemføre en kommunistisk 

                                                             
39 Arbeiderbladet. 20. oktober. S. 3 
40 Arbeiderbladet. 20. oktober. s. 3 
41 Arbeiderbladet. 3. oktober. S. 3. 
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samfundsholdning i Norge. Partiets dagsopgaver er å kjempe for det arbeidende folks 

interesser og å forberede det fremtidige kommunistiske samfund.»42 

 

Åpningen av denne artikkelen viser oss tydelig hvilken ideologi Det norske arbeiderparti 

identifiserer seg med, nemlig den kommunistiske. Ikke bare er det partiets kommunistiske 

ideologi som kommer fram, men også partiets fokus på arbeiderne i Norge. De er partiet som 

kjemper for arbeidernes rettigheter. Vi ser dermed at DNA forsøker å slå sammen ideen om at 

arbeiderfolkets interesser og den kommunistiske ideologien er ett. Artikkelen fortsetter så 

med å angripe de borgerlige partiene i Norge. Dette er dermed mer visning av DNAs politikk. 

Dette ser vi blant annet i sitatet: «Bedring i livsvilkårene, gjennemførelse av 

samfundsgagnlige reformer og alle foranstaltninger som er til folkets gagn […]»43 Deretter 

sier artikkelen at for å oppnå det som nevnes i sitatet må arbeiderkraften i Norge benyttes 

bedre. De borgerlige partiene som sitter ved makta i Norge evner ikke å benytte seg av 

arbeiderkraften i Norge. Men dette er noe Det norske arbeiderparti kan gjøre. Igjen 

understreker artikkelen DNAs kommunistiske politikk. Artikkelen avsluttes også på en sterk 

måte, med en klar beskjed til leserne: «Det norske arbeiderparti opfordrer derfor alle 

kommunister, alle klassebevisste arbeidere, fiskere og arbeiderbønder til å slutt op om Det 

norske arbeiderpart og dets politikk.»44 Det som også er verdt å nevne seg er måten artikkelen 

avsluttes på. Vi ser her hvem DNA oppfordrer til å slutte seg opp om partiet. Det er kun 

arbeidere og kommunister som blir bedt om det. Det er dermed mulig å argumentere for at 

fokuset til DNA ikke er å få hele landets stemmer, men kun arbeidernes stemmer.  

 

Det norske arbeiderpartis fokus på å fremme sin egen politikk er å finne i alle eksemplarene 

av «Arbeiderbladet» fra oktober 1924. Et annet godt eksempel på at DNA gjør dette er å finne 

i utgaven fra 16. oktober. På første side har de en artikkel ved navn «Hvorfor jeg stemmer 

med Det norske arbeiderparti?». Artikkelen baserer seg på en premiekonkurranse av 

«Arbeiderbladet», hvor lesere kunne svare på spørsmålet om hvorfor de stemmer med Det 

norske arbeiderparti. Artikkelen består av de fem beste besvarelsene. De fem svarene utgjør 

fem nokså forskjellige årsaker til hvorfor noen burde stemme på DNA. Den mest interessante 

besvarelsen er besvarelse nummer fire, som lyder slik: 

 

                                                             
42 Arbeiderbladet. 17. oktober. S. 1. 
43 Arbeiderbladet. 17. oktober. S. 1 
44 Arbeiderbladet. 17. oktober. S. 1 
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Hvorfor jeg stemmer med Det norske arbeiderparti! Fordi: Det norske arbeiderparti er 

det eneste parti som kan samle arbeiderklassen og derved opta en virksom kamp mot 

utbytterne, da det ikke hemmes av mere eller mindre kloke paroler utefra eller er 

stivnet i sosialdemokratisk «reformisme». Det norske arbeiderparti er den norske 

arbeiderklassens parti og fører på grunn derav en politikk som stemmer helt overens 

med det arbeidende folks interesser i vårt land.45 

 

Denne besvarelsen er interessant av flere årsaker. For det første ser vi fokuset på å samle 

arbeiderklassen. Leseren hevder at DNA er det eneste partiet som kan samle arbeiderklassen i 

Norge. Dette er noe DNA også hevder flere ganger under valgkampen i 1924. For det andre 

angriper denne leseren de borgerlige partiene, ved å kalle dem utbytterne. Et angrep på de 

borgerlige partiene som utbyttere er også en taktikk DNA har hatt flere ganger under 

valgkampen. Men leseren angriper ikke bare de borgerlige partiene, men også NKP og NSA. 

NKP refereres til som et parti som er hemmet av mer eller mindre kloke paroler utefra. Altså 

kaller leseren partiet for et parti som er hemmet av Komintern, og ikke kan ta opp kampen 

mot de borgerlige partiene. NSA refereres til som et parti som er stivnet i sosialdemokratisk 

reformisme. Så det er tydelig at leseren mener at reformisme ikke er den rette måten for å 

bekjempe de borgerlige partiene i Norge. Måten leserens svar avsluttes på er et tydelig stikk 

mot NKP. Det hevdes at DNA er det eneste partiet for arbeiderklassens klassekamp i Norge. 

Altså at DNA ikke er avhengig av en internasjonal organisasjon, slik NKP er avhengig av 

Komintern. 

 

Det var viktig for DNA at Lian ble sett på som en person som sto for arbeiderne. Det var også 

viktig for DNA å gjøre det tydelig at Lian støttet deres parti. LOs leder ble sett på som en 

forkjemper for arbeiderne, og ved å ha hans støtte ville partiet dermed være en forkjemper for 

arbeiderne. Den viktigste måten «Arbeiderbladet» viser arbeiderne at Lian er på deres side, er 

ved å reklamere for talene Lian holder ved flere av DNAs sammenkomster i Norge. Vi finner 

også et slikt fokus på taler holdt av Martin Tranmæl. Det blir alltid annonsert når Tranmæl 

skal holde en tale ved DNAs sammenkomster. Vi finner flere eksempler på dette i hver utgave 

av avisa. 

 

                                                             
45 Arbeiderbladet. 16. oktober. S. 1 



28 
 

Et annet fokus som er å finne i «Arbeiderbladet» er fokuset på forskjellige saker som 

omhandler spesifikke arbeidere og deres viktigste saker. Målet ved dette er å skaffe seg 

stemmene til disse spesifikke arbeiderne. Et eksempel på dette er å finne i utgaven fra 17. 

oktober, hvor man finner en artikkel ved navn «9 arbeidere nektet ferie». Artikkelen tar for 

seg en sak hvor ni arbeidere ved fabrikken Welt ble nektet ferie. Artikkelen angriper eieren av 

fabrikken.46 En lignende artikkel er å finne i samme utgave av avisa. Artikkelen heter …. 

Ikke bare fokuserer «Arbeiderbladet» på å dekke arbeidersaker rundt om i Norge, og spesielt 

Kristiania. Man finner også artikler som tar for seg diverse arbeidergrupper som støtter Det 

norske arbeiderparti. Et slikt eksempel er å finne i utgaven fra 17. oktober. Artikkelen heter 

«Postfolkene for Det norske arbeiderparti». Artikkelen er kort men tar for seg at Kristiania 

posttransportarbeiderforening avholdt et møte hvor de blant annet ble enige om at 

medlemmene skulle stemme på DNA ved valget.47 

 

Det norske arbeiderparti angriper også den sosialdemokratiske ideologien som NSA hadde. 

Dette kommer fram i utgaven fra 8. oktober i artikkelen «MacDonalds skjebne.» Denne 

artikkelen kritiserer MacDonalds regjering for å ikke ha oppnådd noe stort. Ramsay 

MacDonald var leder for Labour Party i Storbritannia. Labour Party førte en 

sosialdemokratisk ideologi i denne perioden, og det var dermed naturlig for DNA å kritisere 

denne regjeringa. Både utenriks og innenriks politikk som Labour Party fører blir kritisert.48  

 

3.5 DNAs valgprogram 1924 

Introduksjonen til valgprogrammet til DNA har allerede blitt nevnt, siden det ble publisert i 

17. oktober av «Arbeiderbladet». DNA publiserer deler av valgprogrammet i flere utgaver av 

«Arbeiderbladet» i oktober. Valgprogrammet angriper hovedsakelig det borgerlige samfunnet 

i Norge, og de borgerlige partiene bak det. Men ingen av de borgerlige partiene blir nevnt ved 

navn. Hele innledningen til DNAs valgprogram angriper det borgerlige samfunnet i Norge, og 

forsøker å skaffe arbeidernes stemmer, ved å hevde at DNA er parti som kjemper for 

arbeidernes interesser. Etter innledningen går valgprogrammet inn på spesifikke kampsaker 

som DNA ønsker å fokusere på. Mange av disse kampsakene er å finne enten i 

«Arbeiderbladet» eller brosjyrer. Brosjyrene som tar for seg disse sakene vil bli gjennomgått i 

                                                             
46 Arbeiderbladet. 17. oktober. S. 12 
47 Arbeiderbladet. 17. oktober s. 9 
48 Arbeiderbladet. 8. oktober. S. 3 
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senere.49 Under «Bank- og pengepolitikk» og «Toll og skatter» finner vi mye politikk som går 

igjen i partiavisa. Det er også interessant at de har et eget punkt kalt «Fiskerinæringen». DNA 

forsøker å skaffe seg stemmene til fiskerne. Dette gjør de ved å inkludere viktige saker for 

fiskerne i Norge. De gjør det også ved å inkludere fiskere under definisjonen arbeidere. Dette 

ser vi et godt eksempel på i en av brosjyrene til DNA.  

 

Mye av politikken som er å finne i valgprogrammet til Det norske arbeiderparti er sosialistisk. 

Dette ser vi tydelig under punktet «skolen». Dette punktet tar for seg hvordan DNA ønsker å 

innføre en felles barneskole som er gratis. Skolematerialer skal sørges for av staten. Alle barn 

skal også ha rettighet til videregående skole.50 Vi ser altså at DNA ønsker å innføre en 

offentlig skole, hvor alle har mulighet til å delta, som støttes økonomisk av staten. 

 

Et punkt som er viktig for oppgava er punktet som heter Militarismen. Dette punktet tar for 

seg Det norske arbeiderparti sitt syn på det norske militærvesenet. DNA hevder at det norske 

militærvesenet blir brukt av borgerskapet i Norge, for å holde arbeiderklassen tilbake. Dette er 

en retorikk som er å finne i de flest kommunistiske tankesett. DNA mener videre at på grunn 

av dette så må det norske militærvesenet drastisk endres, og økonomien rundt militærvesenet 

måtte innsnevres. Pengene som ble spart skulle bli brukt på saker som gagner folket i Norge. 

Vi ser dermed at DNA mener at det norske militærvesenet utgjør en trussel mot den norske 

arbeiderklassen. Det kommer også fram at DNA ønsker å avvikle militærvesenet til en viss 

grad. Når DNA får makta skal militære bedrifter og militært materiell bli benyttet til 

samfunnsgagnlige formål. Dette er det nærmeste DNA er villig til å si hva de ønsker å bruke 

det norske militærvesenet til. Denne retorikken er meget annerledes enn retorikken partiet 

førte før valgkampen. Dette vil bli tatt opp i kapittel 6.51  

 

Man finner ingen angrep på Norges kommunistiske parti eller Norges socialdemokratiske 

arbeiderparti i valgprogrammet til DNA. Den nærmeste form for angrep er å finne i åpningen 

av valgprogrammet. Her identifiserer DNA seg som kommunistiske, og at de ønsker å innføre 

en kommunistisk samfunnsholdning i Norge.52 Ved å hevde dette utfordrer de NKP, som et 

annet kommunistisk parti. Men dette er langt ifra et direkte angrep på NKP. Målet med 

                                                             
49 Se «Taktikk funnet i pamfletter eller brosjyrer». 
50 Det norske arbeiderpartis program 1924 
51 Se DNAs ikke revolusjonære retorikk. 
52 Det norske arbeiderpartis program 1924 
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valgprogrammet for DNA er å fremme egen politikk, framfor å nevne eller angripe de andre 

partiene. 

 

3.6 Taktikk funnet i pamfletter eller brosjyrer 

Ved å se på pamfletter og brosjyrer som ble utgitt av Det norske arbeiderparti kan man finne 

ut mer om deres valgprogram, og hvordan de holdt seg til de to andre sosialistiske partiene. 

De fleste brosjyrer publisert av DNA ved stortingsvalget i 1924 fokuserer hovedsakelig på to 

ting, økonomisk politikk og angrep på de borgerlige partiene. Som i avisa «Arbeiderbladet» 

kan man se at DNA er veldig fokusert på å angripe de borgerlige partiene og det etablerte i 

Norge, fremfor å angripe NKP eller NSA.  

 

Angrep på de borgerlige partiene kan man finne i flere av brosjyrene Det norske arbeiderparti 

kom med i 1924. To eksempler på dette er å finne i brosjyrene «Skatten og forbruket» og 

«Samling til valg». Den første brosjyren har to mål, for det første å angripe den økonomiske 

politikken til partiene som hadde stortingsmakta i perioden før stortingsvalget i 1924. Det 

andre målet var å angripe de borgerlige partiene generelt, spesielt partiet Venstre. I tillegg ble 

Johan Ludwig Mowinckel angrepet. I den andre brosjyren blir også Venstre spesifikt 

angrepet. 

 

Brosjyren «Samling til valg» angriper borgerpartiene i Norge, og kapitalisme som ideologi. 

Men brosjyren forsøker også å samle stemmer fra diverse grupper i Norge. Det norske 

arbeiderpartis viktigste velgergruppe var arbeidere, så disse er en naturlig gruppe for DNA å 

henvende seg til. Det interessante er hvem de inkluderer som arbeidere. I brosjyren sier de at 

«Arbeidere, arbeiderbønder, fiskere og tjenestemenn» må stemme på DNA ved valget. Så det 

er ikke bare arbeidere som burde stemme på DNA, men også andre yrker. De interessante er 

arbeiderbønder og fiskere. Vi kan se videre forsøk på å vinne stemmene til bøndene i Norge 

ved å se på brosjyren «Hvad valget gjelder» fra 1924. Her fokuserer DNA på å skaffe seg 

stemmene til Norges bønder. Brosjyren går også hardt ut mot Bondepartiet, et åpenbart forsøk 

på å få bønder til å bytte hvilket parti de skal stemme på. 

 

Det nærmeste angrepet eksemplet som er å finne av angrep på NKP og NSA finner man i 

brosjyren «Samling av den norske arbeiderklasse». Brosjyren forsøker å appellere til 

arbeiderne i Norge, og få fram budskapet om at arbeiderne må samle seg, og stemme på Det 
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norske arbeiderparti. Brosjyren starter med å ta for seg arbeidet Det norske arbeiderparti har 

gjort, og hva partiet har oppnådd. Deretter nevner artikkelen at de grupper har brutt ut av 

partiet, og dannet partiene NSA og NKP. Resten av brosjyren tar for seg samlingen av 

arbeiderklassen, og hevder at DNA er det eneste partiet som virkelig har forsøkt å samle de tre 

partiene, og arbeiderklassen generelt. Til tross for dette gjør brosjyren det tydelig at de 

forsøkene som har vært på å skape et samarbeid mellom de DNA, NKP og NSA ikke har gått 

langt nok, da spesielt ved parolen om enhetsfront. Dette ser man ved sitatet:  

 

«[…] Men skal en slik tanke kunne virkeliggjøres må det skje, ikke i form av en 

valgallianse, men på grunnlag av en taktisk og organisasjonsmessig klassesamling som 

går langt ut over hvad der hittil har vært forsøkt ved parolen om enhetsfront.»53 

 

Det vi ser er at angrepene på NKP og NSA er her indirekte, slik de har vært mange ganger i 

«Arbeiderbladet». Men man kan i brosjyren finne små angrep på partiene, som for eksempel 

ved setningen «Det forlanges nu av de forskjellige politiske partier at de er villige til å ofre 

noget av sine særopfatninger for å opnå en fullstendig konsolidering av arbeiderklassens 

politiske og økonomiske organisasjon i vårt land.»54 Setningen fungerer på to måter. For det 

første er det et angrep på de andre partiene, da hovedsakelig NKP og NSA. Brosjyren hevder 

at de andre partiene ikke samarbeider, eller samler arbeiderklassen, på grunn av små 

bagateller. For det andre er det igjen Det norske arbeiderparti som virker som det partiet som 

ønsker å samle den norske arbeiderklassen under en fane. At det er de som er villige til å 

samarbeide med andre partiet.  

 

Det norske arbeiderparti appellerer til bønder og fiskere i brosjyren Hvad valget gjelder. 

Brosjyren tar for seg at de borgerlige partiene, her nevnt ved navn: Høyre, Venstre og 

Bondepartiet, har drevet en aktiv politikk som påvirker både bønder og fiskere negativt.55 

Som regel er det Høyre eller Venstre som angripes ved navn av DNA. Men her legger også 

DNA et fokus på Bondepartiet. Årsaken til dette er at Bondepartiet er det partiet som DNA 

ønsker å få flere stemmer enn, når det kommer til stemmene til bøndene og fiskerne. Vi ser 

dermed her at DNA ikke bare angriper Høyre og Venstre, men Bondepartiet også. 

 

                                                             
53 Samling av den norske arbeiderklasse. 
54 Samling av den norske arbeiderklasse. 
55 Hvad valget gjelder. S. 14 
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I brosjyren Reaksjonen og klasseforfølgelsene angriper Det norske arbeiderparti 

militærvesenet i Norge. DNA hevder at militærvesenet i Norge er en del av borgerskapet, og 

handler for å beskytte borgerskapet. I brosjyren finner man følgende sitat: «Det som er skjedd, 

gjør det også klart for alle, at hæren i dag er et vern for overklassen og en trussel mot 

arbeiderklassen.»56 Vi ser dermed at DNA kritiserer militærvesenet i Norge som en aktør for 

borgersamfunnet i landet. En aktør som holder arbeiderklassen nede.  

 

3.7 DNA og jernstreiken 

Det norske arbeiderparti sin holdning til Jernstreiken var splittet. I utgangspunktet var dette en 

ulovlig streik, og det gjorde det vanskelig for medlemmene i partiet å vite om de skulle stille 

seg for eller i mot streiken. En av de største skikkelsene i partiet, Ole Lian, stilte seg negativt 

til jernstreiken. Han hadde følgende sitat om konflikten:  

 

Jernkonflikten viser klart for alle dem som kan og vil se, at saadanne konflikter paa 

siden av den felles organisasjon og midt i en tid da organisasjonen har hele sin kraft 

behov i sitt regulære tariffarbeide – saadanne konflikter maa ikke forekomme mere.57 

 

Dette sitatet viser oss at Lian, til tross for å være sympatisk for saken, mente at en slik 

konflikt ikke kunne forekomme igjen. Dette var et sitat han ble sterkt kritisert for.58 For Lian 

var denne konflikten et tegn på hvordan fagorganisasjonen kunne bli påvirket negativt av 

selvstendige aktører.  

