
Opuscula Historica 
Upsaliensia 6 

Aleksander Kan 

Nikolaj Bucharin 
och den skandinaviska 

arbetarrörelsen 



Opuscula Historica Upsaliensia är Historiska institutionens vid Uppsala 
universitet småskriftserie. Serien syftar till att sprida och informera om 
den forskning som bedrivs vid institutionen. 

Redaktion: Janne Backlund, Marie Clark Nelson, Anders Florén, Peter 
Knutar och Thomas Lindkvist 

Prenumeration (4 nummer) 100 kr sker genom inbetalning på Historiska 
Institutionens postgiro 18 10 71-2. 
Enstaka nummer, 40 kr, kan beställas från Historiska institutionen, S:t 
Larsgatan 2, 752 20 Uppsala. Även tidigare nummer kan beställas. För 
nummer 1,2,4 och 5 är priset 30 kr per utgåva och för nummer 3 är priset 
75 kr. 



Aleksander Kan 

Nikolaj Bucharin 
och den skandinaviska 

arbetarrörelsen 

Distribution 

Historiska institutionen, S:t Larsgatan 2, 752 20 Uppsala 



© Aleksander Kan 1991 

Grafisk form och sättning: Peter Knutar 
Framsidans illustration av Ivar Starkenberg (Zeth Höglund, Minnen i 
fackelsken III: Revolutionernas år 1917-21, s 113). 

Printed in Sweden 1991 by 
Reprocentralen, HSC, Uppsala 

ISBN 91-506-0874-6 
ISSN 0284-8783 



Revolutionerna äro alltid expansiva, ty friheten är expansiv... Må 
Budennys hästar snart dricka både Sprees, Seines och Temsens 
vatten! 

Fredrik Ströms dagböcker 1915-1921, ss 188,191 

Till de svenska arbetarna 

Tätt efter de tyska kamraternas delegation anländer till oss en stor 
delegation från de svenska arbetarna. I det ögonblick då den inter
nationella bourgeoisin, med den engelska bourgeoisin i spetsen, för
söker att kring vårt land bilda en hatets ring med med militära kom
plotter och kontrarevolutionära statsblock, sluter Europas arbetarklass 
ånyo sina led och fattande varandras kraftiga händer bilda modiga 
proletärer en revolutionär klassring omkring Sovjet-Unionen. Kraft 
mot kraft. Klass mot klass. Sanning mot lögn. Fred mot krig. Socia
lism mot kapitalism. Revolution mot kontrarevolution. 

Vi hälsar också de svenska kamraterna välkomna, hälsar dem inner
ligt. Ty de smida nya band för den allomfattande proletära solidarite
ten, som ger oss segern världen över. 

Nikolaj Bucharin på Röda Torget i Moskva 22 juli 1925, 

referat i Frisk Nordan 1925, s 12 
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Förord 

Författarens intresse för ämnet går tillbaka till Lenin-jubileet 1970: 
mitt föredrag om Lenin, Komintern och Skandinavien förblev ändå 
otryckt. Intresset vaknade igen under Bucharinsymposiet i Wuppertal 
1988. Anknytningen till detta symposium möjliggjordes tack vare två 
veteraner ur den tyska s k Kommunistische Partei-Opposition: stads
arkitekt Erwin Gräff (Linköping) och symposiets organisatör profes
sor Theodor Bergmann (Stuttgart). Mitt första tack går till dem båda. 
Sedan vill jag uppriktigt tacka kolleger på de tre skandinaviska arbe
tarrörelsearkiven: Eva Karlsson, Klaus Misgeld och Lars Wessman i 
Stockholm, Einhart Lorenz och Trond Bergh i Oslo samt Gerd Calle-
sen i Köpenhamn. Dessutom tack till personalen vid de båda riks
arkiven i Stockholm - särskilt Folke Ludwigs - och Oslo samt vid uni
versitetsbiblioteken i Uppsala, Göteborg och Oslo. Hans Arvidsson 
underlättade mitt arbete i Vänsterpartiets arkiv på Kungsgatan 84. Ste
fan F. Hjartarson gav mig en enastående möjlighet att tillgodogöra mig 
material vid Arbetarrörelsens arkiv i Reykjavik. 

Bucharins nordiska aktiviteter och image har jag dryftat i samtal 
med veteraner, framför allt norska - Trygve Bull, Trond Hegna, Hå
kon Lie och nyligen avlidne Johan Vogt. Möten med mina hjältars 
släktingar och bekanta var också mycket givande: med Gunhild Hög
lund i Stockholm, Folke Ström i Göteborg, bröderna Hansteen och 
Adam Egede-Nissen i Oslo samt Elna Hjort Lorentzen i Köpenhamn. 
Uppmuntran och viktiga tips fick jag hos mina föregångare i ämnet: 
Martin Nag i Oslo, Per Maurseth i Trondheim, Torgrim Titlestad i 
Stavanger, Lars Björlin i Stockholm. 

Historicum i Uppsala har sedan utvandringen från Sovjet 1987 varit 
författarens livsviktiga fotfäste och umgängeskrets. Mitt tack går till 
såväl Historiska institutionen som Uppsala universitetet i allmänhet. 
Speciellt vill jag här nämna Anders Florén och Thomas Lindkvist, vil
ka redigerat första versionen av mitt svenska manuskript. Min engels
ka summary har granskats av Marie Clark Nelson. Författaren känner 
stor tacksamhet till Peter Knutar som ansvarat för produktionen av 
boken och även fungerat som språkgranskare. Tryckningen möjlig
gjordes tack vare Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forsknings
rådets samt Vitterhetsakademiens bidrag. 

Uppsala i juni 1991 
Aleksander Kan 
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1. Frågeställning 

Arbetarrörelsen i de nordiska länderna hörde redan under 1900-talets 
första fjärdedel till de starkaste i världen. Så tyckte till exempel både 
revolutionären Karl Iiebknecht1 och reformisten George D. Cole.2 

Nikolaj Bucharin (1888-1938) behöver knappast någon presentation: 
bolsjevikpartiets erkände och älskade teoretiker, nationalekonom, 
samhällsvetare och publicist; han förkroppsligar både den ryska bol-
sjevismens uppgång och dess fall. 

Bucharin deltog i den nordiska arbetarrörelsen både direkt och in
direkt, muntligt och skriftligt: först som ung men redan känd exil
publicist, senare som den kommunistiska lärans förkunnare och slut
ligen som Tredje Internationalens ledarfigur. 

Både hans vistelse i Mellaneuropa,3 innan han kom till Skandinavien, 
och vistelsen i Förenta Staterna4 därefter förtjänar egentligen närmare 
utredning för att uppnå säkrare kunskap om hans betydelse för 
respektive arbetarrörelse och om respektive exilländers relevans för 
hans egen utveckling. Dessa frågor ställs tillsvidare inom en skandina
visk och bara flyktigt inom en nordisk, dvs. inbegripen Finland och Is
land, ram. Ytterligare frågor ligger nära: kan man urskilja de bucharin-
ska bidragen inom den gemensamma bolsjevikiska inverkan på den 
skandinaviska socialistiska vänstern, senare kommunisterna? Hur 
uppfattades Bucharin under olika tidsskeden av sina nordiska menings
fränder och -motståndare inom rörelsen samt (eventuellt och bara 
flyktigt) av den borgerliga opinionen och myndigheterna? Vad utvin
ner man ur det nordiska källmaterialet om Bucharins liv, verksamhet, 
författarskap, personliga band? 

1 Se hans öppna brev till de nordiska arbetarna, 22/12 1918 - Stormklockan, 
25/11919. 

2 Se hans History ofthe Socialist Thought, vol. 5, London 1960, ss 18 och 170. 
3 Enligt vänliga upplysningar från Institut fur Geschichte der Arbeiterbewe-

gung i Berlin saknas det i Institutets bibliotek studier rörande Bucharins tyska 
vistelse och hans verksamhet inom landets arbetarrörelse. 

4 För torftiga data se: Jay Lovestone, The Birth of the American Communist 
Movement. - The Revolutionary Age, 1929, vol. I, nr 2, s 9; Theodore Dräper, The 
Roots of American Communism. New York 1957, s 76-77. 
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Samtliga frågor tillhör ett större och delvis tämligen utforskat pro
blem: förhållandet mellan den nordiska vänstersocialismen resp. kom
munismen och den ryska bolsjevismen. Med bolsjevismen förstår för
fattaren som sagt (precis som Bucharins huvudbiogräf Stephen F. 
Cohen) den ryska kommunismen före dess åderlåtning samt organisa
toriska och idépolitiska omstöpning genom Stalin, det vill säga fram 
till den stora terrorn. 

Utan någon ambition att ånyo skriva Bucharins biografi tar författa
ren hänsyn till publicerandet av nya utomnordiska källor av och om 
Bucharin, vilka ej kunde uppmärksammas t ex i Stephen Cohens idé
historiska standardverk (senaste utgåvan Moskva 1988). Trots, eller 
rent av till följd av, Cohens (liksom A. G. Löwys, R. Medvedevs, och 
Ju. Gorelovs) hänförda ställningstagande för Bucharin förblir dennes 
levnadsbeskrivning en olöst vetenskaplig uppgift, vilken endast sovje
tiska forskare kan bemästra. Miklos Kuns bok om Bucharin och hans 
omgivning (Budapest 1988) har förblivit otillgänglig för författaren, 
inte minst på grund av språket 

En biografisk studie med begränsade syften kräver trots allt att man 
i viss mån undersöker de angränsande fälten: den nordiska arbetar
rörelsens gemensamma drag och nationella säregenheter; de andra, 
och inte bara de ryska, emigranternas verksamhet i Skandinavien un
der Bucharins livstid; hans egna internationalistiska aktiviteter, hans 
gestalt och rykte i den västliga opinionen utanför Skandinavien. En 
studie om Nikolaj Bucharin med nya infallsvinklar och tidigare delvis 
okända källor hjälper oss alltså - hoppas författaren - att vinna en del 
ny kunskap om tre större ämnen: bolsjevismen, Tredje Internationa-
len och den nordiska arbetarrörelsen. 

2 



2. Forskningsläget 

Det skulle spränga bokens ram att gå in på alla större vetenskapliga 
eller samtidshistoriska (publicistiska) framställningar av den skandi
naviska arbetarrörelsens historia, i vilka Bucharin omnämnes. Vi skall 
dröja oss å ena sidan vid de nordiska aspekterna i böcker och artiklar 
speciellt tillägnade Bucharin, å andra vid verk om den skandinaviska 
arbetarrörelsens historia, vilka ej blott omnämner honom, men även 
behandlar hans personlighet, verksamhet och idéer. I övrigt hänvisas 
till litteraturöversiker av Gerd Callesen m fl om Danmark,5 av O.-B. 
Fure om Norge,6 av E. Lorenz om Norge och Sverige,7 till temanum
ret "Kommunismen i Sverige"8 samt till en översikt av Lars Björlin.9 

Som bekant kom Komintern- och Bucharinforskningen igång först i 
västvärlden, i stort sett under 60-talet, inte minst tack vare den s k nya 
vänsterns framträdande. I Sovjet upphörde sedan 1956 anklagelserna 
om spionage mot Bucharin, men för övrigt omnämndes han sällan, 
kortfattat och negativt. Mönstret följdes av de flesta äldre marxister; 
så sent som 1970 förtegs Bucharin helt i jubileumsverket Lenin och 
den nordiska arbetarrörelsen av Trond Hegna, Alfred Jensen, Gustav 
Johansson och Kåre Seines. Redan i början av 60-talet beskrev dock 
partiveteranen Just Lippe objektivt Bucharins deltagande i den norska 
partistriden 1923.10 Samtidigt har de yngre norska forskarna, inspire
rade både av Trygve Bulls memoarstudie om Mot Dag11 och av det 
norska Socialistiska Folkepartiets grundläggning, inlett studier i den 
egna arbetarrörelsens historia och därigenom ihågkoms också 
Bucharin. 

Här måste man framhäva, att Bucharins icke-skandinaviska livs
teckningar - från hans egen skiss i den tidiga sovjetryska encyklo-

51 Selskabets til forskning i arbejderbevaegelsens historie jubileumskrift 1981. 
61 Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens historie, 1/1976, s 29-62. 
7 Arbeiter und Arbeiterbewegung im Vergleich. - Historische Zeitschrift, 

Sonderhefte Band 15,1986, s 771-779. 
8 Meddelande från Arbetarörelsens Arkiv och Bibliotek, 1982/83. 
91 Mitteilungsblatt des Instituts zur Etforschung der Europäischen Arbeiterbewe

gung JGA1990, Heft 10. 
10 Se Norges kommunistiske partis historie, Oslo 1963. 
11 Trygve Bull, Mot Dag og Erling Falk, första upplagan Oslo 1955. 
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pedin Granat, över en utförligare artikel av hans elev D. Maretskij i 
den Stora sovjetiska encyklopedin (första upplagan 1927) fram till de 
stora västliga biografierna skrivna av A. G. Löwy12 och S. F. Cohen,13 

och slutligen till de sovjetryska, skapade både före (R. Medvedev) och 
efter Bucharins fullständiga rehabilitering (Ignat Gorelov 1988, Jurij 
Jemeljanov 1989 samt den första ryska artikelsamlingen om Bucharin 
samma år) - inte tar hänsyn till hans roll för den skandinaviska arbe
tarrörelsen. Bland biograferna var det bara Löwy som, om än i ringa 
utsträckning, utnyttjade nordiska primärkällor och ägnade Bucharins 
verksamhet i Komintern ett speciellt intresse. Dessa delar av hans bok 
framstår också som de bästa, inte minst tack vare ett dussintal 
intervjuer med framförallt centraleuropeiska partiveteraner, vilka hade 
mött och känt Bucharin. Cohen berörde Bucharins skandinaviska exil 
endast i samband med hans dåtida teoretiska och taktiska strider med 
Lenin. Uppslagsartiklar om Bucharin i det norska vänstersocialistiska 
Arbeidernes Leksikon (av Jakob Friis Oslo 1932, nytryck 1974) och i 
Pax Lexikon (av E. Lorenz Oslo 1978) samt en större skiss i dansken 
C. H. Petersens Kommunismens kcettere14 var ur nordisk synpunkt na
turligtvis mera givande. 