 

3.8 Oppsummering 

Det norske arbeiderparti befant seg i en spesiell posisjon ved stortingsvalget i 1924. De var ett 

av tre store sosialistiske partier som forsøkte å få stemmene fra arbeiderne i Norge. DNA var 

det etablerte partiet, og hadde stor støtte i Kristiania, Akershus, Hedmark og Buskerud. DNA 

var et kommunistisk parti, som ønsket å føre en kommunistisk politikk i Norge, uten å bli 

styrt av Komintern og Sovjetunionen. Hvordan DNA førte sin politikk i Norge, og for å finne 

ut av hvordan de holdt seg i forhold til NKP og NSA, kan man finne i «Arbeiderbladet». 

«Arbeiderbladet» var partiavisa til DNA i Kristiania. Her ser man at avisa velger å fremme 

                                                             
56 Reaksjonen og klasseforfølgelsene. S. 3 
57 Maurseth 1987, s. 459 
58 Maurseth 1987, s. 459 
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DNAs politikk på flere måter. Når det kommer til angrep, finner vi eksempler på angrep på de 

andre sosialistiske partiene. Spesielt finner vi mange angrep på NKP og politikere, som Olav 

Scheflo, fra dette partiet. Men det er ikke kun angrep på de andre sosialistiske partiene, det er 

også en god del angrep på den høyrepartiene og høyrepolitikerne i Norge. Det er flere angrep 

på den regjeringa og stortinget som styrte i perioden før stortingsvalget i 1924. En annen ting 

avisa fokuserer på er å fremme DNAs politikk. Det er et stort fokus på å fremme DNA som de 

ekte kommunistene, og derfor var deres kommunistiske ideologi de fremmet. Vi finner også et 

fokus på arbeidere og spesifikke arbeidersaker. DNAs valgprogram fra 1924 har mange 

likheter med politikken som kommer fram i «Arbeiderbladet». Ved å se på brosjyrer utgitt av 

DNA under valgkamper til stortingsvalget i 1924 finner man hovedsakelig et fokus på å 

fremme partiets politikk og angrep på de borgerlige partiene, spesielt Venstre og 

Bondepartiet. 
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Kapittel 4 – Norges kommunistiske parti  

 

4.1 Innledning 

Dette kapitlet vil ta for seg hva slags politikk Norges kommunistiske parti førte i perioden før 

stortingsvalget i 1924. Kapitlet vil fokusere på politikken som ble ført av NKP i oktober 1924. 

Kapitlet vil også inkludere generell informasjon om partiet ved stortingsvalget i 1924. Dette 

er for å enkelt forstå hvem som blir nevnt i kildene. I tillegg vil partiets politikk fra før 

oktober 1924 bli nevnt. Dette er hovedsakelig for å vite hor partiene sto, og om de endret eller 

beholdt politikken under valgkampen. Hovedkilden til hvordan NKP førte politikken sin vil 

være partiets hovedorgan Norges Kommunistblad. Dette kapitlet vil dermed se på artikler fra 

denne avisa for å skape et helhetlig bilde av hvilken politikk Norges kommunistiske parti 

ønsket å føre under valgkampen til stortingsvalget i 1924. Kapitlet vil også hente informasjon 

fra pamfletter og brosjyrer fra Norges kommunistiske parti, spesielt de fra tida rett før 

stortingsvalget i 1924. NKP sitt valgprogram ved valget i 1924 vil også bli gjennomgått. 

Informasjonen som blir gitt i dette kapitlet vil være viktig for kapittel 6, hvor de forskjellige 

partienes taktikker vil bli sammenlignet og drøftet.  

 

4.2 Generell informasjon 

Norges kommunistiske parti, NKP, var en av de tre store arbeiderpartiene som stilte til 

stortingsvalg i 1924. NKP hadde størst støtte i Bergen og Hordaland. Det var også her de fikk 

flest stemmer ved valget. Det samme gjelder valgkretsene Kjøpsteder i Sør- og Nord-

Trøndelag fylker og Kjøpsteder i Hedmark og Opland fylker. Disse valgkretsene var 

hovedsakelig byene i disse fylkene, for eksempel Trondheim, Levanger og Hamar. 

 

Norges kommunistiske partis leder i 1924 var Sverre Støstad. En mer viktig skikkelse i partiet 

var Olav Scheflo. Scheflo hadde lenge vært en viktig politiker i DNA, og var sentral i begge 

partisplittelsene i DNA som fant sted i 1921 og 1923. Han var en av NKP sine representanter i 

Komintern. I tillegg var han redaktør i avisa Norges Kommunistblad. Scheflo var NKPs 



35 
 

viktigste skikkelse ved valget i 1924, og var derfor et stort fokus for NKP, og ofte angrepet av 

andre partier. Andre viktige skikkelser som vil bli nevnt i kapitlet er Peder Furubotn og 

Eugene Olaussen.  

 

4.3 NKPs politikk 

Norges kommunistiske parti var et sosialistisk parti, så de førte naturligvis en sosialistisk 

poltikk. Dette gjorde alle de tre partiene som vil bli gått gjennom i oppgava, DNA, NSA og 

NKP. Men det som skiller de tre partiene er i hvilken grad de er sosialistiske. I hvilken grad 

NKP var sosialistiske finner vi allerede i navnet, de var nemlig kommunistiske. NKP var et 

kommunistisk parti, men dette var også DNA. Så hva skilte disse partiene når begge fulgte 

den kommunistiske ideologien? Forskjellen er å finne i hva partiene identifiserer som 

kommunisme. DNAs syn på kommunisme ble gjennomgått i kapittel 3. NKPs syn på 

kommunisme skilte seg hovedsakelig fra DNAs syn når det kom til partiorganisering. For 

NKP var det viktig å følge politikken som kommunistene i Sovjetunionen og Komintern satt. 

Så den viktigste delen av NKPs kommunistiske politikk kom fra politikken som ble satt av 

Komintern.  

 

Et interessant spørsmål rundt Norges kommunistiske parti var hvorfor de stilte til 

stortingsvalg i 1924. Ifølge politikken deres trengtes det en voldelig revolusjon for å bli kvitt 

kapitalismens diktatur i Norge. Dette kan man blant annet se ved å se på Moskvatesene som 

de godtok, for å bli medlem av Komintern. I tese nummer seks, som omhandler behovet for en 

revolusjonær omstyrtelse av kapitalismen, ser man et godt eksempel på dette. I og med at 

NKP var medlem av Komintern, var det naturlig for partiet å følge denne politikken, slik som 

de fulgte de fleste punktene i Moskvatesene. Men Komintern fulgte Vladimir Lenins idé om 

at alle medlemspartier av Komintern skulle delta i valgene i deres egne hjemland. Dette 

tankesettet finner vi i Radikalismen – kommunismens barnesykdom, skrevet av Lenin. Her 

hevder Lenin at det er vitalt for de kommunistiske partiene å delta i den parlamentariske 

prosessen, ellers vil partiene isolere seg.59 Så det var naturlig for NKP å stille til 

stortingsvalget i 1924 i Norge. Norges kommunistiske parti forklarer også hvorfor de deltar i 

den parlamentariske prosessen i Norges kommunistblad og andre brosjyrer. Dette vil bli tatt 

opp senere i kapitlet. 

 

                                                             
59 Lenin, V.I. 1969. Radikalismen – kommunismens barnesykdom. Kristiania: Ny Dag, s. 48-51 
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4.4 NKPs taktikk funnet i Norges kommunistblad 

Hovedkilden til Norges kommunistiske partis politikk opp mot stortingsvalget i 1924 vil være 

hovedorganet til NKP: Norges kommunistblad. Avisen ble opprettet rett etter at partiet ble 

grunnlagt i 1923 etter splittelsen fra DNA. Norges kommunistblad ble utgitt i Kristiania, og 

det er mange artikler som fokuserer på saker som gjaldt Kristianiaområdet. Det var totalt 18 

antall utgaver som kom ut i oktober 1924 opp til 21. oktober, når stortingsvalget fant sted. 

Ved å lese disse utgavene får man et tydelig bilde av NKP sin taktikk ved valgkampen til 

stortingsvalget i 1924. Jeg vil foreslå at partiet hadde to mål ved dette valget. For det førte var 

det viktig for dem å skaffe seg stemmene til arbeiderne i Norge. Dette var meget viktig og 

avgjørende ved dette valget, siden dette var partiets første stortingsvalg i Norge. Det andre 

målet var å sørge for at de to andre sosialistiske partiene ved valget, DNA og NSA, ikke ble 

stemt på. Det var aller viktigst for NKP å sørge for at arbeidere ikke stemte på DNA. Jeg vil 

her komme med eksempler fra Norges kommunistblad som illustrerer dette. 

 

Under valgkampen ved stortingsvalget i 1924 var en av NKPs største mål å oppnå stemmer 

fra arbeiderne i Norge. En av deres taktikker for å oppnå dette var å angripe Det norske 

arbeiderparti. Dette kan vi se blant annet i utgaven fra 17. oktober, under artikkelen ved navn 

I «Arbeiderklassens Interesse».60 Artikkelen starter med å betegne DNA som Tranmæl-

partiet. Et navn NKP bruker for DNA konsekvent gjennom valgkampen, enten det er i Norges 

kommunistblad eller andre utgitte verker av partiet. Dette er noe oppgaven vil komme tilbake 

til senere i kapitlet. Men det som er viktigst med denne artikkelen er det som blir skrevet 

senere. Her angriper avisa DNA for å bruke mottoet «I arbeiderklassens interesse», når det 

kommer til hvorfor folk burde stemme DNA. Artikkelen sier at det er greit at DNA hevder de 

er partiet som kjemper for arbeiderklassens interesser. Men så angriper artikkelen DNA ved å 

si at dette er en taktikk brukt av fascistiske partier, som for eksempel av Benito Mussolini i 

Italia, når han tok makta. Dette er fascinerende av en årsak, NKP stiller spørsmålstegn ved 

DNAs interesse for arbeiderklassen. De går så langt som å sammenligne dem med den 

fascistiske bevegelsen i Italia på 1920-tallet. Det kan argumenteres for at NKP hevder at DNA 

ikke en gang er et kommunistisk parti, men heller et parti som hevder å være dette, kun for å 

oppnå makt. 

 

                                                             
60 Norges kommunistblad. 17. oktober s. 3 
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DNA blir ikke bare angrepet for å være et falskt arbeiderparti. De blir også angrepet for å 

være partiet som splittet arbeiderklassen i Norge. Det er viktig for NKP at det virker som at 

det er DNA som var problemet i splittelsen som DNA opplevde i 1921 og 1923, men spesielt 

splittelsen i 1923. Et eksempel på dette er å finne i utgaven fra 3. oktober, i artikkelen Valgets 

betydning. Artikkelen starter slik: 

 

Arbeiderklassen gaar splittet til valg iaar. Norges kommunistiske parti tilbød 

enhetsfront mot borgerskapet, men tranmælitene sa nei. De trodde kanskje at naar de 

var saa sterke at de ikke behøvde nogen internasjonal forbindelse, da kunde de ogsaa 

klare sig uten noget samarbeide med oss kommunister.61 

 

Åpningen på artikkelen er interessant av flere årsaker. For det første gjør artikkelen det klart 

at DNA står bak mye av problemene rundt splittelsen i 1923. DNA angripes for å ha nektet å 

skaffe seg en internasjonal forbindelse. Den internasjonale forbindelsen det refereres til her er 

Komintern. Så det er DNA som sørget for splittelsen, men det som er viktig å påpeke er den 

andre setningen i åpningen av artikkelen. Her viser avisa til de mislykkede forsøkene på å få 

til et samarbeid mellom de tre arbeiderpartiene mot stortingsvalget i 1924. Disse forsøkende 

på å samle DNA og NKP, og NSA til en mindre grad, var for å ha en bedre sjanse mot de 

borgerlige partiene ved valget. Men disse forsøkene var altså mislykkede, og her hevder NKP 

at dette er DNA sin feil. Ikke bare viser dette at DNA ikke er villig til å samarbeide med NKP. 

DNA blir framstilt som et sta og stolt parti, som ikke er villig til å samarbeide mot de 

borgerlige partiene. Men DNA blir også framstilt som et parti som ønsker splittelsene, og i 

bunn og grunn kun er et parti som står i veien for samlingen av arbeiderklassen. Til slutt 

fungerer også den åpningen som et angrep på DNA på den måte at partiet ikke er virkelig 

kommunister. NKP betegner seg som «oss kommunister» i artikkelen, og DNA virker dermed 

som et parti som ikke er kommunistisk, til tross for deres hevdelse av å være dette. 

 

Det var ikke bare viktig for Norges kommunistiske parti å angripe selve partiet DNA, det var 

også viktig å angripe sentrale skikkelser i partiet. Spesielt var det mange angrep på Ole Lian 

og Martin Tranmæl. Dette er naturlig med tanke på rollene til disse to personene, hvilket det 

står mer om i kapittel 3. Det er flest angrep på Martin Tranmæl, og DNA blir ofte betegnet 

som Tranmælpartiet, og medlemmer av partiet blir kalt tranmælitter. Det NKP fokuserer på å 

                                                             
61 Norges kommunistblad. 3. oktober. S. 1 
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angripe Tranmæl for er mangt. En av de viktigste er å hevde at Tranmæl er i mot 

arbeiderklassen i Norge. Dette ser vi blant annet i den førnevnte artikkelen I 

«Arbeiderklassens Interesse» fra 17. oktober utgaven.62 Her blir Tranmæl kastet inn med 

DNA, når de blir sammenliknet med den fascistiske bevegelsen i Italia på 1920-tallet. 

Artikkelen sier at Tranmæl misbruker mottoet «I arbeiderklassens interesse», han er ikke 

interessert i det hele tatt å kjempe for arbeiderne.  

 

Vi ser videre angrep på Martin Tranmæl og Ole Lian, og Det norske arbeiderparti, i utgaven 

fra 20. oktober, i artikkelen ved navn Stem ikke – før du har lest dette! Artikkelen tar for seg 

hvordan både Tranmæl og Lian stiller seg i forhold til Komintern, her referert til som den 3. 

internasjonalen. Artikkelen angriper Tranmæls kritikk av bolsjevikstyret i Sovjetunionen. Det 

refereres til at Tranmæl sa i Arbeiderbladet at det trengtes en ny revolusjon i Sovjetunionen, 

her referert til som Russland. Det at Tranmæl kritiserer styret i Moskva ser NKP på som et 

direkte angrep på kommunismen, og dermed på NKP. Videre hevdes det at denne kritikken 

vil føre til en svekkelse av kommunismen og NKP. Tranmæl blir dermed malt som en person 

som svekker arbeidernes muligheter til å oppnå et bedre samfunn, gjennom kommunismen. 

Dersom kommunismen svekkes vil arbeidernes rettigheter svekkes. Dette komme fram ved 

følgende sitat: «Arbeidere, klassefeller i Kristiania og ellers i landet! Forstaar dere ikke hvad 

dette har aa si? Forstaar dere ikke at en svekkelse av kommunismen vil innebære de mest 

skjebnesvangre følger for vaar klasse.»63 Artikkelen oppfordrer også arbeiderne i Norge til å 

ikke stemme på Det norske arbeiderparti. Dersom de stemmer på et slikt «mellomparti» på 

bekostning av NKP vil de borgerlige partiene i Norge se på dette som en seier.64 Her ser vi at 

NKP betegner DNA som et mellomparti. Et parti som ikke har noe ståsted, men kun står 

mellom to ytterpunkter. Dette angrepet ser vi også senere i en av NKP sine brosjyrer.65 

Artikkelen hevder også at en arbeiderklasse uten et kommunistisk parti, er en arbeiderklasse 

som borgerskapet ikke frykter. Her angriper altså NKP DNA for å ikke være et ordentlig 

kommunistisk parti. NKP mener at etter å ha brutt med Komintern har DNA sagt fra seg 

rollen som det kommunistiske parti i Norge.  

 

                                                             
62 Norges kommunistblad. 17. oktober s. 3 
63 Norges kommunistblad. 20. oktober. S. 1 
64 Norges kommunistblad. 20. oktober. S. 1 
65 Se NKP sin taktikk i brosjyrer eller pamfletter 
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En av de mer interessante artiklene i Norges kommunistblad er artikkelen «Det 

kommunistiske parti fortsetter valgkampen av 1921» i utgaven fra 20. oktober.66 Denne 

artikkelen angriper både DNA og NSA. Men den fremmer også NKPs politikk, og hevder at 

NKP er det eneste partiet som enda fører politikken DNA førte ved stortingsvalget i 1921. 

Artikkelen åpner med å se tilbake på valget i 1921, og sier at DNA var det eneste partiet som 

førte en revolusjonær valgkamp. Dette var en form for valgkamp som ikke bare de borgerlige 

partiene mislikte, men også NSA, her referert til som sosialdemokratene. Artikkelen er nøye 

på å nevne at DNA fulgte moskvatesene og Komintern ved dette valget. NSA blir angrepet 

flere ganger i artikkelen. Ikke bare for å være et parti som ikke støtter den revolusjonære 

politikken. Men også for å være et parti som følger en politikk som ikke er attraktiv for noen. 

Dette finner vi blant annet i setningen «Det blev spaad fra socialdemokraternes side, at 

flertallet av landets arbeidende befolkning vilde samle sig om det socialdemokratiske parti».67 

Valget i 1921 ble ikke noen stor suksess for NSA, og DNA fikk mange flere stemmer enn 

NSA ved valget. Dette er noe artikkelen også informerer om. Artikkelen hevder så at grunnen 

til denne valgsuksessen i 1921 var den revolusjonære valgkamp, og partiets tilknytning til 

moskvatesene og Komintern. Denne taktikken er interessant, for ved å gjøre dette blir leserne 

oppfordret til å stemme på NKP ved valget, dersom de stemte på DNA i 1921. Som artikkelen 

hevder så er det NKP som enda driver den samme politikken, som DNA gjorde før splittelsen 

i 1923. En annen taktikk som blir brukt i denne artikkelen er artikkelens inkludering av hvem 

det er de borgerlige partiene angriper. «Det er vaart parti Aftenposten og Tidens Tegn hver 

dag angriper. Hele høirepressen i Kristiania appellerer til borgerne om aa stemme slik, at ikke 

Olav Scheflo blir valgt.»68 Ved å skrive dette får NKP frem hvem den virkelige fienden for de 

borgerlige partiene er, nemlig deres parti. Hverken DNA eller NSA er en trussel for 

borgerskapet, siden de ikke blir angrepet av høyrepressen, ikke i samme grad som NKP. Så 

artikkelen gjør det tydelig. Arbeiderne i Norge burde stemme på partiet som enda følger den 

revolusjonære politikken fra 1921, og som er hardest angrepet av borgerskapet i Norge. 