Senare har den norske historieteoretikern Peter Skagestad studerat 
Bucharins politiska beteende 1928-38, särskilt utsagorna vid den tred
je moskvaprocessen. Skagestads slutsatser anknyter till Koestlers 
konstnärliga version och till den amerikanska kritiken av Cohens apo-
logetiska verk.15 

Det vetenskapliga intresset för Bucharins nordiska exil kom till som 
följd av nya aktpublikationer om bolsjevikernas påstådda finansiering 
från Kejsartysklands UD. Här var engelsmannen M. Futrell ban
brytande.16 Han undersökte utlandsbolsjevikernas propaganda- och 
informationsaktiviteter i Ryssland utifrån Stockholm. Därvid kom 
Bucharin i hans blickfält Dessa aktiviteter leddes av den kände bolsje-
viken Aleksander Sjljapnikov, men - däri bestod Futrells upptäckt - de 

12 V. A G. Löwy, Weltgeschichte ist das Weltgericht, Wien 1969. 
13 S. F. Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution, London & New York 

1974, svenska upplagan 1981, den justerade sovjetryska utgåvan 1988. 
14 C. H. Petersen, Kommunismens kaettere, Köpenhamn 1964, s 79-105. 
15 Peter Skagestad, I historiens vidneboks. Ett essay om historieforståelse och 

ideologikritikk. Oslo 1977. 
16 Se Michael Futrell, Northern Underground, London 1963, på svenska: Under

jordiskt i Norden, Stockholm 1963. 

4 



var delvis finansierade av den tidigare bolsjeviken, senare estniske 
nationalisten Keskiila, vilken 1915-1916 nära samarbetade med och 
finansierades av den kejsartyska diplomatin. Futrell böljade också 
undersöka "affären Kruse" - hetskampanjen mot den danska 
vänstersocialisten Kruse (död 1958), vilken genom sitt samarbete med 
Keskiila och med bolsjevikerna mot sin vilja komprometterade dessa. 
Kampanjens upphovsman och huvudanklagare var Bucharin. Futrells 
tryckta källor var mycket imponerande. Dessutom använde han för 
första gången viktiga arkivalier: arbetarrörelsens arkivsamlingar i 
Stockholm och Köpenhamn, danska huvudstadsdomstolens samt 
tyska utrikesministeriets handlingar. Andra unika källor var muntliga 
informationer och papper, ställda till hans förfogande av Keskiila själv, 
som dog 1963. 

Futrells forskningar återupptogs ett kvarts sekel senare av den 
svenske författaren och journalisten Hans Björkegren.17 Med hjälp 
främst av de svenska regerings- och polishandlingarna i Riksarkivet 
och Stockholms stadsarkiv kunde Björkegren för första gången utför
ligt teckna polisrannsakningen av Bucharins och hans ryska exil
kamraters sak i samband med den s k arbetarfredskongressen i 
Stockholm i mars 1916 samt kasta nytt ljus på Bucharins agerande i 
fallet Kruse. 

Emellertid blev Bucharins inverkan på den radikala flygeln av den 
norska arbetarrörelsen - Norges socialdemokratiska ungdomforbundet -
belyst i forskningen om än i förbigående.18 Kominterns och Bucharins 
personliga inställning till den norska partistriden, detta bara fram till 
DNAs februarimöte 1923, tecknades i Per Maurseths magisteravhand
ling 1958, tryckt först 1972.19 Samme författare redogjorde senare för 
hela 20-talet (se Arbeiderbevegelsens i Norge historie, band 3, Oslo 
1987). Utförligare och med delvis nytt material (en intervju med en av 
deltagarna, veteranen Arvid G. Hansen, död 1966) presenterades 
DNA:s splittringshistoria och Bucharins roll av den norsk-amerikans-
ke forskaren Trond Gilberg.20 En del friska iakttagelser om Komin-
ternledaren Bucharin fanns i Torgrim Titlestads biografi över den om-

17 H. Björkegren, Ryska posten, Stockholm 1985. 
18 Se K Langfeldt, Moskva-tesene i norsk politikk, Oslo 1961. 
19 P. Maurseth, Fra Moskva-teser til Kristiania forslag. Oslo 1972. 
20 T. Gilberg, The Soviet Communist Party and Scandinavian Communism: the 

Norwegian Case, Oslo 1973. 
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stridde norska kommunistledaren Furubotn och i den tysk-norska 
vänstersocialistiska historikern Einhart Lorenz' studie av relationerna 
mellan den norska arbetarrörelsen och Komintern fram till 30-talets 
början.21 Den nya sovjetiska glasnostj-forskningen i ämnet - Komin
tern och Bucharin - går tillsvidare inte in på hans inställning till de 
nordiska Kominternsektionerna.22 Det var som sagt den nyare norska 
forskningen som ställde frågan om arbetarrörelsens påverkan från 
bolsjevikerna och inte minst Bucharin under första världskriget. Den 
akademiska forskartraditionen i Norden har länge förbigått bolsjevi-
kernas inflytande både före och efter Oktoberrevolutionen.231 Sverige 
var det konstigt nog en Stockholmsstudent som i sin trebetygsuppsats 
1964 påvisade Kollontajs och Bucharins betydelse för vänsterflygeln i 
SAP under första världskriget.24 Den kommunistiska traditionen (först 
efter Stalins bortgång!) fäste uppmärksamheten på Lenin och Alek-
sandra Kollontaj - i den nämnda norska partihistorien, i Knut Bäck
ströms svenska och senare också i Ib Nörlunds böcker om den dan
ska arbetarrörelsens historia.25 Mera djupgående behandlades frågan 
i en norsk doktorsavhandling av bergensaren Odd-Björn Fure.26 För
fattaren tillmätte förmedlingen av bolsjevikiska idéer till norska arbe
tarrörelsens vänsterflygel genom de ryska flyktingarna i Kristiania 
1915-1917 stor betydelse. Innehållsligt var det enligt Fure just 
Bucharins idéer vilka starkast påverkade det norska ungdomsförbun
dets ledare, framför allt Eugene Olaussen. Samma period i Bucharins 
liv stod i centrum för en kortfattad, 40-sidig studie, författad av den 

21 T. Titlestad, Peder Furubotn 1890-1938, Oslo 1975; E. Lorenz, Norwegische 
Arbeiterbewegung und Kommunistische Internationale 1919-1930, Oslo 1978; den 
norska versionen: Det är ingen sak å få partiet lite. NKP1923-1931, Oslo 1983. 

22 Se samlingsverket med bland annat ryska bidrag: "Liebling der Partei". 
Bucharin - Theoretiker des Sozialismus. Hamburg 1989; Bucharin: tjelovek, poli
tik, utjonyj. Moskva 1990. 

23 Jämför t ex den kända artikeln 1922 av Edvard Bull den äldre: Arbeider-
bevaegelsens stilling i de tre nordiska land 1914-1920, nytryck i: Tidsskrift i 
arbeiderbevegelsens historie, Oslo 1/1976. 

24 Oluv Poluha. Zeth Höglund och Socialdemokratiska arbetarpartiet 1915-1916. 
Trebetygsuppsats, Stockholm, stencil, 1964, s 62-68. 

25 K Bäckström, Arbetarrörelsen i Sverige (andra boken, Stockholm 1963); I. 
Nörlund, Det knager i samfundets fuger og bänd, bind 1, Köpenhamn 1972 o a. 

26 O.-B. Fure. Mellom reformisme og bolsjevisme. Norsk arbeiderbevegelse 1918-
1920. Teori praksis. Doktorsavhandling, Bergen 1983 - tyvärr opublicerad. 
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norska kulturvetaren och litteraturhistorikern Martin Nag.27 Författa
ren lade för första gången i dagen Bucharins skrifter, både tryckta i 
norska Klassekampen och skrivna i Norge 1916 (frånvarande både i de 
amerikanska (1969) och ryska (1990) Bucharin-bibliografierna). Nags 
källor har varit tryckta - Bucharins, Lenins och Arvid Hansens artiklar 
och brev - och handskrivna resp. maskinskrivna samt muntliga, nämli
gen samtal med Arvid G. Hansen. Samma ämne berörde Nag i sina 
artiklar om Arvid Hansen och om den norska diktaren Nordahl Grieg, 
som lärde känna Bucharin i 30-talets Moskva.28 I en artikel i Edda 
1988 tog också Nag ställning till Moskvaprocessen mot Bucharin 
1938, vilken påverkade Grieg och hans verk.29 Den svenska och dans
ka, politiskt i stort sett vänstersocialistiska, forskningen om den egna 
kommunistiska rörelsens förflutna kom till stånd i huvudsak under 70-
talet. SKP:s båda splittringar, 1924 och 1929, blev undersökta i doktors
avhandlingar av Erland F. Josephson30 och Bernt Kennerström,31 i 
stencilerade avhandlingar av Bengt Åkesson32 och västtysken Gerd 
Lindenberg33 samt i artiklar av Håkan Arvidsson (i Zenit, 1970 o a) 
och i vissa senare kommunistiska samlingsverk.34 Bucharins roll be
rördes i förbigående. Så refererade Josephson i all korthet Bucharins 
tal utan att närmare gå in på hans argument och allmänna inställning. 
Ännu mindre har han uppmärksammats i de svenska idéhistoriska 
monografier som författats av Jan lindhagen och Kent Lindkvist.35 

27 Se M. Nag, Bucharin og Norge. Oslo 1988. 
28 M. Nag i Verden og vi, Oslo 1985 och i Edda, 1988. 
29 V. F. J. Haslund, Nordal Grieg. En dikter og hans tid. Oslo 1962; Om Grieg 

och Moskvaprocessen se även H. Vold. Nordahl Grieg om seg selv. Oslo 1983. 
30 E. F. Josephson, SKPoch Komintem 1921-1924, Uppsala 1976. 
31 B. Kennerström, Mellan två internationaler. Socialistiska partiet 1929-1937. 

Lund 1974. 
32 B. Åkesson, Sprängningen av SKP1929. Lic. avh. Stencil, Lund 1969. 
33 G. Lindenberg. Die Politik der kommunistischen Internationale und ihrer 

schwedischen Sektion von 1928-1933. Berlin (West), stencil 1972. 
34 Jfr artikelsamlingarna Klass mot klass. Göteborg 1971 och Från SKP till 

VPK Lund 1976. 
35 J. Lindhagen. Bolsjevikstriden. Socialdemokratins program, Stockholm 1972; 

K Lindkvist Program och parti. Principprogram och partiideologi inom den 
kommunistiska rörelsen i Sverige 1917-1972. Lund 1982. 
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Den i och för sig rikhaltigare forskningen om dea danska kommu
nismens historia uppvisar inget intresse för Bucharin.36 Sakläget rätt
färdigas genom Bucharins vid första anblicken lilla betydelse för 
DKP:s utveckling. I avhandlingar och uppsatser av John Bech Thom-
sen, Steen Bille Larsen, Jörgen Bloch Poulsen m fl, Jens Bönlokke, 
Jens Christensen, Mörten Thing samt inte minst i de båda, på DKP:s 
Moskvaarkiv baserade, böckerna om DKP:s historia skrivna av Kurt 
Jacobsen37 nöjer sig författarna att i förbigående nämna Bucharin. Inte 
heller den finska forskningen, vare sig den kommunistiska eller den 
borgerliga, har uppmärksammat Bucharins roll.38 Den amerikanske 
finlandsforskaren John H. Hodgson anmärkte, att tjugotalets Bucharin 
var Otto Kuusinens enda äkta vän bland de sovjetiska ledarna.39 Ströd
da omtalanden av Bucharins roll (utom i Finland) finns i det kollektiva 
engelskspråkiga översiktsverket om kommunismens historia i Norden.40 

36 Se Sören Federspiels bidrag i Fremad og aldrig glemme, Köpenhamn 1981, s 
302. 

37 K Jacobsen, Moskva som medspiller. Köbenhavn 1987; Mellem Köbenhavn og 
Moskva, Köpenhamn 1989. 

38 A Hyvönen. Suomen kommunistinen puolue 1918-1924. Helsinki 1968; 
Idem. SKP:n maalaisuuden vuodet. Helsinki 1971; I. Hakalehto. Suomen kommu
nistinen puolue ja sen vaikutus poliittisen ja ammattilliseen työväenliikkeeseen 
1918-1928. Porvoo 1966. 

39 J. H. Hodgson. Den röde eminensen. Helsingfors 1974, s 79, 83; Idem. Com-
munism in Finland. Princeton 1967 - i den senare boken omnämns inte Bucharin. 

40 A. F. Upton. The Communist Parties of Scandinavia and Finland. London 
1973; de danska och norska kapitlens författades av Peter P. Rohde, de svenska 
av Åke Sparring. 
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3. Översikt av källmaterialet 

3a. Arkivaliska källor 

Bucharins privatarkiv beslagtogs och försvann vid hans arrestering. 
Åtskilliga av hans brev har ändå bevarats, framför allt vid Institutet för 
marxism-leninism, Moskva. Samma instituts Komintern-bestånd torde 
numera ha blivit mer tillgängliga för utländska forskare.41 Författaren 
fick 1969 enbart tillgång till stenografiska anteckningar förda vid Exe
kutivkommitténs tre första plenarmöten, vilka hade visat sig vara rik
haltigare än de tryckta versionerna. De arkivaliska källorna utanför 
Sovjetunionen är tämligen torftiga. Enstaka brev och notiser av Bucha
rins hand har bevarats framför allt i Karl Kilboms samling, Arbetar
rörelsens arkiv i Stockholm (det återstår att gå igenom Flygs, Hög
lunds och Nermans samlingar) och i Martin Tranmaels samling, 
Arbeiderbevaegelsens arkiv, Oslo samt i Fredrik Ströms samling vid 
Universitetsbiblioteket i Göteborg. Bucharins förhörsprotokoll från 
1916 finns dels i Riks- och Stadsarkiven i Stockholm i polisiär version, 
dels i hans egen uppteckning i Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm 
(samlingen Undersökningskommissionen Alfred Kruse under rubriken 
Opinionsledningen). 