 

Det var også viktig for NKP å fremme sin egen politikk i Norges kommunistblad. Vi har 

allerede sett eksempler på dette, blant annet i den førnevnte artikkelen «Det kommunstiske 

parti fortsetter valgkampen av 1921» i utgaven fra 20. oktober. Her blir NKPs valgkamp 

sammenliknet med den DNA drev ved stortingsvalget i 1921. Altså en revolusjonær 
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valgkamp. I tillegg vises det sterk støtte til moskvatesene og Komintern. Et annet eksempel på 

at NKP ønsket å få politikken sin fram, er å finne i utgaven fra 3. oktober. I artikkelen «Det 

kommunistiske parti og valget», skrevet av Reidar Eriksen, finner vi et perfekt eksempel på 

dette. Artikkelen åpnes slik:  

 

For et kommunistisk parti er valget i første rekke en anledning til den sterkest mulig 

agitasjon for den kommunistiske politikk. Vaar opgave er ikke aa samle stemmer ved 

fete løfte og reformistiske ønskelister, men aa samle flest mulig om en klar 

kommunistisk politikk.69 

 

Denne åpningen gjør det tydelig at NKP ønsker å føre en kommunistisk politikk. Vi ser også 

hvorfor valget er så viktig for NKP, det vil være en mulighet for å skape uro dersom partiet 

oppnår et sterkt resultat. Denne tankegangen ser vi mer av utover artikkelen. En annen ting 

som er viktig å peke ut med denne åpninga er at den skiller NKP fra de to andre sosialistiske 

partiene. DNA fikk ofte kritikk av NKP for å komme med tomme valgløfter, så vi ser her at 

forskjellen mellom DNA og NKP, er NKPs realistiske tilnærming til valget, og hvilken rolle 

kommunismen spiller i valget. Når det blir nevnt reformistiske ønskelister, så er det lett å 

trekke tråden til NSA. For NKP er det uaktuelt å drive med noen form for reformisme. Dette 

får vi også se videre utover artikkelen. Artikkelen gjør det tydelig at NKP ønsker å komme 

inn på stortinget. Ikke for å drive samarbeidspolitikk med de borgerlige partiene, men for å 

heller vise fram urettferden skapt av disse partiene. De ønsker å blusse opp under den sosiale 

uroen i landet.70 Dette er en form for politikk som Komintern ønsket at medlemspartiene 

skulle føre. Dette kan vi blant annet se ved å se på moskvatesene, nemlig den førnevnte tese 

nummer 6. Hvor den voldelige revolusjonen er i fokus.  

 

NKP brukte også Norges kommunistblad til å angripe de borgerlige partiene i Norge. Vi har 

allerede sett eksempler på dette i førnevnte artikler. Et annet godt eksempel på dette er å finne 

i utgaven fra 18. oktober, i artikkelen «Hvad velger du?». Artikkelen åpner med et ultimatum, 

at arbeiderne i Kristiania kan velge mellom å stemme på representantene for arbeidsgiverne, 

Høyre, eller de som representerer arbeiderne, NKP.71 Allerede her ser vi at NKP ønsker å 

male de borgerlige partiene som et parti for den rike eliten i Norge, mens NKP er partiet for 
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alle de arbeidende i Norge. Videre går artikkelen inn på de forskjellige medlemmene som 

stiller til valg på Høyres liste i Kristiania. Hensikten med å gi informasjon om disse 

politikerne, er å stille dem i et dårlig lys. Ved å se på måten NKP omtaler den første personen 

på Høyres liste, kan man se tydelig at NKP forsøker å stille dem i et dårlig lys: 

 

Førstemann paa høires liste er den reaskjonære fascist redaktør C.J. Hambro. Uten 

forkleinelse for byens øvrige reaksjonære fascistkrapyl kan man vel trygt paastaa at 

Hambro er en av de mest arbeiderfiendtlige representanter som nogen gang har satt sin 

for i Norges storting som representant for Kristiania. Hele Hambros virke som 

tingsmann har vært en uavbrutt kjede av hatske og ondsidede angrep paa den 

kjempende arbeiderklasse.72 

 

I dette utdraget fra «Hvad velger du?» kan vi tydelig se NKPs aggressive retorikk mot de 

borgerlige partiene i Norge. C.J. Hambro, som representant for Høyre, blir ikke beskrevet som 

en borgerlig politiker, men en fascist. I tillegg blir han malt som en av arbeiderfolkets verste 

fiender i Norge. Slike angrep fortsetter mot resten av de som stiller til valg på Høyres liste i 

Kristiania. De andre blir kritisert på lik måte som Hambro, med sterk retorikk, som forsøker å 

sette hver person i et dårlig lys. Artikkelen inkluderer yrkene til personene på listen til Høyre, 

og fokuserer på hvor rike de er, og hvilken klasse de tilhører. Spesielt blir Karl Wefring 

angrepet. Årsaken til at han blir et fokus av NKPs angrep er at han var krigsminister under 

Abraham Berges regjering, som satt før Johan Ludwig Mowinckels første regjering. Wefring 

blir betegnet som både militarist og hvitegardist.73 Etter å ha gått gjennom Høyres valgliste i 

Kristiania fortsetter artikkelen med å forsøke å overbevise leserne om hvorfor NKP burde 

stemmes på, fremfor de borgerlige partiene, og da spesielt Høyre. Avisa beskriver her NKP 

som det eneste partiet som kan innføre proletariatets diktatur, arbeiderklassens diktatur, i 

Norge. NKP er det eneste partiet som kan sørge for arbeidernes diktatur over det kapitalistiske 

samfunn. Videre er det viktig for artikkelen å få fram at det er NKP som følger Lenins 

ideologi, og er medlem av Komintern. Artikkelen får også frem at Olav Scheflo står øverst på 

NKPs liste, og burde derfor stemmes på. 

 

Det var viktig for Norges kommunistiske parti å overbevise arbeiderne i Norge om at de var 

partiet som kjempet for deres rettigheter. Dette kommer fram i artikkelen Mot hvem rettes 
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slaget? skrevet av Henry W. Kristiansen i utgaven fra 20. oktober. Denne artikkelen tar først 

for seg hvordan NKP blir angrepet av de borgerlige partiene i Norge, og at det er rettet en 

felles parole mot spesifikt NKP. For NKP er dette en god ting. Dette blir brukt som et bevis 

på at NKP er det partiet som virkelig tar opp kampen mot det borgerlige samfunnet i Norge. 

Her blir det også ført en voldelig retorikk som gir støtte for revolusjon. Vi ser eksempel på 

både NKP som det eneste partiet borgerskapet frykter og deres revolusjonære retorikk i 

følgende sitat: 

 

Fordi vaart parti er den hensynsløse klassekamps parti. Fordi vaart parti aapent og 

tydelig erklærer, at for oss er stortingsvalget ikke noget eneste saliggjørende middel. 

Vi vet at socialismen ikke kan gjennemføres ved en beslutning i stortinget, men at den 

kun kan gjennemføres ved en bitter, revolusjonær kamp, i en skaanselsløs krig mot den 

snyltende utbytterklasse som utgjøres av de største skurker og svindlere som gaar paa 

denne klodes overflate.74 

 

Sitatet starter med å svare på hvorfor borgersamfunnet angriper NKP. Jo nemlig fordi partiet 

ikke bare er fornøyd med gode valg og deltakelse i det parlamentariske systemet. For at NKP 

skal oppnå sitt endelige mål, som er å fjerne det kapitalistiske samfunnet i Norge og innføre et 

arbeiderdiktatur, så må partiet delta i en væpnet revolusjon. Sitatet gjør det klart at til tross for 

NKP sin deltakelse i stortingsvalget, så mener partiet at sosialismen ikke kan innføres ved 

hjelp av stortinget. Artikkelen går videre med å hevde at det er naturlig for de borgerlige 

partiene å være i mot NKP nettopp på grunn av dette. Men det er ikke kun de borgerlige 

partiene som angripes. NSA og DNA blir også kalt for fiender av NKP. Fem partier blir nevnt 

som NKPs største fiender, Høyre, Venstre, Bondepartiet, høyresosialister og tranmælitter.75 

Her er NSA representert ved høyresosialister og DNA representert ved tranmælitter. 

Kristiansen får også frem at NKP sitt mål i dette sitatet: «[…] Det kommunistiske parti vil 

leve og stadig føre den kjempende arbeiderklasse frem mot maalet: arbeiderklassens 

overtagelse av den politiske og økonomiske makt.»76 Her blir det skapt et tydelig bilde av hva 

NKP sitt mål er. Det norske arbeiderparti blir også angrepet videre. Partiet blir kalt et 

«kontrarevolusjonært» parti, og blir angrepet med kraftig retorikk. Dette ser vi i følgende 

sitat: «Den kontrarevolusjonære Tranmæls parti skal ved valget faa sig en nesestyver slik, at 

                                                             
74 Norges kommunistblad. 20. oktober. S. 5 
75 Norges kommunistblad. 20. oktober. S. 5 
76 Norges kommunistblad. 20. oktober. S. 5 
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han ikka sa frekt som før vaager aa tale om «en ny revolusjon i Russland»».77 Her blir DNA 

referert til som Tranmæls parti. Denne artikkelen viser både at NKP forhold seg til de fleste 

andre partier som fiendtlige, og at de drev en sterk retorikk mot disse partiene. Vi ser også at 

NKP stolt viser fram sitt endelig mål, og hvordan de skal oppnå dette målet ved hjelp av en 

voldelig revolusjon. 

 

4.5 NKPs valgprogram i 1924 

Introduksjonen i Norges kommunistiske partis valgprogram fører en aggressiv retorikk mot 

borgerskapet i Norge. Den angriper borgerskapet ved å hevde at de fengsler arbeidere og 

utbytter arbeiderklassen i Norge. Denne setningen viser tydelig hvordan NKP ønsker at 

kommunismen skal ta makta i Norge: «Imot den kapitalistiske utbytning må arbeiderklassen 

føre en hensynsløs kamp med det mål for øie å styrte kapitalistveldet og oprette arbeiderenes 

og bøndernes herredømme gjennem arbeiderklassens diktatur».78 Dette sitatet gjør det tydelig 

hvordan NKP vil innføre den kommunistiske politikken. NKP står tydelig for en voldelig 

overtakelse av makta i Norge, her representert ved «kapitalistveldet». Dette stemmer overens 

med politikk funnet i Norges kommunistblad og i enkelte brosjyrer.79 NKP er også tydelig i 

valgprogrammet på at de ønsker å innføre et diktatur styrt av arbeiderne og bøndene i Norge. 

Dette stemmer også med hvordan NKP har uttrykt seg i partiavisa og brosjyrer. 

Valgprogrammets introduksjon går også inn for å sette Komintern i et godt lys. Dette ser vi i 

setningen «Den eneste makt som har tatt kampen op mot den internasjonale kapitalistklasse, 

er Den kommunistiske Internasjonale».80 Her blir Komintern referert til som «Den 

kommunistiske Internasjonale», hvilket var deres fulle navn. NKP hevder at Komintern er de 

eneste som har tatt opp kampen mot kapitalistene. Ved å gjøre dette sier de at NKP, som et 

medlemsparti av Komintern, er det eneste partiet som kan stoppe kapitalistklassen i Norge.  

 

Videre i valgprogrammet ser vi at NKP gjør det enda tydeligere at den demokratiske 

prosessen ikke vil føre til innføringen av en fast kommunistisk politikk i Norge. Under 

punktet «Ingen falske forhåpninger» kommer dette fram. I dette punktet går NKP inn på at 

den demokratiske prosessen ikke er NKPs endelige mål. Igjen hevder partiet at en revolusjon 

er den eneste måten å innføre en økonomisk politikk som gagner arbeiderne. Dette punktet går 

                                                             
77 Norges kommunistblad. 20. oktober. S. 5 
78 Valgmanifest. 
79 Se «Taktikk funnet i pamfletter eller brosjyrer». 
80 Valgmanifest 
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så langt som å så tvil om at en «arbeiderregjering» heller ikke ville kunne oppnå noen ny 

økonomisk politikk for arbeiderne, dersom dette oppnås via et demokratisk valg.81 Dette 

punktet er også interessant fordi det forteller hvorfor NKP er villige til å stille til et valg, til 

tross for å ikke ha noe tro på den demokratiske prosessen i Norge. Dette kommer frem i denne 

setningen: «Kommunistenes stortingsgruppe er en forpost i fiendens leir, en forpost som kan 

understøtte arbeiderklassens daglige utenomparlamentariske kamp».82 NKP er altså villige til 

å delta i den parlamentariske prosessen i Norge, i håp om å hjelpe arbeiderklassen i landet. 

Men NKP er tydelig på at dette ikke er en endelig løsning, men heller en midlertidig en, til 

tiden er klar for en revolusjon hvor kapitalistdiktaturet blir styrtet. 

 

Valgprogrammet angriper også både DNA og NSA. Under punktet «Reformistene avslår 

enhetsfront» finner vi dette angrepet. Her vil hele punktet bli gjengitt: 

 

Norges kommunistiske parti har i erkjennelsen av den betydning det har å ha en sterk 

arbeiderrepresentasjon på stortinget, tilbudt de to andre arbeiderpartier enhetsfront ved 

valget. Dette tilbud er blitt møtt med blankt avslag. Partiet må derfor kaste sig med 

fordoblet iver inn i valgkampen for å mønstre den sterkest mulige representasjon av 

den revolusjonære arbeiderklasse.83 

 

Som vi ser refererer punktet til forsøket på å oppnå en enhetsfront, hvilket var et mislykket 

forsøk. Vi har allerede sett NKP ta opp dette i Norges kommunistblad i utgaven fra 3. oktober, 

nevnt over. Her blir både DNA og NSA referert til som «reformistene» i tittelen på punktet. 

Det er naturlig å kalle NSA for reformister, i og med at partiet identifiserer seg som et 

reformistisk parti. Men å kalle DNA for reformistisk, som er et parti som identifiserer seg som 

et kommunistisk parti, vil jeg tolke som et angrep. NKP angriper, og skylder på, DNA og 

NSA for det mislykkede forsøket på en enhetsfront. Dette punktet viser også en annen årsak 

til hvorfor NKP er villig til å delta i stortingsvalget. De ønsker å representere de 

revolusjonære arbeiderne i Norge, og mener at hverken NSA eller DNA vil utfylle denne 

rollen. 

 

                                                             
81 Valgmanifest 
82 Valgmanifest 
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4.6 Taktikk funnet i pamfletter eller brosjyrer 

Ved å se på pamfletter eller brosjyrer som ble utgitt av Norges kommunistiske parti kan man 

finne ut mer om deres taktikk ved valgkampen, og hvordan de holdt seg til de to andre 

sosialistiske partiene. Brosjyrene utgitt av NKP ved stortingsvalget i 1924 fokuserer på flere 

ting. Enkelte fokuserer på å spre politikken til NKP, hvilket er naturlig siden dette er et nytt 

parti, og stortingsvalget i 1924 er partiets første valg. Brosjyrene fokuserer også på å angripe 

de fleste partiene i Norge, enten de er borgerlige eller sosialistiske. Partier som ble angrepet 

var blant annet Venstre, Høyre, Det norske arbeiderparti og Norges socialdemokratiske 

arbeiderparti. En annen ting brosjyrene fokuserte på var å angripe kapitalisme og den såkalte 

«reformismen», som man kunne finne i NSA. Mye av taktikken brukt i brosjyrene er lik 

taktikken som er å finne i Norges kommunistblad. Et perfekt eksempel på NKPs taktikk er å 

finne i brosjyren «Hvad vil NKP». Denne brosjyren går gjennom alle de førnevnte fokusene 

NKP hadde under valgkampen. Brosjyren åpner med en gjennomgang av Det norske 

arbeiderpartis historie. Denne gjennomgangen tar for seg begge splittelsene som skjedde med 

DNA, i 1921 og 1923. Brosjyren angriper DNA og NSA gang på gang. Et interessant sitat fra 

brosjyren lyder slik: «[…] at de «revolusjonære» venstresocialister har falt i høiresocialistenes 

armer for å slå kommunistene ut.»84 NKP hevder at de «revolusjonære» venstresosialistene, 

altså DNA, vil ende opp med å samarbeide med NSA, som her blir betegnet som 

høyresosialistene. Dette hevder de med sikkerhet blant annet på grunn av at dette har hendt 

flere ganger andre steder i Europa med andre arbeiderpartier. På grunn av dette betegner NKP 

DNA som et mellomparti. Altså et parti som ikke har noe fast ståsted, men står mellom to 

ytterpunkter. Som i Norges kommunistblad ser vi angrep på DNAs revolusjonære virksomhet, 

ved å sette anførselstegn rundt ordet når de beskriver partiet. 

 

«Hvad vil NKP» gir også et viktig innblikk i Norges kommunistiske parti sitt syn på sin rolle i 

Norge. Ifølge brosjyren betyr stiftelsen av partiet at Norge entrer verdensrevolusjonen.85 Det 

blir gjort tydelig at Norge nå ikke er en inaktiv del av verdensrevolusjonen, men at landet 

deltar aktivt. Dette fordi NKP har en internasjonal tilkobling, en tilkobling til Komintern. 

Brosjyren maler NKP som et parti som ofrer seg for arbeiderklassen i Norge. Til tross for at 

hele arbeiderklassen ikke støtter partiet, så er NKP villige til å kjempe for hele den norske 

arbeiderklassen. Dette kommer fram i følgende sitat:  

                                                             
84 Hansen, Arvid 1924. Hvad vil NKP. S. 7 
85 Hvad vil NKP. S. 19 
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Partiet vet at det er utopi å tenke sig at hele arbeiderklassen, som for en stor del ligger 

under for borgersamfundets åndelige innflytelse, uten videre skulde kunne tilegne sig 

en helt ny verdensanskuelse, den kommunistiske. Men partiet vil ikke desto mindre gå 

i spissen for de arbeidere som for alvor vil ta kampen op mot kapitalismen, og det vil 

søke å trekke også de store indifferente masser med sig i denne kamp »86  

 

Ikke bare kommer det fram at NKP ofrer seg for arbeiderklassen. Men NKP angriper det 

borgerlige samfunnet i Norge for å ha lurt arbeiderklassen i Norge. Dermed kommer det fram 

at NKP vet at ikke hele den norske arbeiderklassen støtter partiet, men at dette ikke er deres 

feil, men borgersamfunnets feil.  Det kommer også fram at NKP vil være partiet som, ved å 

samle de villige arbeiderne, etter hvert vil sørge for en samlet arbeiderklasse som gjør opprør 

mot kapitalismen i Norge. Vi ser også at NKP er sikre at de vil oppnå å få de ikke-

revolusjonære arbeiderne med på sin side.  

 

Norges kommunistiske parti sin holdning til revolusjonær virksomhet kommer tydelig fram i 

flere av brosjyrene. I brosjyren «NKP og militarismen» finner vi flere eksempler på dette. 

Brosjyren tar for seg hvordan NKP stiller seg i forhold til militarismen. Brosjyren går i 

dybden på hvordan NKP blir nødt til å føre en revolusjonær kamp for å ta makta i Norge. 