Strödda data om Bucharin hämtades ur vissa skandinaviska arbetar
politikers arkivsamlingar, framför allt Ströms i Göteborg (speciellt 
dagböckerna 1921-22), Kilboms och Grimlunds i Arbetarrörelsens ar
kiv, Stockholm (framför allt handlingar om olika Kominternmöten 
1928-29), Alfred Kruses i Arbejderbevaegelsens arkiv Köpenhamn. I 
Arbetarrörelsens arkiv Oslo finns vissa data framför allt i papper av Ar
vid G. Hansen. Detsamma gäller om Mot Dags arkiv och Johan Vogts 
samling i Oslo universitetsbibliotek. Under sovringen av handskrivet 
material gick författaren även igenom talrika brev av icke nordiskt ur
sprung och destination, bland annat ryska (av Aleksandra Kollontaj i 
Göteborg, densamma och Moisej Uritskijs i Amsterdam, vid Interna-
tionaal Instituut voor sociale geschiedenis). Även om Bucharin sällan 

41 Se F. Firsov, What Cominterns archives will reveal. - World Marxist Review, 
1/1989. 
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omnämns, ger brevväxlingen en bild av de socialdemokratiska och 
kommunistiska partimiljöerna under Bucharins livstid. 

Undantagsvis möter man också Bucharins namn i genomgångna de
lar av det svenska kommunistpartiets papper från perioden 1927-30, 
bevarade i Vänsterpartiets arkiv i Stockholm, i Det Norska Arbetar
partiets och NKP:s brevväxling med Moskva samt i partiets interna 
papper, bland annat i s k Just Lippes mikrofilmer överlämnade av In
stitutet för marxism-leninism i Moskva, allesammans i Arbeiderbeve-
gelsens arkiv Oslo. Långt ifrån alla forskningsvägar har prövats - både 
Vänsterpartiets samling i Arbetarrörelsens arkiv Stockholm, inbegri
pet Höglunds samling, och det mikrofilmade DKP-arkivet i Arbetar
rörelsens arkiv Köpenhamn hann författaren inte genomgå. De svens
ka och norska utrikesdepartementens handlingar i Stockholms och 
Oslos riksarkiv innehåller enstaka data om Bucharin, i alla fall från 
böljan av 20-talet. Handlingarna utnyttjades bara i ringa mån av för
fattaren och inte alls för tiden för moskvaprocessen 1938. 

3b. Tryckta källor 

Först handlar det förstås om Bucharins egna litterära verk. Valda sam
lingar, ryska och västliga, saknar artiklar och föredrag relevanta för en 
nordist. Sådana utgavs antingen separat eller trycktes i tidningar och 
Kominterns handlingar och finns både i rysk och nordisk version. En 
del av Bucharins teoretiska och politiska huvudskrifter trycktes i Nor
den med hans innehållsrika förord. Vissa artiklar och tom större 
verk finns enbart utgivna på nordiska språk, men de handlar nästan 
uteslutande om allmänna ämnen och berör knappast nordiska frågor -
emigrantens naturliga försiktighet! Vidare finns flera Bucharin-inter-
vjuer, gjorda av skandinaviska vänstersocialister i österled, stammande 
från inbördeskrigets år, särskilt under 1918 . Ganska få av hans brev 
eller brev till honom och om honom har publicerats hittills. De som 
trots allt har tryckts återfinns främst i Lenins samlade verk, i de stora 
Komintern-samlingarna av Jules Humbert-Droz42 och Angelo Tasca 
(Serra).43 Sedan Bucharins fullständiga rehabilitering har man i Sovjet 
tryckt flera brev av och till honom; den största samlingen tillsvidare är 

42 Archives de Jules Humbert-Droz, vol. I-m, Dordrecht 1970-1987. 
43 Se Annali Instituto Feltrinelli, vol. Vin, Milano 1966. 
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hans brev till Lenin och Krupskaja 1913-15.44 Tyvärr behandlar Bucha-
rins tryckta korrespondens endast till försvinnande liten del Skandina
vien; detta gäller också allmänna västliga aktsamlingar i Kominterns 
historia (Degras, Drachkowitch, Gruber). 

I arbetets sista stund publicerades i Moskva en ytterst värdefull 
källa: de ej rättade stenografiska nedteckningarna av Bucharins två 
föredrag under partiutrensningen i november 1933. Det andra före
draget innehåller en utförlig självbiografi med annars otillgängliga 
data om hans nordiska exilår 45 

Bland Kominterns, dess exekutivkommittés och de enskilda parti
ernas tryckta debattsamlingar har främst skandinaviska ämnen46 och 
partier samt debatter i vilka Bucharin deltog begagnats. Sådant samt 
mycket annat relevant material finns i skandinaviska tidningar, tid
skrifter och broschyrer från Bucharins livstid. Författaren har gått 
igenom (med vissa av honom själv bestämda luckor) vänstersocia
listiska och kommunistiska publikationer, nämligen ungdomsförbun
dens veckotidningar Stormklockan, Klassekampen och Fremad, dags
tidningarna Folkets Dagblad Politiken, norska Sociäl-Demokraten 
(sedan april 1923 Arbeiderbladet), och Norges Kommunistblad (sedan 
november 1929 Arbeideren), de danska Klassekampen, Arbejderbladet 
och Arbejdet. För kortare perioder har de tre socialdemokratiska 
centraltidningarna samt vissa lokaltidningar utnyttjats. Inom den rika 
finländska kommunistiska tidningsfloran plockades bara den legala 
exilpressen 1918-19 (i Folkets arkiv Helsingfors) samt den illegala från 
det tidiga 30-talet (i Arbetararkivet Helsingfors). De viktigaste tid
skrifter har varit: norska Det tyvende aarhundrede, Mot Dag och Prole
tären, svenska Kommunistisk tidskrift, Partiarbetaren och Socialistisk 
tidskrift, danska Socialisten, Kommunistisk Tidsskrift, Partiarbejderen 
och Clarté. Bland utomnordiska tidskrifter och tidningar utnyttjades 
Kommunistitjeskij Internacional (inbegripet dess västeuropeiska och 
skandinaviska versioner samt det amerikanska nytrycket), i vissa fall 
Inprekorr, liksom den bolsjevikiska Socialdemokrat (Genéve), ryska 
socialdemokratiska New York-tidningen Novyj Mir, där Bucharin ak-