«NKP og militarismen» består av taler fra fire viktige skikkelser i partiet, Eugene Olaussen, 

Jørgen Dahl, Henry W. Kristiansen og Peder Furubotn. Vi finner følgende sitat i brosjyren: 

«Ingen ofre er for store når det gjelder å rykke frem og tilintetgjøre borgersamfundet, 

tilintetgjøre den borgerlige statsmakt og gjennem arbeiderklassens diktatur grunnlegge det 

kommunistiske samfund.»87 Dette sitatet kommer fra Peder Furubotn, og gir oss et klart bilde 

av NKPs syn på revolusjon. For NKP er det viktigste målet å fjerne borgerskapet i Norge. Å 

oppnå dette er så viktig at partiet er villige til å hevde at ingen ofre er for store. Det kommer 

tydelig fram at NKP er villig til å føre en voldelig retorikk. Det kommer også fram hva NKP 

ønsker å innføre etter revolusjonen, nemlig arbeiderklassens diktatur. Et diktatur som skal 

grunnlegge det kommunistiske samfunnet i Norge. For Norges kommunistiske parti er det 

viktig å etablere en hær for å kunne oppnå en suksessfull revolusjon. Det blir ofte snakket om 

en rød arme, slik som man kan finne i Sovjetunionen. Vi finner følgende sitat i «NKP og 

militarismen»: «Det gjelder å skape en rød arbeiderarme som er sterk nok til å knuse 

                                                             
86 Hvad vil NKP. S. 20-21 
87 NKP og Militarismen. S. 12 
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borgerstaten og den brutale maktorganer.»88 Slik retorikk er å finne gjennom hele denne 

brosjyren. Norge kommunistiske parti har dermed en meget kraftig retorikk, som støtter opp 

under ideen om revolusjon og innføring av arbeidernes diktatur. For å oppnå dette ønsker 

NKP å etablere en rød arme, en hær av arbeidere, som kan lede revolusjonen. 

 

Norges kommunistiske parti angriper Det norske arbeiderparti i flere av brosjyrene sine, blant 

annet i «Hvorfor er vi internasjonale?» Denne brosjyren tar hovedsakelig for seg hvorfor 

arbeiderne i Norge burde stemme på NKP over DNA. Brosjyren åpner med et angrep på DNA 

og deres avslag på NKP sitt forslag om en enhetsfront. Slike angrep finner vi også mange av i 

Norges kommunistblad, så dette er en viktig sak for NKP. Ved å peke ut dette får partiet det 

fram at de er partiet som ønsker å samarbeide, men at de andre arbeiderpartiene ikke er villige 

til å bidra. NKP får fram at de er partiet som er villig til å se bort fra uenigheter for å oppnå 

det beste resultatet for arbeiderne ved stortingsvalget i 1924. «Hvorfor vi er internasjonale?» 

tar også for seg angrep på NSA og den sosialdemokratiske ideologien. I denne brosjyren gjør 

NKP narr av NSA, og hvor liten trussel de utgjør for borgerskapet. NSA, her referert til som 

«socialdemokratene», blir angrepet for å være snille og medgjørlige.89 Dersom borgerskapet 

er vennlige mot NSA, vil NSA være vennlige mot dem, hevder NKP.   

 

4.7 NKP og Jernstreiken 

Det er viktig å peke ut at jernstreiken var en konflikt som startet nedenfra og opp. Dette vil si 

at streiken ikke var godt organisert til å begynne med, og at det var mye forvirring rundt 

konflikten. Dette kan man også se innad i partiene. Det var ikke enighet innad i partiene om 

man skulle støtte opp under streiken eller ikke. Norges kommunistiske parti hadde stor 

interesse av streiken. Men det var svært stor uenighet i NKP rundt streiken. Partiet var splittet, 

og var ikke en drivende kraft bak streiken, slik partiet skulle ønske det var i ettertid.90 Men det 

er verdt å nevne seg at partiet støttet opp under streiken når den gikk mot slutten. NKP var 

dermed et parti som støttet streiken, til tross for å ikke ha gjort dette i begynnelsen. 

 

4.8 Oppsummering 
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89 Olaussen, Eugene 1924. Hvorfor er vi internasjonale? S. 4 
90 Lorenz 1983, s. 43 
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Norges kommunistiske parti var ett av tre sosialistiske partier som stilte til stortingsvalget i 

1924, og kjempet dermed med disse partiene om stemmene til arbeiderne i Norge. NKP skilte 

seg ut som det nye partiet, og dette var deres førte valg. NKP hadde støtte i Hardanger, 

Oppland og Hedmark. NKP identifiserte seg som et kommunistisk parti, og mente at DNA var 

falske kommunister. Det som skilte partiene var hvordan de ønsket infrastrukturen til partiet 

skulle være. For NKP var det viktig å være en del av Komintern, og følge ledelsen i Moskva. 

Hvordan NKP ledet politikken sin er å finne i partiavisa Norges kommunistblad. Her finner 

man også mange eksempler på hvordan partiet holdt seg i forhold til DNA og NSA. Dersom 

man går gjennom alle utgavene av avisa i oktober opp mot stortingsvalget i 1924, får man et 

helhetlig bilde av NKPs politikk. Deres største fokus var å angripe partiet DNA. I tillegg til å 

angripe partiet, så angrep de sentrale skikkelser i DNA, og da spesielt Ole Lian og Martin 

Tranmæl. De angrep også NSA, og borgerlige partier, og da spesielt Høyre. Det var også 

viktig for partiet å reklamere for egen politikk, siden de var det nye partiet. Dette er også å 

finne i brosjyrene til NKP, og blant annet «Hvad vil NKP», «NKP og Militarismen» og 

«Hvorfor er vi internasjonale?». 
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Kapittel 5 – Norges socialdemokratiske 

arbeiderparti 

 

5.1 Innledning 

Dette kapitlet vil ta for seg hva slags politikk Norges socialdemokratiske arbeiderparti førte i 

perioden før stortingsvalget i 1924. Kapitlet vil fokusere på politikken som ble ført i oktober 

1924. Hovedkilden til hvordan NSA førte politikken sin vil være partiavisa «Den Nye Social-

Demokraten». Dette kapitlet vil dermed se på artikler fra denne avisa for å skape et helhetlig 

bilde av hvilken politikk Norges socialdemokratiske arbeiderparti ønsket å føre under 

valgkampen til stortingsvalget i 1924. Kapitlet vil ikke hente informasjon fra pamfletter og 

brosjyrer, slik som i kapittel 3 og kapittel 4. Årsaken til dette er at NSA ikke har mange 

gjenværende kilder. De fleste forsvant under okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig. 

Informasjonen som blir gitt i dette kapitlet vil være viktig for kapittel 6, hvor de forskjellige 

partienes taktikker vil bli sammenlignet og drøftet.  

 

5.2 Generell informasjon 

Norges socialdemokratiske arbeiderparti, NSA, var en av de tre store sosialistiske partiene 

som stilte til stortingsvalg i 1924. NSA hadde størst støtte i Østfold og Akershus. Det var også 

her de fikk flest stemmer ved valget, i valgkretsene Østfold, Akershus og Kjøpsteder i 

Akershus, som var byene i Akershus. NSA gikk til stortingsvalget i 1924 som et parti med 

valgerfaring. Deres første valg, stortingsvalget i 1921, endte med at partiet fikk få stemmer. 

Partiet endte med 9,2% av stemmene, og fikk dermed åtte mandater på stortinget. Partiet var i 

opposisjon mot de borgerlige partiene som satt ved makta.  

 

Norges socialdemokratiske arbeiderpartis viktigste medlem var Michael Puntervold. Det er 

ikke hensiktsmessig for denne oppgava å gå i detalj på viktige skikkelser i NSA, slik som 

oppgava har gjort i kapitlene som omhandler DNA og NKP. Årsaken til dette er at ingen 

skikkelser i NSA blir angrepet av de andre partiene. En annen årsak er at ingen av de sentrale 

skikkelsene i partiet spiller en stor rolle i partiets angrep som er å finne i «Den nye social-

demokraten» eller deres valgprogram. En skikkelse som derimot er viktig for NSA er Ramsay 
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MacDonald. Han var lederen for det britiske sosialdemokratiske partiet, Labour Party. 

Kapitlet vil gå inn på MacDonald og Labour Party senere.91 

 

5.3 NSAs politikk 

Norges socialdemokratiske arbeiderparti var et sosialistisk parti, så de førte naturligvis en 

sosialistisk poltikk. Dette gjorde alle tre partiene som vil bli gjennomgått i oppgava, DNA, 

NSA og NKP. Men det som skiller de tre partiene er i hvilken grad de er sosialistiske. NSA 

skilte seg meget fra både DNA og NKP. Begge disse partiene identifiserte seg som 

kommunistiske. Dette gjorde ikke NSA. De førte en sosialistisk politikk, men heller en 

sosialdemokratisk politikk, som navnet på partiet tilsier. Partiet ønsket å innføre sosialistiske 

ideer i Norge, via den demokratiske prosessen. De ønsket å samarbeide med partier for å 

oppnå dette målet. Vi kan se mye av denne politikken ved splittelsen i 1921 som førte til at 

NSA ble stiftet. NSAs ønske om å føre en mer reformistisk politikk, enn en revolusjonær 

politikk finner man i et sitat fra Michael Puntervold: «Det norske arbeiderparti er i løpet av de 

sidste 3 aar blit omdannet til et helt nyt parti. Som ikke er socialdemokratisk, men 

bolsjevikisk.»92 

 

Dette uttalelsen kom Puntervold ut med i 1920, i lys av konflikten rundt moskvatesene. 

Puntervold var allerede da en del av høyrefløyen av partiet, og var en av de som brøt med 

DNA i 1921 for å danne NSA. Puntervold var dermed en sentral skikkelse i NSA, og han var 

åpent for en sosialdemokratisk politikk, fremfor en revolusjonær politikk, her referert til som 

bolsjevikisk.  

 

NSA sin politikk kommer meget tydelig fram i programforslaget som ble lagt fram av partiets 

styre ved landskonferansen 15. og 16. januar 1921. Dette programmet tar for seg hvordan 

ondene i samfunnet kommer fra utnyttelsen av arbeiderkraft av de rike i samfunnet. 

Hovedårsaken til at dette er mulig er det kapitalistiske samfunnet som rår i Norge.93 NSA sier 

videre i programmet at det er deres hovedoppgave å forene arbeiderne med 

produksjonsmidler, slik at arbeiderne selv rår over produksjon og omsetning. Måten NSA 

ønsker å oppnå dette på kommer fram i dette sitatet: «Det vil arbeide for alle praktiske 

foranstaltninger som fremmer en hurtig socialistisk utvikling. I erkjendelse av at dette maal 

                                                             
91 Se NSAs taktikk funnet i «Den nye Social-demokraten. 
92 Maurseth 1987, s. 137 
93 Lorenz, Einhart 1970. Norsk sosialisme i dokumenter, Oslo: Pax, s. 74 
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naaes og bevares ved et utstrakt folkestyre […]»94 Vi ser dermed tydelig at partiet ønsker å 

innføre sosialistiske reformer, men ved å delta i den parlamentariske prosessen i landet. 

Programmet tar også for seg saker som er viktige for partiet ved stortingsvalget i 1921. Disse 

sakene er relativt like sakene som partier fokuserer på ved stortingsvalget i 1924.95 

 

5.4 NSAs taktikk funnet i «Den nye social-demokraten» 

Hovedkilden til Norges socialdemokratiske arbeiderparti politikk opp mot stortingsvalget i 

1924 vil være partibladet «Den nye social-demokraten». Avisen het opprinnelig «Arbeider – 

Politikken», og var opprinnelig en avis for Det norske arbeiderparti, men ble partiavisa til 

NSA etter splittelsen i 1921. Etter at «Social-Demokraten» byttet navn til «Arbeiderbladet» i 

1923, byttet «Arbeider – Politikken» navn til «Den nye social-demokraten». Denne avisa kom 

ikke ut like ofte som avisene «Arbeiderbladet» og «Norges kommunistblad», og det er kun ni 

utgaver av avisen i oktober 1924, før stortingsvalget. Ved å lese disse utgavene får man et 

tydelig bilde av NSAs taktikk ved valgkampen til stortingsvalget i 1924. Jeg vil foreslå at 

partiet hadde flere mål ved dette valget. For NSA var det viktig å få stemmene til arbeiderne i 

Norge. For å oppnå dette angrep NSA de borgerlige partiene og politikken de hadde ført de 

siste årene. I tillegg angrep NSA de to kommunistiske partiene, DNA og NKP. Jeg vil her 

komme med eksempler fra «Den nye social-demokraten» som illustrerer dette. 

 

Norges socialdemokratiske arbeiderparti hadde mange angrep på de to kommunistiske 

partiene Det norske arbeiderparti og Norges kommunistiske parti i partiavisa deres. Et godt 

eksempel på dette finner vi i utgaven fra 16. oktober i artikkelen «Interessant statistikk». 

Denne artikkelen tar for seg eksempler fra rundt om i Europa hvor det har blitt avholdt valg. 

Det blir framstilt valgresultater fra flere land, hvor kommunister og sosialdemokrater stilte til 

valg, og resultatene blir sammenliknet. Landene som blir brukt som eksempler er Sverige, 

Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, England og Østerrike. I alle disse landene oppnådde 

de sosialdemokratiske partiene bedre resultater enn de kommunistiske.96 NSA bruker denne 

statistikken til å angripe DNA og NKP. De angriper narrativet som de kommunistiske partiene 

ledet, om at kommunismen var på framgang rundt om i Europa. DNA blir betegnet som 
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96 Den nye social-demokraten. 16. oktober. S. 1 
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Tranmælretningen og NKP blir betegnet som Schefloretningen. Artikkelen går videre med 

angrepet på DNA når de beskriver partiet som et parti med «uklar karakter».97  

 

Begge disse partiene blir angrepet ved flere anledninger i «Den nye social-demokraten». I 

utgaven fra 11. oktober finner man et godt eksempel på dette. Her blir DNA og NKP igjen 

betegnet som Tranmæl-kommunister og Scheflo-kommunister, henholdsvis.98 Artikkelen 

hevder at begge disse partiene har en politikk som bygger på diktatur og bevæpning av 

arbeiderklassen, og angriper dem for det. DNA og NKP blir også angrepet for å heller 

fokusere på revolusjon, enn å fokusere på å bedre arbeidernes stilling i det norske samfunnet. 

Dette ser vi ved sitatet «De har nu i en rekke av aar skreket sig hese paa revolusjon, men de 

har kun opnaad aa svekke arbeidernes stilling og splitte arbeiderklassen.»99 Denne setningen 

viser også at NSA angriper disse partiene for å stå bak splittelsen av arbeiderklassen i Norge. 

Slik som i det førnevnte eksemplet i utgaven fra 16. oktober hevder også NSA at 

kommunismen er i ferd med å forsvinne som en relevant ideologi rundt om i verden. Denne 

artikkelen går så langt som å hevde at kommunistene rundt i verden har vist sin maktløshet.100 

Artikkelen går videre med å framheve NSAs egen politikk, men dette vil bli tatt opp senere i 

kapitlet. 

 

NSA angriper ikke bare selve partiene, men også skikkelser innad i partiet. Vi finner et 

eksempel på dette i utgaven fra 16. oktober i artikkelen «Det nye Borgerparti». Her blir NSA 

angrepet av DNA, referert til som Tranmæl-partiet, for å ha blitt et nytt borgerlig parti. NSA 

svarer på dette angrepet, ved å angripe Tranmæl. Dette ser vi spesielt ved setningen: 

 

Men da stod Tranmæl med den Moskvarevolusjonære fraade om munnen, og alle, som 

ikke var lojale undersaatter av den tredje internasjonale blev av Tranmæl vist ut i 

ørkenen hvor de skule prisgis fortapelsen og glemselen, eller de skulde «dukkes» som 

Scheflo sa.101 

 

Her blir Martin Tranmæl angrepet for å ha vært en ekstrem revolusjonær i DNA. Hvilket han 

tidligere var. Tranmæl blir angrepet for å ha støttet Komintern og Sovjetunionen uten å nøle. 
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Det samme blir også Olav Scheflo. Så personer fra begge partier blir angrepet, med et 

fargerikt språk, og en aggressiv retorikk. Artikkelen går videre for å angripe Tranmæl mer. 

Han angripes videre for å ha snudd seg bort fra denne tidligere politikken han førte. DNA i 

seg selv blir videre angrepet for å være et parti som ikke har noen virkelig politikk. DNA blir 

sammenliknet med Høglund-partiet i Sverige, som ikke hadde et godt valgresultat. I tillegg 

blir DNA også angrepet for å være avhengig av Tranmæl. Artikkelen siterer så 

«Arbeiderbladet» som sa at DNA gikk til valg på Tranmæl.102 

 

I utgaven fra 11. oktober angriper Norges socialdemokratiske arbeiderparti Sovjetunionen, og 

forholdene kommunismen har ført til der. Dette finner vi artikkelen «Russiske forhold», som 

tar for seg den svenske professoren Anton Karlgren sin reise i Russland103, og hva han hadde 

å skrive om reisen. Artikkelen benytter seg av de mer kritiske aspektene ved kommunismen i 

Russland som Karlgren hadde å komme med. Det første som kritiseres er hvordan 

bolsjevikene i Russland hadde mange sosialistiske reformer som de reklamerte for, men at få 

av disse faktisk var blitt implementert i landet. Man får høre mye om hvor fantastisk de nye 

reformene er for arbeiderne i Russland. Man får høre det i aviser og politikeren proklamerer 

dem stolt.104 Men de er ikke blitt utført, eller i beste tilfelle begynt på i minimal tilstand, 

ifølge Karlgren. Videre kritiserer Karlgren hvordan kommunismen har påvirket bylivet og 

arbeiderne i Russland. Til tross for at det nye bolsjevik-regimet i Russland så ut til å løfte 

landets økonomi, så er den på vei ned igjen, følge artikkelen. Karlgren kritiserer så den nye 

økonomiske politikken, og beskriver dens påvirkning slik: «Jeg besøkte en rekke provinsbyer, 

flere av dem tidligere blomstrende handelsbyer, og hadde det inntrykk, at jeg var kommet til 

en utdødd verden […]»105 Her blir altså Russland, og bolsjevikstyret i landet kritisert for å 

ødelegge for arbeiderne og kjøpmenn i provinsbyer. Dette er viktig for NSA å peke ut, i og 

med at de mener dette er hva kommunismen kan føre til i Norge. De før fram at den 

kommunistiske ideologien ødelegger for arbeiderne, istedenfor å gjøre livet bedre. Videre går 

artikkelen inn på flere eksempler på hvordan områder og industri i Russland har blitt forlatt, 

og nærmest blitt øde. NSA angriper her hverken DNA eller NKP direkte. Men angriper heller 

ideologien deres, nemlig kommunisme. NKP blir angrepet mer, ettersom de er medlemmer av 

Komintern, og Russland blir her spesifikt angrepet av NSA. 
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Norges socialdemokratiske arbeiderparti fører også en hyppig valgkamp mot de borgerlige 

partiene i Norge ved stortingsvalget i 1924. Det er spesielt de borgerlige partienes 

økonomiske politikk som blir kritisert. Et godt eksempel på dette er å finne i «Den nye 

socialdemokraten» sin utgave fra 16. oktober i artikkelen «Et Valgoprop». Denne artikkelen 

tar for seg et valgopprop fra Høyre. NSA benytter dette oppropet til å kritisere partiet. Vi kan 

se NSAs kritikk i dette sitatet: «Det er høires og de andre borgerpartiers menn som har staatt i 

spissen for landets finanser. Resultatet er en statsgjeld paa 3 milliarder kroner. Det er høires 

menn som har ledet vaare banker. Resultatet er fallitter og sammenbrudd.»106 Ved å se på 

dette sitatet ser vi at NSA er sterkt kritiske til Høyres økonomiske politikk. Men det er ikke 

bare Høyre som blir angrepet. Artikkelen inkluderer de andre borgerpartiene. Årsaken til dette 

angrepet er at Høyre hevder i oppropet at de stiller til valg for folkets moralske og landets 

økonomiske gjenreisning.107 Så det er viktig for NSA å påpeke den økonomiske ustabilheten 

Norge befinner seg i. Og det er viktig å minne leserne på at de som styrte landet når dette 

skjedde var Høyre og de andre borgerlige partiene.  

 

Videre i «Et Valgoprop» fortsetter Norges socialdemokratiske arbeiderparti med å angripe de 

borgerlige partiene. Men NSA angriper ikke bare disse partiene for deres økonomiske 

politikk. De angriper også disse partiene for å føre en politikk som går sterkt i mot en av deres 

kjernesaker, nedrustningen av det norske militæret. Kritikken av de borgerlige partiene går ut 

på at Høyre i 1924 økte militærbudsjettet. En annen kritikk er at det ble opprettet rundt 700 

nye stillinger i hæren under første verdenskrig, og disse enda ikke har blitt fjernet, til tross for 

at første verdenskrig har vært over i rundt seks år. Her slår NSA sammen deres kritikk av de 

borgerlige partiene for deres dårlige økonomiske politikk, og deres kritikk av de borgerlige 

partienes opprustning av det norske militæret.  

 

I åpningsartikkelen i utgaven fra 4. oktober, som heter Norges socialdemokratiske 

Arbeiderparti og Valget, finner vi et fokus på tre saker hos NSA: gulltollen, folketrygden og 

militærutgiftene. De borgerlige partiene blir angrepet for deres innføring av gulltollen i 

Norge. Her blir både Abraham Berges regjering, og den da sittende Johan Ludwig 

Mowinckels regjering kritisert for at de innførte denne tollen, til tross for lettelse andre steder 
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i Europa.108 Her går NSA tydelig ut i mot gulltollen. Både Høyre og Venstre blir begge 

angrepet for deres motstand av innføringen av en folketrygd i Norge. Her er NSA tydelig for 

innføringen av en folketrygd. NSA sin store sak, nemlig nedrustningen av det norske 

militærvesenet, har stor prioritert i denne artikkelen. Her blir pengebruken på militærvesenet 

sterkt kritisert. NSA sin pasifistiske politikk kommer tydelig fram i dette sitatet: «Naar 600 

millioner ikke forslaar – hvor meget skal der saa til for aa skape en krigsberedt hær? Enhver 

vil forstaa, at det overstiger landets økonomiske evne aa forsøke paa a spille med i det 

militære orkester.»109 NSA angriper her både det norske militærvesenet, men også de 

borgerlige partienes økonomiske politikk. NSA gjør det tydelig at borgerpartiene sløser med 

penger. Artikkelen går også inn på hvordan kun en sosialistisk økonomi kan føre til et 

klasseløst samfunn.110 Dermed ser vi at NSA forsøker å oppnå et klasseløst samfunn, ved å 

innføre en sosialistisk økonomi. 

 

Norges socialdemokratiske arbeiderparti fokuserer også mye på å framheve sin egen politikk i 

«Den nye social-demokraten». Dette ser vi blant annet i det førnevnte eksemplet fra 11. 

oktober, finner man et eksempel på dette. Dette eksemplet kommer rett etter angrep på DNA 

og NKP, og fokuserer nå på hvorfor man burde stemme på NSA. Det er viktig for NSA å få 

frem at de fører en praktisk politikk, for å fremme arbeidernes rettigheter, og skaffe en bedre 

økonomisk politikk for arbeiderne. For NSA er den mest effektive måten å oppnå dette på å 

gjøre det via den demokratiske plattformen, istedenfor ved en voldelig revolusjon. Dem 

ønsker å få frem stemmene til arbeiderne, og samle folket i en felles, demokratisk kamp mot 

borgerskapet i Norge. Dette ser vi ved setningen: «Norge maa ikke mangle i denne mektige 

fylking som nu legger grunnen til Europas gjenreisning og en ny og bedre tid.»111 Så NSA 

ønsker å samle arbeiderne til en kamp, men en kamp som blir utkjempet ved valgurnene, enn 

på slagmarken.  

 

For Norges socialdemokratiske arbeiderparti er det også viktig å fremme sin egen politikk i 

«Den nye social-demokraten». En av de viktigste sakene for NSA er spørsmålet rundt 

opprustning av det norske militæret. NSA ledet en hard pasifisme politikk. Vi finner flere 

eksempler på dette i partiavisa. I den førnevnte artikkelen «Det nye Borgerparti» finner vi et 
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eksempel. Her angripes borgerpartienes militære opprustning. Spesielt er det fokus på 

borgerpartienes såkalte «militærsvada», som lyder slik «Naar naboen ruster maa vi ogsaa 

gjøre det».112 For NSA er dette en politikk som er farlig. Partiet ønsker ikke at Norge skal 

delta i et opprustningskappløp med nabolandene. Grunnen til at NSA tar opp borgerpartienes 

svar på opprustning er for å angripe DNA og NKP. Artikkelen går nemlig videre med å 

angripe disse partiene for å nå benytte seg av samme unnskyldning. Det er viktig for NSA å 

gjøre det tydelig at ingen av disse to partiene er antimilitære slik som dem. 

 

For å fremme sin egen politikk benytter «Den nye social-demokraten» seg ofte av å informere 

om sosialdemokratiske partiers valgsuksess i andre land. Det eksemplet som blir brukt mest 

av avisa er Ramsay MacDonald og Labour Party sin suksess i Storbritannia. Dette ser vi blant 

annet i utgaven fra 16. oktober i artikkelen «De engelske Socialdemokrater venter en ny 

Valgseir!». Artikkelen priser MacDonald, og hans store sjanser til å vinne valget i 

Storbritannia med god margin. Dette er viktig for NSA, i og med at partiet til MacDonald, 

Labour Party, ledet en lik politikk som NSA. I tillegg identifiserte partiet seg som 

sosialdemokratisk, og ikke kommunistiske. Dette er et viktig punkt for NSA, spesielt siden 

Labour Party opplever stor valgsuksess. Det er også viktig å få frem poenget at Labour Party 

ligger an til å få enda flere mandater, hvilken vil si at partiet, og dermed sosialdemokratiet, er 

på framgang istedenfor nedgang. Artikkelen gjør det også tydelig at Labour Party sin 

regjering har vært det beste partiet for arbeiderklassen i Storbritannia. Dette ser vi blant annet 

i setningen: «Arbeiderpartiet har resultater aa peke paa som ingen tidligere engelsk regjering. 

En hel rekke indre reformer er gjennemført.»113 Her blir Labour Party referert til som 

Arbeiderpartiet. Vi ser flere eksempler på framheving av MacDonalds suksess i Storbritannia. 

Vi finner et eksempel allerede i samme utgave som det tidligere eksemplet, nemlig utgaven 

fra 16. oktober. På side fire tar avisa for seg MacDonalds valgkamp i Storbritannia, og at han 

holdt taler på flere områder i landet. Dette lille notiset er nevneverdig fordi NSA viser frem 

MacDonalds politikk rundt samarbeid med de borgerlige partiene. MacDonald tar for seg at 

Labour Party og de borgerlige partiene samarbeider i flere valgkretser. Til tross for dette tviler 

ikke MacDonald på at Labour Party kommer til å oppnå en valgsuksess.114  
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I utgaven fra 9. oktober finner vi artikkelen «Det engelske Arbeiderparti avviser 

Kommunismen».115 Denne artikkelen tar for seg at Labour Party, her representert av 

MacDonald, avviser den kommunistiske ideologien, og heller følger en sosialdemokratisk 

ideologi. MacDonald kritiserer kommunismen for å være en ideologi som ikke er i stand til å 

utrette noe praktisk. Videre kritiserer han kommunismen for å være nært tilknyttet situasjonen 

i Russland, med tanke på tsarregimet i landet, og hvordan første verdenskrig påvirket 

Russland. Det er derfor ikke noe behov for kommunisme i Storbritannia, i og med at de ikke 

er i samme situasjon.116 Det er viktig for NSA å legge fram situasjonen i Storbritannia. Labour 

Party sin situasjon i Storbritannia kan overføres til NSAs situasjon i Norge. Det er i hvert fall 

ønsket til NSA. Dersom man kan se at sosialdemokratiske, eller reformistiske, partier har 

suksess, kan NSA tiltrekke til seg flere velgere. I tillegg er Ramsay MacDonald en viktig 

skikkelse innenfor den sosialdemokratiske ideologien. Så det er viktig for NSA å fremme 

hans taler, og spesielt når de kritiserer kommunismen.  

 

I 18. oktober utgaven av «Den nye social-demokraten» åpnes avisa med en lang artikkel som 

tar for seg alle de viktigste sakene til Norges socialdemokratiske bondeparti. Dette er den siste 

utgaven av avisa før stortingsvalget, så det er naturlig for partiets å legge alle kortene på 

bordet i denne utgaven. De kommunistiske partiene DNA og NKP blir angrepet flere ganger. 

For det første stiller NSA spørsmål ved partienes unnlatelse av deres politikk rundt diktatur, 

ateisme og væpnet tilstand.117 Partiene blir kritisert av NSA for å unngå å nevne disse sidene 

ved politikken deres nå ved stortingsvalget. NSA hevder at slik politikk ikke er attraktivt for 

velgerne, og det derfor blir holdt tilbake av de kommunistiske partiene. Artikkelen går videre 

for å spesifisere angrep på NKP, referert til som Scheflo-partiet. NSA hevder at de skjuler 

Moskva-politikken de ønsker å føre i Norge. DNA blir så kritisert, referert til som Tranmæl-

partiet, for å enda sympatisere med Komintern, eller Moskva-diktaturet. De blir også kritisert 

for å enda beholde flere av punktene fra Moskvatesene som en del av partiets politikk.118 Det 

viktige for NSA å kritisere er NKPs og DNAs ønske om å innføre et proletarisk diktatur og 

bevæpne arbeiderklassen. Her ser vi også et fokus på et av NSAs viktigste saker, nemlig 

pasifistisk politikk. 
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Ikke bare de sosialistiske partiene blir angrepet i åpningsartikkelen i utgaven fra 18. oktober. 

De borgerlige partiene blir også angrepet. Dette ser vi i den første halvdelen av artikkelen. 

Her blir de borgerlige partiene angrepet hyppig og mange aspekter angripes. En av de mest 

tydelig er angrepet på Høyres økonomiske politikk. NSA kritiserer Høyre for deres store sak 

ved dette valget, som var å gjenreise landets finanser.119 Dette angriper NSA Høyre for, i og 

med at det var Høyre som hadde makta i Norge når Norge opplevde økonomisk nedtur. NSA 

angriper så Høyre for at deres egentlig mål er å opprettholde klasseskillet i Norge, mellom de 

rike og fattige. Venstre blir også kritisert av NSA. I artikkelen kritiserer NSA Venstre for 

deres «jevne fremskritt» politikk. Denne politikken gikk ut på at reformer måtte innføres ved 

jevne skritt. En av disse reformene Venstre hevdet å ha var «lettelse av tollbyrdene».120 NSA 

angriper Venstre for å ha denne politikken. Dette fordi Venstre har hatt makta i landet, og 

fordoblet tollsatsene. Videre kritiserer NSA Venstre for annen politikk som de har ført mens 

de har hatt makta i Norge. NSA hevder så at Venstres egentlige mål er å sørge for at Norge 

blir værende slik det alltid har vært, istedenfor å innføre nye og viktige reformer. I denne 

artikkelen ramser også NSA opp en rekke saker som de borgerlige partiene har ødelagt for 

arbeiderne i Norge. Dette gjør NSA for å minne folket på hva disse partiene har gjort i 

perioden de har fått styre i landet. Blant tingene som ramses opp er: at partiene har satt Norge 

i gjeld, at de driver urettferdig skattepolitikk, at de har ødelagt sosiale reformer, og at de 

kommer til å forsøke å oppheve åttetimersdagen.121 Disse sakene blir tatt og brukt som angrep 

på de borgerlige partiene. Når avisa ramser opp disse sakene blir det noen ganger nevnt 

spesifikke partier. Høyre, Venstre og Bondepartiet blir alle nevnt, og angrepet. Hele 

åpningsartikkelen fra 18. oktober-utgaven av «Den nye social-demokraten» tar for seg angrep 

på de største fiende til NSA, enten det er de andre sosialistiske partiene, eller om det er de 

borgerlige partiene. Denne artikkelen fungerer som et angrep på alle, for å få arbeiderne til å 

stemme på Norges socialdemokratiske arbeiderparti. 

 

5.5 NSAs valgprogram i 1924 

Norges socialdemokratiske arbeiderparti ved stortingsvalget i 1924 fokuserte hovedsakelig på 

partiets egne politikk. NSA sitt valgprogram ble publisert flere ganger i «Den nye social-

demokraten». Valgprogrammet har ingen introduksjon, men er kun delt opp i flere punkter, 

som fokuserer på forskjellige saker. En av de viktigste punktene er punkt nummer fem. 
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Punktet lyder slik: «Militærvesenets fullstendige avvikling. Alle mellemfolkelige tvister 

undergis rettslig avgjørelse.»122 For partiet er spørsmålet om opprustning og bevæpning et 

viktig spørsmål. NSA fører en pasifistisk politikk, og ønsker å nedruste Norges militær. Vi 

kan se på punktet at partiet er villige til å gå langt som fullstendig avvikling av militærvesenet 

i Norge. Dette er en ekstrem holdning å ha for partiet.  

 

Resten av punktene i NSAs valgprogram går inn på spesifikke politiske saker som partiet 

ønsker å fokusere på. De fleste av disse punktene inneholder et ønske om å innføre en 

sosialistisk politikk i Norge. Dette kan man se tydelig, spesifikt i punkt nummer 2 og punkt 

nummer 4. Punkt 2 vil bli gjengitt her:  

 

Toll paa nødvendighetsartikler opheves. Hevdelse av frihandelssystemet. Direkte 

progressiv skatt paa inntekt og formue. Skattefritt eksistensminimum. Effektiv 

statskontroll med skatteligningen. Kommunene gis adgang til aa opheve 

gjennemsnittsligningen. Sterk stigende arvegift. Inndragning av verdistigning, som 

skuldes offentlige eller andre foranstaltninger. Forholdsregler mot kapitalflukt.123   

 

Som vi kan se på sitatet så fokuserer punkt 2 på den økonomiske politikken Norges 

socialdemokratiske arbeiderparti ønsker å innføre i Norge. Det er ingen tvil om at den 

politikken som blir snakket om i dette punktet er en sosialistisk politikk. NSA ønsker å fjerne 

frihandelssystemet i Norge, en progressiv skatt på inntekt og formue, og en sterk arvegift. 

Disse tre eksemplene viser at NSA fører en sosialistisk økonomipolitikk. Et eksempel på en 

sosialistisk økonomipolitikk er at staten får større inntekter, ved skatter, for å kunne innføre 

mer sosialistiske programmer, som sykehus og skole. Dette er akkurat hva NSA ønsker å 

oppnå. Dette kommer fram ved punkt 4 i partiets valgprogram i 1924. Dette punktet går ut på 

partiets ønske om å sosialisere skolesystemet i Norge. Punktet tar for seg et ønske om en 

felles barneskole, videregående fagskoler, all undervisning betales av det offentlige, og at 

staten skal utgi skolenes lærebøker.124 NSAs ønske, som vi kan se i dette punktet, er at staten 

skal sørge for en offentlig skole, hvor alle kan delta gratis. I tillegg skal staten betale for 

skolens materialer. Dette er en klar sosialistisk politikk å føre. Vi ser også et ønske om 

innføring av sosialistisk politikk i punkt 11. Dette punktet vil, som punkt 4, være avhengig av 
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en sosialistisk økonomipoltikk for å kunne implementeres. Punkt 11 tar for seg innføringen av 

en folketrygd i Norge. Inkludert i denne trygden skal det være pensjon for mødre, og 

behandling av syke skal sørges for av staten.125 Dette er, som punkt 4, et punkt som tydelig 

ønsker å innføre en sosialistisk politikk i Norge. En politikk som skal gagne flertallet i landet.  

 

Norges socialdemokratiske arbeiderparti fokuserer ikke kun på politikk som gagner hele det 

norske folk. Partiet fokuserer også på politikk som gagner arbeiderne i landet. Dette er så klart 

viktig for NSA, i og med at de er et arbeiderparti. Et fokus på politikk som omhandler 

arbeiderne i Norge ser vi blant annet i punkt 13. Dette punktet tar for seg at DNA ønsker å 

bekjempe arbeidsløsheten i Norge. Måten DNA ønsker å bekjempe arbeidsløsheten på er å 

innføre et arbeidsløshetsfond, som skal få økonomisk støtte fra staten.126  

 

5.6 Oppsummering 

Norges socialdemokratiske arbeiderparti var et av tre sosialistiske partier som stilte til 

stortingsvalget i 1924. NSA var i en spesiell posisjon. De var det eneste partiet som 

identifiserte seg med den sosialdemokratiske ideologien. De var derfor et reformistisk parti, 

som ønsket å innføre sosialistiske ideer, via den demokratiske prosessen i Norge. NSA hadde 

størst støtte i Østfold og Akershus. Man får et helhetlig bilde av NSAs politikk ved å se på 

flere artikler fra partiavisa «Den nye social-demokraten». I avisa finner man flere eksempler 

på at NSA angriper både Det norske arbeiderparti og Norges kommunistiske parti. I tillegg 

angripes Martin Tranmæl og Olav Scheflo ved flere tilfeller. De borgerlige partiene angripes 

også ofte av NSA i avisa. NSA fokuserer også på å framheve sin egen politikk. Dette kommer 

fram flere ganger i «Den nye social.demokraten», og i valgprogrammet til NSA. For å 

framheve sin egen politikks evne til å kunne fungere nevner DNA ofte MacDonald og Labour 

Party sin suksess i Storbritannia. Valgprogrammet unngår å angripe andre partier, enten de er 

kommunistiske eller borgerlige. NSA sitt valgprogram fokuserer heller på å framheve sin 

egen politikk. 