44 Izvestija ZK KPSS, 4 -11/1989. 
45 Byla li otkrovennoj ispovedj? - Voprosy istorii KPSS, 1/1991, s 82-95, 3/1991, 

s 40-63. 
46 Framför allt: Die kommunistischen Parteien Skandinaviens und die Komin-

tern. Hamburg 1923. 
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tivt medarbetade 1916-17, sovjettidens Pravda, faktiskt redigerad av 
Bucharin till och med 1928, och den mensjevikiska exiltidskriften So-
cialistitjeskij Vestnik. Trots mängden redovisat material hann författa
ren inte gå igenom samtliga relevanta tidningsuppsättningar under 
kvartseklet 1914-1939. Utanför synfältet förblev med vissa undantag 
hela den nordiska borgerliga pressen, den finska socialdemokratiska, 
den isländska, 30-talets ryska Izvestija (redigerad av Bucharin 1934-
1936) samt större delen av den kommunistiska lokaltidningsfloran, 
alltjämt rätt ymnig i Skandinavien under 20-talet. 

En värdefull källa, trots sin naturliga partiskhet, utgorde den nor
diska arbetarrörelsens publicistiska samtidshistorik, vare sig i form av 
officiella redogörelser, stridsskrifter, friska minnesanteckningar eller 
tom skönlitteratur. Kort efter Oktoberrevolutionens seger kom man 
ihåg de bolsjeviker, som helt nyligen hade uppehållit sig i Norden och 
därefter blivit de omtalade ledarna av det röda Ryssland. Främst var 
det normännen Eugene Olaussen och Arvid G. Hansen, svenskarna 
Zeth Höglund, Bernhard Bengtsson och Fredrik Ström samt dansken 
Åge Jörgensen som gjorde sina läsare bekanta med Bucharin. En ny 
kulmen på intresset för hans person kom under den norska parti
striden 1922-23, då framför allt beundraren A. G. Hansen, men också 
den kritiske H. Meyer tecknade Bucharins litterära porträtt. Hans 
verksamhet i Norge beskrevs, även om det blev kortfattat, i de flesta 
av ljugotalets partihistoriska skisser: Den röde ungdom i kamp og seier 
(1923), Håkon Meyers Den Norske arbeiderparti 1918-1924 (1924) 
och i Arvid Hansens Fra Lassalle til Lenin (1929). Betydligt mindre 
uppmärksammades hans svenska verksamhet och bidrag till SKP:s 
sprängning 1924. Ändå framställdes han i Fredrik Ströms romansvit 
Rebellerna (del 5, 1929) både som den pojkaktige, glade revolutionä
ren Bussarin och som den reelle bolsjevikledaren under sitt verkliga 
namn. Efter Bucharins politiska degradering och kapitulation 1929 för
tegs hans forna skandinaviska aktiviteter både av socialdemokratiska 
och kommunistiska författare: man skulle hellre skämmas för än skry
ta med hans inflytande. 

Skandinaviska partipublicister erinrade sig ånyo om Bucharin under 
de makabra moskvaprocesserna. Ännu en gång blev hans lysande ge
stalt en nordisk romanperson, nu en negativ: i Nordahl Griegs Ung 
må verden ennå vcere (1938). Bucharins öde föranledde fina och för 
forskaren värdefulla artiklar av hans stridskamrater: August Thalhei-
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mers i Danmark och Zeth Höglunds i Sverige. Därefter tillhörde 
Bucharin historien, det förflutna. Han tecknades av socialdemokratis
ka memoarförfattare och kom från och med sextiotalet i forskningens 
blickfält (se ovanför). 

Reseskildringar, dagböcker, memoarer, självbiografier samt på arki-
valiskt underlag författade livsteckningar har utgjort en viktig och tal
rik källgrupp. I första hand intresserade mig de nordiska radikala ar
betarpolitikerna: Zeth Höglund, Karl Kilbom, Ture Nerman och Fred
rik Ström i Sverige; Trygve Bull, Peder Furubotn, Einar Gerhardsen, 
Nordahl Grieg, Arvid G. Hansen, Trond Hegna, Eugene Olaussen, 
Olaf Scheflo och Martin Tranmael i Norge; Ernst Christiansen, Alfred 
Kruse, Axel Larsen och Kai Moltke i Danmark; finländarna Otto 
Kuusinen och Arvo Tuominen. Bland utomskandinaviska memoarer 
valdes naturligtvis verk av personligheter som stod Bucharin närmast, 
nämligen Aleksander Sjljapnikov, Jules Humbert-Droz, Bucharins 
tredje fru Anna Larina, eller av dem som levde i samma miljö, till ex
empel Aleksandra Kollontaj. 

Arbetarpolitikernas memoarer och muntliga minnen har starkt på
verkat nordiska historiker i ställningstagandet till mitt ämne. Mina 
kollegor såg - och ser - på arbetarrörelsens Sturm und dräng-perio
der med försonande och även förskönande ögon, vilka dessutom be
slöjas av Bucharins och andras tragiska öden. Samtidiga källor - i 
denna bok främst dagspressen - uppvisar en atmosfär av hårdare strid 
och rivalitet, skarpare personliga motsättningar och fränare angrepp 
från alla deltagande. 
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4. Det nordiska emigrationsåret 

4a. I Sverige. Häktning och utvisning 

Före sin ankomst till Norden hade Bucharin redan flera års och flera 
länders emigranterfarenhet. Emigrationsåren utnyttjades till national
ekonomiska biblioteksstudier, för politisk journalistik och partidiskus
sioner, för universitetsbesök (i Wien) och inte minst för språkstudier. 
Enligt sina få bevarade brev från utlandet lärde han sig prata tyska -
det första främmande språket inom den dåtida ryska lägre medel
klassen - först i Tyskland.47 

Ung (född 1888), utomordentligt begåvad, redan med erfarenhet av 
underjordiskt arbete och känd på arbetarrörelsens vänsterkant även 
utanför ryska partikretsar kom Bucharin till Stockholm i början av au
gusti 1915.48 Hans pass var utställt på en jude med namnet Dolgolev-
skij (i den ryska litteraturen ibland felaktigt Dovgalevskij). Han kom 
via Bergen i Norge tillsammans med sin fru N. M. Lukina-Buchari-
na.49 Hon var en ivrig partiaktivist, men mycket sjuklig. Kort efter be
söket i Stockholm återvände hon till Ryssland.50 

Bucharin flyttade från Schweiz till Sverige i syftet att bedriva illegalt 
revolutionärt arbete riktat mot tsarismen och dess imperialistiska 
krig; hans uppgift var att söka förstärka de röda sambandscentralerna 
i norr. Enligt egen uppgift var hans roll att förmedla kontakter, både 
per brev och direkta.51 Efter varning från Lenin avvisade Bucharin det 
fördelaktiga förslaget att ta tjänsten vid den protyska ryska social
demokraten Parvus' socialvetenskapliga institut i Köpenhamn.52 