 

 

 

 

                                                             
125 Norges socialdemokratiske arbeiderpartis Stortingsprogram 
126 Norges socialdemokratiske arbeiderpartis Stortingsprogram 
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Kapittel 6 – Sammenlikning av partienes valgkamp 

 

6.1 Innledning 

Dette kapitlet vil sammenlikne hvordan de Det norske arbeiderparti, Norges kommunistiske 

parti og Norges socialdemokratiske arbeiderparti drev valgkamp i perioden før stortingsvalget 

i 1924. Kapitlet vil oppnå dette med å benytte seg av informasjonen som er gitt rundt de 

partiene i de tre foregående kapitlene. Grunnen til å sammenlikne de tre partiene er for å svare 

på oppgavas problemstilling: Hva slags valgkamp valgte Det norske arbeiderparti, Norges 

kommunistiske parti og Norges socialdemokratiske arbeiderparti å føre ved stortingsvalget i 

1924? For å svare på dette vil kapitlet sammenlikne partienes taktikker på flere måter. For det 

første vil vært parti sammenliknes med hvordan de forholdt seg til hverandre. Dette vil også 

være med på å svare på oppgavas første underproblemstilling: Hvordan forholdt Det norske 

arbeiderparti, Norges kommunistiske parti og Norges socialdemokratiske arbeiderparti seg til 

hverandre ved stortingsvalget i 1924? Dette vil ta opp mesteparten av dette kapitlet, i og med 

at det er dette som skiller de tre partiene mest. Ved å se på dette vil man tydeligst se 

forskjellene mellom de tre partiene. Kapitlet vil også gå gjennom andre taktikker som de tre 

partiene benyttes seg av. Ved å gjøre dette vil oppgavas andre underproblemstilling bli 

besvart: Om Det norske arbeiderparti, Norges kommunistiske parti og Norges 

socialdemokratiske arbeiderparti ikke forholdt seg til hverandre, hva fokuserte de på? Dette 

er også viktig å finne ut av, for å skape et mer helhetlig bilde av de tre partienes valgkamps 

taktikk ved stortingsvalget i 1924. Kapitlet vil altså sammenlikne hva annet partiene fokuserte 

på. Det vil dermed komme en konklusjon og oppsummering av de tre partienes ulikheter og 

likheter under valgkampen ved stortingsvalget i 1924. 

 

6.2 Kort oppsummering 

Her vil oppgava komme med en kort oppsummering av informasjonen som er blitt hentet fra 

kildematerialet til de tre arbeiderpartiene i 1924: DNA, NKP og NSA. Etter å ha gitt denne 

informasjonen vil det bli ført en sammenlikning av informasjonen som er gitt. Denne 

sammenlikningen vil vise at det er mange likheter mellom hvordan de tre partiene drev 

valgkamp. Men det vil pekes ut at de tre partiene har flere vitale forskjeller i hvordan de drev 

valgkamp. 
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6.2.1 Det norske arbeiderparti og Norges kommunistiske parti 

Hvordan det norske arbeiderparti og Norges kommunistiske parti forholdt seg til hverandre vil 

bli den største delen av dette kapitlet. Dette var de to største sosialistiske partiene i Norge. 

Disse to partiene identifiserte seg begge som kommunistiske. Til tross for dette var partiene 

svært uenige om hvordan kommunismen skulle føres i Norge. Men i og med at både DNA og 

NKP identifiserte seg som kommunistiske, var de store konkurrenter, og fokuserte ofte på 

hverandre. Det er derfor mest informasjon å finne i kildene til disse partiene. Norges 

kommunistiske parti ble etablert i 1923, etter at flere medlemmer forlot DNA, som er forklart 

nærmere i kapittel 2. Så det er mange politikere fra DNA, som nå var viktige politikere i 

NKP, som Olav Scheflo. Det er også mange politikere i DNA, som tidligere identifiserte seg 

med politikken ført av NKP, som Martin Tranmæl. Oppgava vil først ta for seg angrepene 

som DNA ledet mot NKP. 

 

Det norske arbeiderparti hadde mange angrep mot NKP i kildematerialene som blir brukt i 

oppgava. I «Arbeiderbladet» finner man mange slike angrep. Flere av angrepene på NKP ble 

ført på en mer indirekte måte, enn angrepene NKP hadde. Ved å se på eksemplene som er gitt 

i kapittel 3 så ser man dette. Eksemplet i utgaven fra 2. oktober. Her blir NKP angrepet på en 

indirekte måte. Det blir også Olav Scheflo. Dette er en form for angrep som DNA fører flere 

ganger. Scheflo er et attraktivt angrep for DNA. Han er NKPs viktigste person, og dermed 

naturlig å angripe. Måten DNA angriper NKP på en indirekte måte er mest tydelig når det 

kommer til problemet ved partisplittelsen. DNA angriper NKP flere ganger for å ha stått bak 

splittelsen av partiet ved splittelsen i 1923.  

 

6.2.2 Det norske arbeiderparti og Norges socialdemokratiske 

arbeiderparti 

Det norske arbeiderparti forholdt seg relativt lite til Norges socialdemokratiske arbeiderparti, 

dersom man sammenlikner forholdet med DNA sitt forhold til NKP eller de borgerlige 

partiene. De få angrepene DNA fører mot NSA tar for seg reformismen til NSA. Utenom 

dette forholder DNA seg sjeldent til NSA. Når det kommer til hvordan NSA forholdt seg til 

DNA, finner vi et annet resultat. NSA angrep DNA flere ganger i Den nye social-demokraten. 

For NSA er det viktig å angripe DNA for deres kommunistiske ideologi. DNA kritiseres også 

sterkt for at de unnlater retorikken deres om revolusjon og arbeiderdiktatur ved valgkampen i 

1924. 
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6.2.3 Norges kommunistiske parti og Norges socialdemokratiske 

arbeiderparti 

Norges kommunistiske parti gjør hovedsakelig narr av Norges socialdemokratiske 

arbeiderparti, når de forholder seg til dem. De blir ofte referert til som et vennlig parti, som 

borgersamfunnet i Norge ikke frykter. NSA derimot angriper NKP hyppig, og ofte for det 

samme som de angriper DNA for. Dette er da hovedsakelig partiets ideologi, og ønske om å 

lede en voldelig revolusjon for å styrte kapitalistveldet i Norge.  

 

6.2.4 De borgerlige partiene 

Det var viktig for Det norske arbeiderparti, Norges kommunistiske parti og Norges 

socialdemokratiske arbeiderparti å angripe de borgerlige partiene i Norge. Dette vil 

hovedsakelig si Høyre, Frisinnede Venstre og Venstre. Disse tre partiene blir ofte lagt under 

et fellesbegrep, høyre eller høyresiden.  

 

6.3 Fiendebilder 

Hvem var det de tre partiene, Det norske arbeiderparti, Norges kommunistiske parti og 

Norges socialdemokratiske arbeiderparti, så på som de største fiendene ved stortingsvalget i 

1924? Hvem så de på som de største fiendene, generelt for Norges sikkerhet? Her vil jeg se på 

kildene fra de forskjellige partiene for å se hvem de fokuserte på å angripe, for å danne et 

fiendebilde hos de tre partiene. Jeg vil skille mellom to forskjellige former for fiendebilde. 

Den første er hvem partiene ønsket å vise som fiender. Altså hvem partiene fokuserte på å 

framstille som fiender i deres diverse kilder. Den andre er hvem partiene faktisk så på som 

fiender. Altså hvem de faktisk så på som fiender, til tross for at det ikke kommer fram like 

tydelig som det førnevnte fiendebilde. Disse to fiendebildene kan ses på som ett, men dersom 

de skiller seg fra hverandre vil dette bli nevnt. 

 

Det er mange aktører som kan inkluderes i Det norske arbeiderpartis fiendebilde. Ved å 

benytte oss av kildene fra kapittel 3 får vi et tydelig bilde av hvordan DNAs fiendebilde ser 

ut. Når det kommer til de to andre sosialistiske partiene er det Norges kommunistiske parti 

som får mest fokus i kildene til DNA. NKP ble angrepet på flere måter, og blir ofte referert til 

som mindretallskommunister. Dette ser vi for eksempel i eksemplet i utgaven fra 20. oktober, 
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hvor DNA angriper NKP. Her angriper de også Olav Scheflo, noe de ofte gjør. Så Scheflo 

inkluderes i fiendebilde til DNA. Dette er naturlig med tanke på hans viktige rolle i NKP, 

hvor aktiv han var for NKP, og hvor ofte han angrep DNA. Det norske arbeiderparti angriper 

sjeldent Norges socialdemokratiske arbeiderparti. Så NSA inkluderes ikke i fiendebilde til 

DNA. Men det er viktig å påpeke at DNA ikke så vennlig på NSA, til tross for mangel på 

angrep i kildematerialet. I kildemateriale til Det norske arbeiderparti finner vi også flere 

angrep på de borgerlige partiene i Norge. Dette ser vi et perfekt eksempel på i utgaven fra 1. 

oktober, hvor de borgerlige partiene blir angrepet. DNA anklager dem for å arrestere 

medlemmer fra partiet, og for å være medlem av et kapitalistdiktatur. Angrepene på de 

borgerlige partiene er det som opptar mest av angrepene som er å finne i kildemateriale til 

DNA. Så de borgerlige partiene, Høyre, Frisinnede Venstre, og Venstre, er helt klart på Det 

norske arbeiderpartis fiendebilde. DNAs fiendebilde består da av Norges kommunistiske 

parti, Olav Scheflo inkludert, og de borgerlige partiene, med et større fokus på de borgerlige 

partiene, enn NKP.  

 

Norges kommunistiske parti sitt fiendebilde får vi også et tydelig bilde av ved å se på 

kildematerialene fra kapittel 4. Når det kommer til de sosialistiske partiene så angriper NKP 

både Det norske arbeiderparti og Norges socialdemokratiske arbeiderparti. Men NKP angriper 

DNA mer enn NSA. Angrep på DNA er å finne i flere av utgavene av «Norges 

kommunistblad», blant annet i utgavene fra 17. oktober og 20. oktober. I utgaven fra 20. 

oktober finner vi også angrep på NSA. I brosjyrene til NKP, og da spesielt «Hvad vil NKP» 

blir DNA angrepet gang på gang.  Når NKP angriper DNA, så angriper de ofte Ole Lian eller 

Martin Tranmæl. I og med at disse var så viktige skikkelser for DNA, så gir dette mening. 

NKP angrep de to sosialistiske partiene av forskjellig årsaker. DNA ble angrepet for å være 

falske kommunister. NKP brukte såpass sterk retorikk ved å hevde at DNA var som 

fascistpartiet og Mussolini i Italia. NSA derimot ble angrepet for å være reformistiske, og et 

falskt arbeiderparti som er villige til å samarbeide med de borgerlige partiene i Norge. Så 

både DNA og NSA er en del av fiendebilde til Norges kommunistiske parti, men DNA har en 

større del enn NSA. Både Lian og Tranmæl, må også inkluderes i fiendebilde til NKP. De 

borgerlige partiene, altså Høyre, Frisinnede venstre og Venstre, blir angrepet mye av NKP i 

«Norges kommunistblad» og i diverse fra partiet. Vi ser dette blant annet i artikkelen «Hvad 

velger du?» i avisutgaven fra 18. oktober.  
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Ved å se på kildematerialene fra kapittel 5 kan man danne et bilde av Norges 

socialdemokratiske arbeiderparti sitt fiendebilde ved stortingsvalget i 1924. NSA angriper 

både Det norske arbeiderparti og Norges kommunistiske parti ved flere anledninger. NSA 

inkluderer ofte angrepene på de forskjellige partiene i samme artikler. Dette er fordi 

angrepene på DNA og NKP hovedsakelig går ut på at begge partiene identifiserer seg som 

kommunistiske. For NSA er selve ideologien «kommunisme» en stor del av fiendebilde. Når 

vi ser på hva NSA angriper DNA og NKP for, så er det hovedsakelig deres kommunistiske 

politikk. Det fokuseres på partienes støtte for revolusjon, militarisering og arbeider-diktatur. 

Så både DNA og NKP er en stor del av NSAs fiendebilde, men også ideologien kommunisme 

må inkluderes i fiendebilde til partiet. Men NSAs fiendebilde består ikke bare av de andre 

sosialistiske partiene. Vi ser at NSA også flere ganger angriper de borgerlige partiene i Norge. 

Dette ser vi blant annet i utgaven fra 18. oktober av «Den nye social-demokraten». Norges 

socialdemokratiske arbeiderparti sitt fiendebilde består hovedsakelig av de sosialistiske 

partiene Det norske arbeiderparti og Norges kommunistiske parti. Ideologien til disse partiene 

er en del av fiendebildet til NSA. De borgerlige partiene er også en del av fiendebildet til 

NSA, men de sosialistiske partiene er en større del av fiendebildet. 

 

De tre partiene, Det norske arbeiderparti, Norges kommunistiske parti og Norges 

socialdemokratiske arbeiderparti har alle tre meget like fiendebilder. Alle tre partiene ser på 

de borgerlige partiene i Norge, hovedsakelig Høyre, Frisinnede Venstre og Venstre, som store 

fiender for partiene deres, og for arbeiderklassen i Norge. Det er ikke bare de borgerlige 

partiene som blir sett på som en fiende for partiene, borgerskapet, eller eliten, i Norge, blir 

også sett på store fiender. Ofte blir de borgerlige partiene sett på som undergrupper, eller 

marionetter, til borgerskapet i Norge. Dette ser vi blant annet i hvordan NKP angriper de 

borgerlige partiene og borgerskapet blant annet i partiavisen deres i utgaven fra 18. oktober. 

De borgerlige partiene blir angrepet av alle tre partiene, men det er stor variasjon i hvor stort 

fokus dette har hos de forskjellige partiene. Det norske arbeiderparti var det partiet som 

fokuserte mest på å angripe de borgerlige partiene i Norge. Norges kommunistiske parti og 

Norges socialdemokratiske arbeiderparti angrep også disse partiene, men i en mindre grad enn 

hva DNA gjorde. Til tross for dette var det NKP som hadde den mest aggressive retorikken 

når det kom til angrep på de borgerlige partiene og borgerskapet i Norge. Ved å se på 

utgavene av «Norges kommunistblad», som har blitt nevnt tidligere i oppgava, så ser vi flere 

eksempler på dette. NKP beskriver de borgerlige partiene som fascistiske, og beskriver 

medlemmer av partiene, som C.J. Hambro, som fascister. Slik ordbruk finner vi ikke i 
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partiavisene til DNA eller NSA. Til tross for ulikheter når det kommer til hvor stort fokus de 

tre partiene har på de borgerlige partiene, så har alle tre sosialistiske partiene dem i 

fiendebilde sitt. Disse partiene sammen med borgerskapet i Norge.  

 

Det norske arbeiderparti, Norges kommunistiske parti og Norges socialdemokratiske 

arbeiderparti hadde alle de borgerlige partiene og borgerskapet som en del av sitt fiendebilde. 

Men partienes fiendebilde skiller seg, når det kommer til hvordan de ser på hverandre. Både 

NKP og NSA er å finne i DNA sitt fiendebilde. DNA har et større fokus på NKP, enn på 

NSA. Dette ser vi i «Arbeiderbladet» hvor DNA angriper NKP mer enn de angriper NSA. Til 

tross for at begge partiene er en del av fiendebilde til DNA, er fokuset på de borgerlige 

partiene og borgerskapet i Norge større. NKP fokuserte mye av angrepene sine på både DNA 

og NSA. De to partiene ble angrepet av forskjellige årsaker. NKP hadde et større fokus på 

DNA enn de hadde på NSA. NKP sitt fiendebilde besto av de borgerlige partiene, men hadde 

også et stort fokus på de andre sosialistiske partiene i Norge, og medlemmer fra disse partiene 

som Ole Lian og Martin Tranmæl. NSA sitt fiendebilde var fokusert på både DNA og NKP. 

Begge disse partiene ble angrepet for å være kommunistiske. Dette utgjorde en stor del av 

fiendebilde til NSA, nemlig den kommunistiske ideologien. Spesielt var militarismen og 

revolusjonstanken i fokus. Så NSA sitt fiendebilde besto av borgerpartiene, borgerskapet, 

DNA og NKP, og kommunismen. Av disse var det DNA, NKP og kommunismen som var 

mest i fokus. 

 

6.4 Hva slags politikk kom fram under valgkampene? 

Dersom vi ser på de tre partiene, Det norske arbeiderparti, Norges kommunistiske parti og 

Norges socialdemokratiske arbeiderparti, sitt kildemateriale får vi et visst bilde av hvilken 

politikk partiene står ved. Men stemmer denne politikken de fører ved stortingsvalget med 

politikken de har ved valgprogrammene deres, eller tidligere ført politikk?  

 

Norges socialdemokratiske arbeiderparti er det partiet hvor politikken som er å finne i 

partiavisa stemmer mest med politikken de fører ved valgprogrammet og tidligere politikk. I 

valgprogrammet til NSA får vi et tydelig bilde av hvilke politiske saker som er viktigst for 

partiet. De ønsker å innføre sosialistiske ideer i det norske samfunnet, og etablere en stat, som 

bidrar med goder til folket. Blant disse er saker som felles skole og offentlige sykepleie. 

Metoden NSA ønsker å innføre disse godene på er gjennom det parlamentariske systemet i 
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Norge. Partiet ønsker å få så mange stemmer at det kan danne regjering, og dermed 

implementere flere av de sosialistiske ideene de har. Et av NSA viktigste hovedpunkt i 

valgprogrammet er punkt nummer fem, som omhandler militarisme. I dette punktet gjør NSA 

det klart at de ønsker å avskaffe militærvesenet i Norge. Denne politikken ser vi også bli ført i 

partiavisa, ved flere tilfeller. Ikke bare er det viktig for NSA å få fram deres ide om 

våpennedrustning, det er også viktig for partiet å kritisere de andre partiene for deres 

militarisme. De borgerlige partiene blir kritisert for dette, men aller viktigst er det at både 

DNA og NKP også blir kritisert. NSA kritiserer disse partiene for å være kommunistiske. 

Ifølge NSA fører kommunistiske partier en voldelig retorikk, og fører en militaristisk politikk. 

Dette ser vi perfekt i eksemplet i 18. oktober-utgaven av «Den nye social-demokraten». Her 

angriper NSA både DNA og NKP for å ha en ideologi som framhever voldelig revolusjon og 

militarisme. NSA går så videre med å kritisere disse partiene for å unngå å nevne dette i 

perioden før stortingsvalget i 1924. 

 

Når man sammenlikner Det norske arbeiderparti sin politikk i valgprogrammet med politikken 

man finner i «Arbeiderbladet» og andre brosjyrer fra stortingsvalget i 1924, så er politikken 

relativt lik. DNA sitt valgprogram gjør det tydelig at de identifiserer seg som et kommunistisk 

parti som ønsker å innføre et kommunistisk samfunn i Norge. Mot slutten av innledningen på 

DNAs valgprogram finner man følgende sitat: «Men disse krav må kjempes frem under den 

heftigste motstand fra de borgerlige partiers side.»127 Dette sitatet viser at DNA mener at de 

borgerlige partiene er villig til å kjempe meget hardt for å unngå at de sosialistiske partiene 

får innføre sin sosialistiske politikk. Videre sier DNA at det derfor er meget viktig for alle 

arbeidere og kommunister i Norge å stemme på Det norske arbeiderparti. DNA oppfordrer 

altså folk til å stemme på dem, å delta i den parlamentariske prosessen. DNA unngår å bruke 

voldelig retorikk om revolusjon i dette valgprogrammet. Men når der kommer til DNA sin 

politikk fra før stortingsvalget i 1924, skiller denne seg drastisk. Dette vil bli tatt opp 

senere.128  

 

Norges kommunistiske parti sitt valgprogram i 1924 har en kraftig retorikk, som omhandler 

revolusjon og makt overtagelse. Valgprogrammet til NKP endes på denne måten: «Vårt parti 

vil gjennem en hensynsløs klassekamp føre arbeidere, bønder og fiskere frem til en seierrik 

                                                             
127 Det norske arbeiderpartis program 1924 
128 Se DNAs ikke revolusjonære retorikk. 
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revolusjon, som har det mål å bygge op et nytt Norge under sigdens og hammerens merke.»129 

Dette er en tydelig framstilling av hva NKP ønsker å oppnå, ikke bare ved dette 

stortingsvalget, men mye lenger inn i Norges framtid. For NKP er målet å oppnå en 

suksessfull revolusjon hvor arbeidernes diktatur blir innført. I NKP sitt aksjonsprogram fra 

1923 ser vi også en voldelig retorikk fra partiet. I programmet finner vi følgende sitat: «Partiet 

vil samtidig føre en kraftig agitasjon for bevebning av arbeider, bønder og fiskere.»130 Vi ser 

altså at NKP fører en retorikk som er for revolusjon og bevæpning av arbeiderne i Norge.  

 

Det var tre arbeiderpartier som stilte til stortingsvalg i 1924. To av partiene, Det norske 

arbeiderparti og Norges kommunistiske parti, identifiserte seg som kommunistiske. Det siste 

partiet, Norges socialdemokratiske arbeiderparti, identifiserte som sosialdemokratisk. Det var 

helt klart at NSA viste en sosialdemokratisk politikk ved valgkampen i 1924. Når det kommer 

til de to kommunistiske partiene, DNA og NKP, så var dette to forskjellige partier. Begge 

identifiserte seg som kommunistiske, men var uenige i hvordan denne politikken burde bli 

førti Norge. For NKP var det viktig å føre politikken som Komintern og Moskva satte. For 

DNA derimot var det mer viktig å føre en kommunistisk politikk som var tilpasset situasjonen 

i Norge. Var noen av partiene venstrekommunistiske? Kristian Holm beskriver 

venstrekommunisme slik i sin masteroppgave fra 2016:  

 

Retningen søkte å være mer autentisk marxistisk enn det bolsjevikene var, 

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

var særlig Lenins ideer om partiets prominente rolle og bruken av parlamentariske 

midler i arbeidet for revolusjonen som mottok kritikk.131 

 

Som vi kan se var venstrekommunister en retning innenfor kommunismen som forsøkte å 

være mer radikale enn bolsjevikene i Sovjetunionen. NKP var ikke et venstrekommunistisk 

parti. Partiet deltok i det parlamentariske systemet i Norge. Årsaken til dette var fordi NKP 

var medlem av Komintern, som fulgte Lenins tankesett rundt den kommunistiske teori. 

Dermed ser vi at NKP ikke var et venstrekommunistisk parti. Dette var heller ikke DNA, som 

også deltok i den parlamentariske prosessen i Norge, til tross for å ikke følge Komintern.  

 

                                                             
129 Valgmanifest 
130 Lorenz 1970, s. 84 
131 Holm, Kristian 2016 Fra venstrekommunisme til sosialdemokrati. Masteroppgave i historie. Oslo: UiO, s. 13 
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6.5 DNAs ikke revolusjonære-retorikk 

Det norske arbeiderparti førte en konsis valgkamp ved stortingsvalget i 1924. Partiet 

prioriterte å angripe de borgerlige partiene, de sosialistiske partiene, og å framheve politikken 

deres som fokuserer på arbeidernes og folkets rettigheter. Det DNA velger å unngå i denne 

valgkampen er hvordan de ønsker å oppnå makta i landet, og hvordan denne makta skal se ut. 

Ved valgkampen oppfordrer partiet folket til å stemme på dem. Til tross for dette er DNA er 

kommunistisk parti, et revolusjonært parti.  

 

I «Norsk sosialisme i dokumenter» av Einhart Lorenz finner man et godt eksempel på Det 

norske arbeiderparti sin revolusjonære holdning. I boka finner vi et eksempel fra Mot dag som 

tar for seg hvordan DNA stiller seg til revolusjon. Mot Dag var et norsk tidsskrift som var 

medlem av Det norske arbeiderparti. Dette utdraget er fra 10. juni 1922, og forsøker å skille 

mellom hvordan NSA, her referert til som høiresocialister, og hvordan DNA, her referert til 

som kommunister, stilte seg i forhold til revolusjon. Det er hvordan utdraget beskriver DNAs 

holdning til revolusjon som er nyttig. Et sitat lyder slik: 

 

Kommunistene er derimot av den opfatning at selv det bedste og dueligste 

reformarbeide ikke kan lede frem til nogen grundleggende omformning av 

samfundsforholdene. At arbeiderne derfor, hvis de nogensinde skal naa frem til frihat 

aldrig maa la det rent revolutionære arbeide hvile, og at de i en akut kamptid som den 

der fulgte efter verdenskrigens avslutning maa la de smaa hensyn og de smaa fordele 

fare, og uten tanke paa øieblikkelig fordel hensynsløst forfølge sit revolutionære 

maal.132 

 

Dette sitatet er viktig av flere grunner. For det første viser det oss klart at Det norske 

arbeiderparti har en kommunistisk strømning. Denne strømningen mener at det er nødvendig 

for partiet å bidra til en revolusjon hvor arbeiderne tar makta. Man kan aldri la det 

revolusjonære arbeidet hvile. Dersom mulighet tilbyr seg, slik som den gjorde i Russland i 

1917, så er man nødt til å benytte seg av den. Man vil da være nødt til å føre en revolusjon, 

uten hensyn til andre omstendigheter. Her kommer det altså fram at DNA ikke bare er villige 

til å lede en revolusjon, men en hensynsløs en, om det må til. I dette sitatet er det også klart at 

DNA mener at reformarbeid ikke kan lede til en omforming av den norske stat. En omforming 
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som skal gagne arbeiderne. Så vi ser at DNA her avslår at det mulig for arbeiderne i Norge å 

oppnå en ny samfunnsordning ved hjelp av reformer, slik som NSA mener. Vi ser flere 

eksempler på dette gjennom utdraget. Vi har blant annet sitatet som lyder slik: «Det 

kommunistiske partis eneste virkelige opgave er at gjennemføre den kommunistiske 

revolution.»133 Her blir Det norske arbeider parti referert til som det kommunistiske parti. 

Utdraget er fra 1922, og DNA ble regnet som det eneste store kommunistiske partiet i Norge, 

og det er dermed naturlig at det blir omtalt som det kommunistiske parti. Men dette sitatet, og 

hele utdraget streker under DNA sin revolusjonære tilnærming når det kom til endringen av 

samfunnet i Norge. Med tanke på Det norske arbeiderparti sin holdning til revolusjon i Norge, 

er det interessant at dette blir sjeldent nevnt i kildematerialet til DNA ved stortingsvalget i 

1924. DNA blir angrepet for dette av NSA. Dette vil bli gått mer gjennom i neste kapittel. 

 

Vi ser dermed at Det norske arbeiderparti skille seg meget fra både Norges 

socialdemokratiske arbeiderparti og Norges kommunistiske parti når det kommer til hva 

partiet prioriterer, eller ønsker, å vise av sin egen politikk i valgkampen ved stortingsvalget i 

1924. Mens politikken NKP og NSA driver i valgkampen stemmer med politikken de hadde i 

årene før valget, så skille DNA seg. DNA velger altså å prioritere enkelte deler av politikken 

deres fremfor andre deler. DNA unngår å vise sin revolusjonære politikk. Denne politikken 

ble fremmet av partiet i perioden før valgkampen startet. Det kom tydelig fram, ved hjelp av 

voldelig retorikk, at partiet ønsket å lede en revolusjon som skulle styrte borgerskapet og 

innføre et arbeiderdiktatur. Dette ser vi blant annet i Einar Lorenz sin «Norsk sosialisme i 

dokumenter». Denne siden av politikken til Det norske arbeiderparti er så å si ikke til å finne i 

kildematerialet til partiet i valgkampen ved stortingsvalget i 1924.  

 

6.6 Partienes mål 

Når man ser på Det norske arbeiderparti, Norges kommunistiske parti og Norges 

socialdemokratiske arbeiderparti sine partiaviser fra oktober 1924, valgprogrammer i 1924 og 

brosjyrer eller pamfletter fra 1924 får man et klart bilde av partienes taktikk ved 

stortingsvalget i 1924. Ved å benytte seg av partienes taktikk, og deres fiendebilde, så vil man 

få et bilde av hva som var de tre partienes mål ved stortingsvalget i 1924. Ved å gjøre dette vil 

man finne mer av hva som skiller de tre partiene. Da vil man kunne svare bedre på oppgavas 

problemstilling. 
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For Det norske arbeiderparti var stortingsvalget i 1924 et viktig valg. Partiet var blitt splittet 

enda en gang siden forrige stortingsvalg i 1921. Det var derfor viktig for DNA å komme fram 

som partiet som ikke førte til disse splittelsene. Men det er viktig å peke ut at DNA var enda 

et stort parti, til tross for splittelsene som skjedde i partiet. De hadde enda tilgang på 

ungdomsorganisasjoner, fagorganisasjoner og aviser og tidsskrifter. Det var enda viktige 

skikkelser som sto sterkt i DNA. De to viktigste var Ole Lian og Martin Tranmæl. Lian, som 

leder av Landorganisasjonen, LO, hadde stor innflytelse hos arbeiderne i Norge. Tranmæl ble 

sett på som en av de fremste politikerne i Norge på denne tida, i hvert fall som en orator. Han 

hadde også en stor innflytelse på arbeiderne i Norge, det er mulig å argumentere for at han var 

viktigere for DNA enn Lian. Hvor viktige disse personene er, er lett å se, dersom man ser på 

angrepene fra både NKP og NSA. Begge disse partiene angrep både Ole Lian og Martin 

Tranmæl. Det var særlig Martin Tranmæl ble angrepet.  

 

Ved å se på de 18 utgavene av «Arbeiderbladet», brosjyrer og valgprogrammet til Det norske 

arbeiderparti får man et tydelig bilde av at de angriper de andre partiene mindre enn NKP og 

NSA. DNA angriper disse partiene ved flere tilfeller, men sammenliknet med NKP og NSA, 

utfører de mindre enn disse partiene. DNA fokuserer mer på å framheve sin egen politikk, 

eller å angripe de borgerlige partiene i Norge. Taktikken å angripe de borgerlige partiene er 

noe alle tre partiene gjorde, men DNA gjorde dette til en større grad, enn de andre partiene. 

Årsaken til at dette er fokuset til DNA er nok at DNA var i den posisjonen at enda var det 

ledende sosialistiske parti i Norge. Årsaken til dette er de allerede eksisterende og 

velfungerende samarbeid med ungdomsorganisasjoner, arbeiderorganisasjoner og aviser. I 

tillegg hadde partiet også sentrale personer som var innflytelsesrike hos arbeiderklassen i 

Norge. I tillegg kunne DNA benytte seg av selve navnet sitt. Dette var det partiet arbeiderne i 

Norge opp til nå hadde stemt på, dette var partiet de kunne stole på. Så DNA kunne benytte 

seg av denne fordelen. Dermed kunne partiet heller fokusere på å angripe de borgerlige 

partiene i Norge, enn å angripe de andre sosialistiske partiene i Norge. Men det er viktig å 

påpeke at DNA, til tross for dette, angrep NKP og NSA ved flere tilfeller, hovedsakelig NKP.  

 

For Norges kommunistiske parti var det viktig å skaffe seg stemmer. I og med at partiet var 

meget nytt, det ble etablert i 1923, så var dette et viktig mål for partiet. For NKP var det viktig 

å oppnå et godt valg, spesielt i forhold til Det norske arbeiderparti. Det er flere årsaker til 

hvorfor det var viktig for NKP å ha et bedre valg enn DNA. For det første var det DNA NKP 



72 
 

brøt ut av i 1923. Ved å bryte ut av DNA gjorde NKP det tydelig at de mener at de er partiet 

som fører den riktige politikken for Norge. Det er dermed viktig å vise folket i landet at de 

parti har rett. En måte å gjøre dette på er å ha et bedre valg enn DNA. En annen årsak til 

hvorfor dette var så viktig for NKP er at begge partiene identifiserer seg som kommunistiske. 

Til tross for dette skiller partiene seg i hvordan de mener kommunismen skal føres i Norge. 

Det er derfor viktig for NKP at partiet deres oppnår et bedre valg enn NKP. Dermed kan 

partiet argumentere for at deres form for kommunisme er den det norske folk ønsker.  

 

Norges kommunistiske parti fokuserer mer på å få arbeidernes stemmer, enn å få stemmer fra 

hele Norges befolkning. Det er derfor mulig å argumentere for at det er viktigere å skaffe seg 

arbeidernes stemmer, enn å skaffe seg hele landets stemmer. Årsaken til dette er nok at NKP 

var et såpass nytt parti. Siden det var tre sosialistiske partier som stilte til stortingsvalg i 1924, 

var det viktig for NKP å først slå disse partiene. Ved å slå disse partiene ville NKP ha skaffet 

seg de fleste stemmene til arbeiderne. Dermed kan partiet fokusere mer på resten av Norges 

befolkning. Det er også viktig å peke ut at NKP er det partiet som tydeligst hadde et ønske om 

revolusjon, eller maktovertagelse av makta i landet. Så NKPs måte å ta makta i Norge var 

ikke nødvendigvis bare gjennom et stortingsvalg. For NKP kunne dette også bli gjort ved en 

revolusjon. Det endelige målet for NKP er meget tydelig, og kommer fram i valgprogrammet 

deres. Her avslutter de på en sterk måte, som gjør det klart at det endelige målet for NKP er 

revolusjon. Sitatet lyder slik: «Norges kommunistiske parti og dets representasjon i stortinget 

kan ikke kjempe istedenfor arbeiderklassen, men det kan kjempe sammen med og gå foran 

arbeiderklassen i dens kamp og vise den veien til en seierrik revolusjon.»134 Her kommer 

NKPs mål om å oppnå en revolusjon tydelig fram. Men det kommer også fram at for å oppnå 

dette mener NKP at de må delta i den parlamentariske prosessen i Norge. Dette er også noe 

Lorenz skriver om i Det er ingen sak å få partiet lite. Her sier han: «Kampen om 

stortingsmandater var bare en forberedelse til den seierrike revolusjonen som måtte utkjempes 

utenfor Stortinget.»135 Derfor vil jeg påstå at Norges kommunistiske parti sitt mål var en 

revolusjon hvor arbeiderdiktaturet tar over, en revolusjon som vil finne sted delvis takket 

være NKPs deltakelse i stortinget. 

 

Norges socialdemokratiske arbeiderparti sitt mål var å oppnå et bedre samfunn for arbeiderne 

i Norge. Måten de ønsket å oppnå dette på var derimot meget annerledes enn hvordan DNA 
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og NKP gjorde. Disse to partiene mente at en revolusjon var nødvendig for å oppnå 

etableringen av arbeiderdiktaturet i Norge. NSA derimot ønsket å oppnå dette ved hjelp av 

reformer og samarbeid i den parlamentariske prosessen i Norge. NSA var optimistiske ved 

stortingsvalget i 1924.136 

 

6.7 Jernstreiken 

Jernstreiken påvirket norsk politikk i stor grad i perioden den varte, fra oktober 1923 til mai 

1924. Til tross for at konflikten hadde dødd ut innen valgkampen til partiene begynte, så var 

dette en konflikt som viste hvordan Det norske arbeiderparti og Norges kommunistiske parti 

skilte seg. NKP støttet streiken, hovedsakelig i ettertid. For NKP var dette en så viktig sak at 

medlemmer som ikke støttet jernstreiken kunne ende opp med å bli kastet ut av partiet, slik 

som Halvard Olsen, ble.137 DNA derimot stilte seg mer usikkert til jernstreiken. Dette var noe 

NKP angrep DNA for i ettertid. 

 

6.8 Oppsummering 

Ved å benytte seg av kildematerialet til Det norske arbeiderparti, Norges kommunistiske parti 

og Norges socialdemokratiske arbeiderparti kan man sammenlikne partiene i hvordan de drev 

valgkamp ved stortingsvalget i 1924. Fiendebildene til de tre partiene var like i den forstand at 

alle se på borgerskapet, og dermed de borgerlige partiene, som den største fienden for den 

norske arbeiderbevegelsen. Borgerskapet førte et kapitalistdiktatur som forsøkte å holde 

arbeiderklassen nede. Partiene skilte seg derimot i fiendebildene deres når det kom til de 

andre arbeiderpartiene. For DNA var NKP, Komintern og Sovjetunionen en del av 

fiendebildet, men partiet prioriterte heller å angripe de borgerlige partiene. NKP sitt 

fiendebilde besto hovedsakelig av DNA og de borgerlige partiene. Både DNA og NKP var 

store deler av fiendebildet til NSA. For NSA var kommunismen en farlig ideologi, som førte 

en voldelig retorikk, og dermed var NKP og DNA store deler av fiendebildet til partiet. Både 

NKP og NSA førte en valgkamp som var relativt lik politikken de hadde ført årene før. DNA 

derimot valgt å unngå sin revolusjonære retorikk i valgkampen.  
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137 Maurseth 1987, s. 458 



74 
 

Kapittel 7 – Konklusjon og avslutning 

 

7.1 Innledning 

Ved stortingsvalget i 1924 var det tre store arbeiderpartier som stilte til valg: DNA, NKP og 

NSA. Det var derfor et særegent valg for alle tre partier, som førte til unike valgkamper fra 

partiene. Valgkampene fra de DNA, NKP og NSA var like på flere punkter, men skilte seg på 

enkelte områder. Områdene hvor partiene skilte seg skaper et bilde av hvert enkelt parti, som 

gir dem tre distinktive valgkamper. Det som gjør dette valget særegent var, som nevnt, at det 

var tre store arbeiderparti, alle med samme rot. Så DNA, NKP og NSA sitt forhold til 

hverandre i valgkampen var derfor noe særegent, som ikke er å finne i resten av 

arbeiderbevegelsens historie i Norge. 