Bucharin motiverade även förflyttningen med Stockholms närhet till 

47 Utjitelskaja gazeta, 4/101988. 
48 Enligt polisdata i RA Stockholm och StA Stockholm, tryckta hos Björkegren, 

Ryska posten, s 192, felaktigt hos Cohen, Bucharin, Moskva 1988, s 51. 
49 Enligt Peder Furubotns åldersminnen i T. Titlestad, Peder Furubotn 1890-

1938, s 47. 
50 Enligt A. Sjljapnikovs memoarer, tryckta under Bucharins levnad. 
51 Voprosy istorii KPSS, 3/1991, s 42. 
52 Lenin, Polnoje sobranije sotjinenij - förkortad PSS - bd. 50, s 15. 
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makan och hennes relativt förmögna släktingar.53 Han bad Stock-
holmsbolsjeviken Jakov Bogrovskij att möta honom.54 Bucharin bosat
te sig i vindsrummet vid Saltmätaregatan 5, där det redan fanns en li
ten rysk koloni (men saknades badrum!).55 På de unga svenska radi
kalerna - stormfåglarna (Ströms beteckning, lånad ur Maxim Gorkijs 
dikt med samma namn) - utövade ryska revolutionärer och inte minst 
Bucharin en dragningskraft - ett levande porträtt tecknades senare av 
Fredrik Ström i verket Rebellerna. Leo Bussarin (av författarens fantasi 
förflyttad till revolutionens Petrograd) "dansade, slog volter, tjöt av 
glädje. Han var alldeles yr och galen, hoppade plötsligt upp på ryggen 
av Lubomirski, brottades med Bubroff, slog ner en dyrbar vas för 
Grobski, allt medan han visslade av förtjusning".56 Bucharin bodde 
tillsammans med sina nära partivänner: det förmögna samboparet Jurij 
Pjatakov (i Sverige med namnet Ljalin i passet) och Jevgenija Bosch 
(under namnet Renneman). 

Någon fast anställning fick Bucharin inte i Stockholm. Inte heller 
kunde han leva enbart på det dussin artiklar han skrev i den svenska 
vänstersocialistiska pressen (se nedan). Hans egna förhörsuttalanden 
1916 förtjänar i detta sammanhang inte fullt förtroende: enligt proto
kollen skulle han under vistelsen i Stockholm försörjt sig genom för
menta honorar från den ryska emigrantpressen och "ein wenig Geld" 
från sin fru.57 Enligt uppgift från Leif Björk (i samtal med förf. 24 jan. 
1991) arbetade han som informator i den rysk-judiska affärsmanna-
familjen Rywkin vilken senare, i böljan av 30-talet, bad Björk sända 
Bucharin sina hälsningar vid ett besök i Moskva. Fritiden räckte även 
till för konstmåleriet: han berättade senare för finska bekanta om "ett 
besök på Åland och om de vackra tavlor han där hade målat".58 

53 Bucharins brev till Lenins fru N. Krupskaja, febr. 1915 - tryckt i Izvestija CK 
KPSS11/1989, s 207. 

54 Enligt hans postkort till Bogrovskij från Schweiz senast den 17de juli 1915 -
i Fr. Ströms arkiv, Göteborgs Universitetsbibi. 

55 Se RA, Civildep., utvisningsärenden, VPM 27/3 1916, s 3. Se Fredrik Ström, 
I stormig tid, Stockholm 1942, s 167 om Bucharins upplevelser i Stockholms cent
ralbad. 

56 F. Ström, Rebellerna, femte delen, Stockholm 1980, s 76-78, 240-241. 
57 Bucharins egen protokollversion - ARAB Stockholm, Opinionsledningen. 
58 Se Arvo Tuominens memoarer: Skärans och hammarens väg, Stockholm 

1957, s 253. 
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Bucharin hjälpte Sjljapnikov att sända folk och litteratur till Ryss
land: sådana resor företogs bland annat av Sjljapnikov själv, av den 
danska socialdemokratiske journalisten Alfred Kruse, av det svenska 
ungdomsförbundets äventyrslystne medlem Karl Kilbom och den 
framtide socialministern Gustav Möller.59 Dessförinnan satt han flitigt 
vid läsesalens pulpet 12 i Kungliga biblioteket, där han inregistrerades 
redan den 25 augusti 1915,60 och i Handelshögskolans bibliotek. Han 
hämtade enligt uppgift "tio koffertar böcker" till Sverige.61 

I Stockholm, Kristiania och Köpenhamn avslutade Bucharin 1915-16 
två sinsemellan lierade, men ändå olika skrifter: om världshushållning 
och imperialism62 och om den imperialistiska statens teori.63 Bucha-
rins och Pjatakovs dåtida vänsteristiska och nationalnihilistiska menings-
skiljaktigheter med Lenin är väl kända (se Cohen) - den diskussionen 
går vi inte in på här. I vårt sammanhang är det viktigt, att just hans 
delvis "antileninska" skrift om staten, tillbakavisad av Lenin,64 trycktes 
samtidigt i artikelform både i Sverige och Norge (se nedan). 

Vidare skrev Bucharin bolsjevikiska flygblad.65 Enligt den tyska 
agenten i Stockholm Aleksander Kesklilas rapporter till tyska sände
buden i Schweiz den 2 januari och 1 febr. 1916, fick Keskiila tag i och 
bekostade tryckningen av två bolsjevikiska broschyrer: Kriget och för
dyringen i Ryssland samt Kriget och arbetarklassen (båda titlar i om
vänd översättning från tyska). Den första var ett slags handbok för 
avancerade partiaktivister, den andra var en "reine Agitations-
broschiire fur die breitesten Arbeitermassen". Båda broschyrerna 
refererades av Keskiila - innehållet visar sig klart bolsjevikiskt. Enligt 
Keskiila fick den upprörde Bucharin först efteråt - broschyrerna var 
redan avsända till Ryssland - reda på den misstänkte tyska agentens 

59 Se Vi nr 1 och 2/1952. Möller daterar sin resa med februari 1915 och påstår 
att Bucharin hjälpte Sjljapnikov med förberedelserna för resan - men då fanns 
Bucharin inte i Norden; ett år senare var Sjljapnikov utanför Sverige. 