 

7.2 Gjennomgang av oppgava 

I kapittel 3 tok jeg for meg Det norske arbeiderparti sin posisjon ved stortingsvalget i 1924, og 

hva slags valgkamp partiet førte i diverse kilder. Kildene som ble brukt var hovedsakelig 

hovedorganet til DNA, «Arbeiderbladet», partiets valgprogram i 1924 og andre relevante 

brosjyrer. I dette kildematerialet kommer det tydelig fram hva slags politikk DNA førte i 

denne valgkampen. I dette kildematerialet førte DNA en valgkamp mot de to andre store 

arbeiderpartiene ved valget: Norges kommunistiske parti og Norges socialdemokratiske 

arbeiderparti. DNA angrep NKP for å være for avhengige av Komintern og Sovjetunionen, og 

for å ha splittet arbeiderbevegelsen i Norge. I tillegg angrep de Olav Scheflo. Når det kom til 

NSA ble ikke de angrepet ofte av DNA, men når det først skjedde ble de angrepet for deres 

reformistiske politikk, en utdatert politikk ifølge DNA.  

 

Det norske arbeiderparti angrep også de borgerlige partiene i valgkampen ved stortingsvalget 

i 1924. Det var hovedsakelig disse partiene som ble angrepet, fremfor de andre 

arbeiderpartiene i Norge. DNA sin største kritikk av de borgerlige partiene var deres politikk 

som bidro til klasseskillet mellom borgerskapet og arbeiderklassen i Norge.  

 

I kapittel 4 tok jeg for meg Norges kommunistiske parti sin posisjon ved stortingsvalget i 

1924, og hva slags valgkamp partiet førte i diverse kilder. Kildene som ble brukt var 

hovedsakelig hovedorganet til NKP, «Norges kommunistblad», partiets valgprogram i 1924 
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og andre relevante brosjyrer. Ved å se på dette kildematerialet får man et klart bilde av hva 

slags politikk NKP førte i denne valgkampen. Vi ser at NKP drev en heftig valgkamp mot de 

andre arbeiderpartiene i Norge: Det norske arbeiderparti og Norges socialdemokratiske 

arbeiderparti. NKPs angrep dreide seg hovedsakelig om hvordan disse to partiene ikke 

kjemper for arbeiderne, slik som de selv gjør. DNA blir også kritisert for å ha takket nei til 

forslaget om en enhetsfront ved valget. Dette benyttet NKP til å hevde at DNA var partiet som 

skilte arbeiderklassen. Norges kommunistiske parti angrep også de borgerlige partiene i 

valgkampen ved stortingsvalget i 1924. NKP førte en sterk retorikk mot disse partiene, og 

borgersamfunnet i Norge generelt. Til tross for å være et revolusjonært parti, deltok NKP i 

den parlamentariske prosessen i Norge, for å midlertidig bistå den norske arbeiderklassen. 

 

I kapittel 5 tok jeg for meg Norges socialdemokratiske arbeiderparti sin posisjon ved 

stortingsvalget i 1924, og hva slags valgkamp partiet førte i diverse kilder. Kilden som 

hovedsakelig ble brukt av partiorganet Den nye social-demokraten. Dette kapitlet benyttet seg 

ikke av brosjyrer eller pamfletter fra NSA i denne perioden, siden dette kildematerialet ikke 

eksisterte. Ved å se på hovedorganet til NSA, og deres valgprogram i 1924, så får man et 

helhetlig bilde av hva slags valgkamp NSA førte i 1924. Partiet førte en valgkamp hvor de 

angrep begge de andre arbeiderpartiene. De ble hovedsakelig angrepet for å være 

kommunistiske. NSA angrep også borgersamfunnet og de borgerlige partiene i Norge. Partiet 

hevdet at arbeiderne kun kunne oppnå et samfunn som ganget dem, ved å innføre en 

sosialistisk politikk. NSA var et parti som førte en politikk som var vennlig innstilt mot det 

parlamentariske systemet i Norge. 

 

Kapittel 6 samlet, og benyttet seg av informasjonen som ble gitt i de tre tidligere kapitlene. 

Ved å bruke disse kildene får man et klart bilde av de tre arbeiderpartiene sin valgkamp, og 

kan sammenlikne hvordan de drev valgkamp ved stortingsvalget i 1924. Oppgava vil nå ta for 

seg hovedproblemstillingen og de to underproblemstillingene å besvare dem, med 

informasjonen som er blitt samlet så langt i oppgava.  

 

7.3 Avslutning 

Hovedproblemstillinga til oppgava lød som følgende: Hva slags valgkamp valgte Det norske 

arbeiderparti, Norges kommunistiske parti og Norges socialdemokratiske arbeiderparti å føre 

ved stortingsvalget i 1924. For å svare på denne problemstillingen benyttet jeg meg av 
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kildematerialer til de tre partiene. I disse tre partiene sine kildematerialer er det deres 

partiorganer som er hovedkilder. Andre kilder som brosjyrer og valgprogram blir også 

benyttet, men ikke i samme grad. Grunnen til at disse kildene ble benyttet var at disse kom 

direkte fra partiene selv, og skapte det beste bilde av hvordan valgkamp partiene drev ved 

stortingsvalget i 1924. Hovedårsaken til at partiorganene var den viktigste kilden ved dette 

valget er at partiorganene består av flere utgaver, og dermed dekker flere aspekter og saker 

ved valgkampen enn brosjyrene. I tillegg er artiklene i disse hovedorganene skrevet av 

forskjellige personer, og inkluderer leserinnlegg. Dette bidrar dermed til å skape et mer 

komplett bilde av partienes valgkamp ved stortingsvalget i 1924. 

 

For å svare på oppgavas hovedproblemstilling valgte jeg å benytte meg av to 

underproblemstillinger. Den første underproblemstillingen lød slik: Hvordan forholdt Det 

norske arbeiderparti, Norges kommunistiske parti og Norges socialdemokratiske 

arbeiderparti seg til hverandre ved stortingsvalget i 1924? De tre norske arbeiderpartiene i 

Norge ved stortingsvalget i 1924 befant seg i en spesiell situasjon, ettersom det var tre 

arbeiderpartiet som alle forsøkte å få stemme fra samme demografi, nemlig arbeiderne. Ikke 

bare var dette en unik situasjon, men alle disse tre partiene kom fra samme rot, nemlig Det 

norske arbeiderparti. Så ved stortingsvalget i 1924 gikk de tre arbeiderpartiene til en 

valgkamp hvor de ikke visste hvordan de skulle forholde seg til de andre arbeiderpartiene ved 

valget. Norges kommunistiske parti førte en aggressiv valgkamp mot de andre 

arbeiderpartiene.  

 

NKP benyttet seg av en voldelig og sterk retorikk. Partiet brukte såpass sterkt retorikk at de 

sammenliknet DNA med fascismebevegelsen og Mussolini i Italia. Ofte ble DNA kritisert for 

å være høyrekommunister, eller et falskt kommunistiske parti. NKP prioriterte mye av 

valgkampen på å angripe de andre arbeiderpartiene, og da særlig DNA. Av alle 

arbeiderpartienes forhold til hverandre så var det hvordan NKP forholdt seg til DNA som 

repeterte seg mest i kildematerialene. Dette fokuset til NKP var for å sikre seg stemmene til 

kommunistene i Norge, og det var derfor naturlig for partiet å angripe DNA, det andre store 

kommunistiske partiet i Norge ved valget. NKP angrep også NSA, men dette var ikke en like 

stor prioritet som å angripe DNA. NSA ble hovedsakelig angrepet for å være reformister, og 

for snille mot de borgerlige partiene. NKP hevder flere ganger at NSA ikke er en trussel for 

de borgerlige partiene, og derfor et uviktig parti. NKP kritiserte også DNA og NSA, men 

særlig DNA, for det mislykkede forsøket på å skape en enhetsfront ved stortingsvalget. NKP 
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kom med dette forslaget i 1923, i håp om å kunne skape en enhetsfront som ville få flere 

mandater på stortinget. Når både DNA og NSA takket nei til dette, så var dette et naturlig 

angrep for NKP. 

 

Det norske arbeiderparti drev en valgkamp som ikke hadde like sterk retorikk som NKP, når 

det kom til de andre arbeiderpartiene ved stortingsvalget i 1924. Men DNA angrep de to andre 

partiene. Av disse partiene prioriterte DNA å angripe NKP, fremfor NSA. Dette er nok av 

samme årsak, som hvorfor NKP valgte å prioritere å angripe DNA, fremfor NSA. DNAs 

angrep på NKP var fremst og først rettet mot partiets tilknytting til Komintern og Moskva. 

Dette er naturlig i og med at denne tilknyttingen var en av årsakene til at DNA ble splittet og 

at NKP ble etablert. DNA kritiserer også NKP for å ha splittet, ikke bare partiet, men hele 

arbeiderbevegelsen i Norge. DNA kritiserte også NSA, men til svært liten grad. De angrepene 

DNA førte mot NSA var svært like NKP sine. De angrep NSA for å være reformister, og at 

sosialdemokratiet ikke var en god styreform.  

 

I valgkampen til Norges socialdemokratiske arbeiderparti angrep partiet både Det norske 

arbeiderparti og Norges kommunistiske parti. NSA angrep begge partiene for å være 

kommunistiske. NSA skiller sjeldent mellom DNA og NKP i angrepene sine og inkluderte 

som regel begge, som de kommunistiske partiene.  

DNA, NKP og NSA prioriterte alle forskjellig i hvilken grad de ønsket å forholde seg til de 

andre arbeiderpartiene. NKP var partiet som hadde størst fokus på å angripe de andre 

arbeiderpartiene. Til tross for forsøk på samarbeid i form av en enhetsfront året før, er NKP 

partiet som brukes sterkest retorikk mot de andre partiene. For NKP er det viktig å angripe 

DNA for å få de kommunistiske stemmene, mens NSA ikke blir sett på som en real trussel av 

partiet. NKP hadde mye større fokus på å angripe DNA enn på å angripe NSA. NSA har også 

et stort fokus på å angripe de andre arbeiderpartiene. For NSA er det viktig å angripe de andre 

kommunistiske partiene i Norge. NSA ønsker å overbevise arbeiderne i Norge om at 

reformisme og sosialdemokratiet er det beste for dem. Men NSA prioriterte ikke angrep på de 

andre arbeiderpartiene like sterkt som NKP. DNA var partiet som hadde minst fokus på å 

angripe de andre arbeiderpartiene. De angrep de andre arbeiderpartiene, men ikke i nærheten 

av så ofte som NKP, som var partiet som angrep mest. For DNA var det ikke like viktig å 

angripe de andre arbeiderpartiene. NSA og NKP var begge nye partier som hadde brutt ut av 

partiet i 1921 og 1923, henholdsvis. DNA var altså et allerede etablert parti, og det var ikke 
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like viktig for dem å prioritere angrep på de andre arbeiderpartiene. Det var derimot viktigere 

for de nyere partiene, NSA og NKP, for å skaffe seg flere velgere. 

 

Oppgavas andre underproblemstilling lyder som følgende: Hvilke temaer var partiene spesielt 

opptatt av i valgkampen, og hvilke standpunkter tok de til disse temaene? Alle tre av 

arbeiderpartiene var opptatt av å angripe det etablert borgersamfunnet i Norge. Det var 

naturlig for dem, i og med at alle tre partiet mente at dette samfunnet ikke gagnet arbeiderne i 

landet, og måtte fjernes, enten ved reformer eller revolusjon. De borgerlige partiene ble sett på 

som en ekstensjon av det borgerlige samfunnet i Norge, og ble derfor ofte angrepet. Til tross 

for uenighet i hvordan partiene ønsket å fjerne de borgerlige partiene og det borgerlige 

samfunnet, så var angrepene av disse relativt like. Det som derimot skiller seg er hvordan 

arbeiderpartiene mener at det nye samfunnet skal etableres. For NSA var målet å etablere et 

nytt sosialistisk samfunn i Norge gjennom reformer og samarbeid i det parlamentariske 

systemet. Til tross for denne mer samarbeidsvillige innstillingen, så var partiet meget kritisk 

til de borgerlige partiene, og angrep dem ofte ved valgkampen i 1924.  

 

NKP brukte like sterk retorikk mot de borgerlige partiene som de brukte mot arbeiderpartiene. 

Det var også naturlig for NKP å angripe borgersamfunnet i Norge. Det som skilte NSA og 

NKP sine angrep på borgersamfunnet, var NKPs retorikk. NKP fokuserte på å fremme en 

revolusjonær politikk, og i mye av kildematerialet oppfordrer NKP til voldelig revolusjon. I 

brosjyren NKP og militarismen oppfordrer Peder Furubotn til etableringen av en røde armé i 

Norge. En hær som skulle føre revolusjonen i Norge, og innføre arbeiderdiktaturet i landet. 

DNA skilte seg fra de to andre arbeiderpartiene. DNA prioriterte heller å angripe de 

borgerlige partiene og borgersamfunnet mer enn de angrep NSA og NKP. Her blir også 

borgersamfunnet angrepet for å være fienden til arbeiderklassen i Norge. Men hvordan DNA 

ønsker å endre samfunnet i Norge til et kommunistisk samfunn, blir unngått ved valgkampen i 

1924. Dette er et viktig skille mellom de tre arbeiderpartiene. Både NKP og NSA fører en 

valgkamp som er lik politikken de førte i perioden før. DNA derimot unngår retorikken rundt 

revolusjon og arbeiderdiktatur under valgkampen. Dette er noe NSA peker ut, blant annet i 

Den nye social-demokraten. DNAs retorikk i årene 1922 og 1923 førte en voldsom retorikk, 

som var på lik linje med NKP sin retorikk. I disse årene snakket partiet om både revolusjon og 

arbeiderdiktatur, som man blant annet kan se i Mot Dag. Men ved valgkampen valgte DNA å 

unngå denne retorikken. Årsaken til dette var nok at partiet innså at denne retorikken ikke var 

særlig gunstig å føre ved et stortingsvalg. For det første vil det virke motsigende å hevde at 
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kun revolusjon var det eneste som kunne innføre et bedre samfunn for arbeiderne. For det 

andre var det nok ikke en retorikk som sørget for mange stemmer fra velgermassene i Norge. 

Dette er nok grunnene til hvorfor DNA unngikk å snakke om revolusjon og arbeiderdiktatur 

ved stortingsvalget i 1924. 

 

Saken NSA fokuserte mest på ved valgkampen i 1924 var nedrustningspolitikken til partiet. 

NSA fremmet en pasifistisk politikk og var derfor sterkt kritisk til militærvesenet i Norge. 

NSA er partiet som går lengst når det kommer til nedrustningen av det norske militærvesenet. 

Partiet ønsket å avvikle militærvesenet helt, og unngå deltakelse i konflikter i verden. Både 

NKP og DNA var sterkt kritiske til det norske militærvesenet. Det som skilte dem fra NSA, 

var at de kun kritiserte militærvesenet for å være en ekstensjon av borgersamfunnet i Norge. 

NKP går så langt som å betegne militærvesenet for å være hvitegardister, en hær som kun 

kjempet for borgersamfunnet, og som aktivt forsøkte å undertrykke arbeiderklassen i landet. 

DNA hadde et meget likt syn på det norske militærvesenet som NKP. De kom også med 

forslag om å drastisk reformere militærvesenet i Norge i valgprogrammet deres fra 1924. Til 

tross for NKP og DNA sitt fokus på militærvesenet, så prioriterte de ikke denne saken like 

sterkt som NSA. 

 

NKP sitt største fokus lå i å føre en retorikk rundt hvordan en revolusjon måtte føres i Norge, 

for å innføre et bedre samfunn for arbeiderne i landet. Dette får vi et tydelig bilde av i 

kildematerialet til partiet. I flere artikler i Norges kommunistblad angriper NKP borgerskapet i 

Norge, og truer med en voldelig revolusjon, hvor arbeiderdiktaturet skal ta over etter at 

kapitalistdiktaturet har blitt overveldet. 

 

DNA sitt fokus derimot lå på å angripe de borgerlige partiene, fremfor å angripe de andre 

arbeiderpartiene. For DNA var det mulig å prioritere de borgerlige partiene fremfor NKP og 

NSA. DNA var et allerede etablert parti, med et partinavn folket jeg gjenkjente. DNA hadde 

hatt gode valg i årene før, og trengte ikke å føle seg altfor truet av de andre arbeiderpartiene. 

Dermed var det naturlig for DNA å heller ha et større fokus på å angripe Høyre, Venstre og 

Bondepartiet, fremfor å angripe NKP og NSA. DNA prioriterte også å unngå den 

revolusjonære retorikken partiet hadde ført i perioden før valgkampen.  

 

7.4 Konklusjon 
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Denne oppgava har sammenliknet hvordan de tre arbeiderpartiene drev valgkamp ved 

stortingsvalget i 1924. Oppgava har funnet ut av valgkampene de tre partiene drev var nokså 

like. Alle tre partier hadde et stort fokus på å angripe borgerskapet, og da også de borgerlige 

partiene, i Norge. Alle tre partier mente at dette var en klar fiende i deres mål om å omdanne 

den norske stat til en sosialistisk stat. I tillegg drev alle tre partiene angrep på hverandres 

partier og ideologi. Men til tross for disse likhetene så var det enkelte saker som skilte de tre 

partiene. Deres ideologi skilte dem klarest. Men oppgava fant også et stort skille mellom hvor 

stor prioritet de tre partiene hadde på å forholde seg til hverandre. NKP var det klart mest 

aggressive partiet når det kom til å angripe de andre arbeiderpartiene, mens DNA hadde en 

større prioritet på å angripe de borgerlige partiene i Norge. NSA sin prioritert lå i å angripe 

NKP og DNA, hovedsakelig for å være kommunistiske. Oppgava fant også et stort skille 

mellom hvordan de tre partienes valgkamp var i forhold til deres politikk fra før valgkampen. 

NKP og NSA sin valgkamp gikk hovedsakelig overens med politikken de førte i perioden før. 

DNA derimot prioriterte å angripe borgersamfunnet i Norge, og fremme sin egen politikk. 

Partiet unngikk i det meste av kildematerialet å ta opp deres revolusjonære politikk, og målet 

om et arbeiderdiktatur i Norge. Så til tross for at de tre partiene drev en relativt lik valgkamp 

ved stortingsvalget i 1924, så var det forskjeller i prioriteringene til partiene. NSAs største 

prioritet var å redusere militærvesenet i Norge, og føre en pasifistisk politikk. NKP sin største 

prioritet var å skaffe seg stemmene til arbeiderne ved å føre en sterk retorikk om revolusjon 

og arbeiderdiktatur. DNA sin prioritet lå i å angripe de borgerlige partiene og 

borgersamfunnet, framfor å angripe de andre arbeiderpartiene. Dette førte til at de tre 

arbeiderpartiene ved stortingsvalget i 1924 
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