60 Se Kungliga bibliotekets besöksliggare för året samt Stockholms stadsarkiv 
Ue, Brottmålsdiarium, dossier 60. 

61 Se minnen av ryssarnas svenska vän vänstersocialisten Bernhard Bengtsson 
i Folkets Jul, Stockholm 1918, s 6. 

62 N Bucharin, Mirovoje chozjajstvo i imperializm - Kommunist, 1/1915 och 
2/1915. 

63 Se D. Maretskijs artikel om Bucharin i den Stora sovjetencyklopedin, första 
upplagan, band 8,1927. 

64 Se Bucharins brevväxling med Lenin och Sinovjev: Bolsjevik, 22/1932. 
65 Lenin, PSS, b. 49, s 155; Shlyapnikov, On the Eve of 1917, London 1982, s 62. 
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objudna och komprometterande hjälp och letade förgjäves efter 
Keskiilas stockholmsadress.66 Bland de bolsjevikiska flygblad som 
utgavs i Schweiz fanns också en med titeln Rabotjij klass i vojna.67 Un
der 1933 års partiutrensning redogjorde Bucharin inför sina parti- och 
arbetarkamrater att han i Sverige deltog i just broschyrutgivning.68 

Hahlweg, Zeman, Futrell och andra har övertygande visat, att bol-
sjevikernas kamp mot det ryska krigsdeltagandet och för revolutionen 
i Ryssland följdes med vissa förhoppningar från den tyska regerings
sidan, vilken även försökte hjälpa bolsjevikerna finansiellt utan att 
kompromettera vare sig dem eller sig själv. Stora anslag beviljades för 
detta ändamål. Ändå har det inte hunnit att bevisa att de tyska pengar
na verkligen nått bolsjevikerna före makttillträdet. Att den polske so
cialdemokraten Furstenberg-Haneckis danska affärsverksamhet finan
sierades genom Parvus har bevisats - alltså ett indirekt tysk stöd. Ett 
direkt samarbete med Parvus avvisades envist, både av Lenin och 
Bucharin. Denne vägrade, skriftligt och demonstrativt att diskutera 
politik med Parvus under hans vistelse i Stockholm i böljan av 1916. 
Bucharin lät några vittnen få del av sitt svarsbrev till Parvus.69 Keskti-
la, den andre tyske agenten, lyckades enbart förmedla små summor: 
stockholmbolsjevikerna Sjljapnikov och som sagt inte minst Bucharin 
ställde sig nämligen negativa till allt samarbete med honom. Bucharin 
med sina ryska detektiverfarenheter (han hann med ertappa Lenins 
"älskling", den ökände Malinovskij)70 var mycket vaksam mot all infilt
ration, vare sig från tsarens eller de kejsartyska agenternas sida. När
mare bunden till sin ryska miljö än Lenin var Bucharin mycket känslig 
mot anklagelsen om bolsjevikernas defaitism: ännu våren 1915 betviv
lade han under bolsjevikernas Bernkonferens lämpligheten av Lenins 
paroll om den egna regeringens nederlag i kriget.71 

Under sina svenska månader var Bucharin med vid partirannsak-
ningar av två finansiellt skumma kamrater, bland annat den redan 
nämnde Jakov Bogrovskij, sekreterare i bolsjevikernas Stockholms-

66 Auswärtiges Amt, Politisches Archiv, Gesandtschaft Bern, Secr. lic, Paket 
375/1. 

67 Se Lenin, Sobranije sotjinenij, 3e uppl., band XIX, s 274f. 
68 Voprosy istorii KPSS, 3/1991, s 42. 
69 Enligt Keskiilas rapport 1/2.1916 (Auswärtiges Amt, Ibid.) 
70 Se senast Moscow News, 11/11 1990. 
71 Om Bernkonferensen 1915 se i den sovjetryska tidskriften Proletarskaja re-

volutsija, 5/1925. 
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grupp, vilken angavs av sin uppdragsgivare Keskiila och omedelbart 
kastades ur partiet för samarbetet med denne (se mer hos Futrell och 
Björkegren). Bucharins hårdhet gjorde intryck på den svenska 
vänstersocialisten Kilbom, något som avviker från hans vanliga "veka" 

72 image. 
Stockholmbolsjevikerna var alltså främst inställda på sina ryska 

uppgifter och umgicks mest inom de ryska socialdemokratiska exil
kretsarna. Bucharin blev god vän med den internationalistiskt sinnade 
mensjeviken Jurij Larin-Luije och bodde även hos honom på 
Uplandsgatan 25 en tid, enligt hans egen utsaga vid förhören. Han be
sökte den ryska emigrantklubben i det dåtida södra Folkets Hus. 
Utanför en trängre krets av svenska kamrater - framför allt vänster
socialister i SAP och i ungdomsförbundet - var lyssarna föga kända i 
Stockholm. Ett undantag utgjorde Aleksandra Kollontaj, men hennes 
popularitet blev också en varning för de övriga ryssarna - hon blev 
häktad och utvisad före Bucharins ankomst till Sverige. Denne blev så 
småningom också känd i bredare svenska kretsar: bland annat kände 
Gustav Möller honom väl. Möller beställde till och med en uppsats för 
Tiden,73 vilken - Möllers påstående till trots - aldrig trycktes. Med 
Branting och lindhagen förblev dock Bucharin obekant under sin 
svenska exil. 

Med förbudet mot att som flykting blanda sig i svenska partiärenden 
var Bucharins personliga inflytande i Stockholm begränsat till kretsen 
runt Stormklockan och Höglund. Bucharin beundrade Höglund, hade 
"veldig fin kontakt" med honom och blev förtrogen med hans familj.74 

I Höglunds lägenhet "högt uppe under taket" i Landsorganisationens 
hus på Upplandsgatan 2 vid Norra Bantorget samlades "alla världens 
revolutionärer" som kom till det neutrala Stockholm.75 Här fördes en
ligt deltagaren Ström oändliga diskussioner om marxistiska teorier, 
den revolutionära taktiken och nödvändiga paroller. 

Bucharins svenska artiklar i Stormklockan, översatta främst från 
tyska, måste ha fått bredare genklang. I denna tidning, vars upplaga 

72 K Kilbom, I hemligt uppdrag (Ur mitt livs äventyr, II), Stockholm 1954, s 85. 
73 Vi, 2/1952, s 22. 
74 Enligt Arvid G. Hansens minnen, se hans intervju 1965, s 34 i ABA Oslo, A. 

G. Hansens papper. 
75 Adressen och i övrigt enligt Gunhild Höglunds meddelande till författaren 

22/1 1991. Se vidare F. Ström, Rebellerna, del 5, s 57. 
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uppgick till cirka 25 000 ex.,76 publicerades fem artiklar under hans 
eget namn: 21 aug., 25 sept. och 18 dec. 1915, 22 jan. och 26 febr. 1916 
samt sju under olika pseudonymer (efter och på grund av hans ut
visning): 13 maj (Civis) och 16 sept 1916 (Marxist), därefter de inter
nationella krönikorna Den nya Internationalen, signerad "C" (23 sept., 
30 sept., 6 okt., 14 okt. och 21 okt. 1916). Den nya vänstersocialistiska 
stockholmstidningen Politiken tryckte hans dubbelartikel, signerad 
"Marxist", den 6 och 8 juli 1916. 

De genomgående temata i Bucharins publicistik var de vanliga inom 
den dåtida europeiska arbetarrörelsens vänsterflygel: avslöjandet av 
borgfredssocialister -"socialimperialister", det inre läget i Tsar
ryssland, förklarandet av den bolsjevikiska tesen om den egna rege
ringens nederlag och av fosterlandsförsvarets meningslöshet för ar
betarklassen, världskrigets socialekonomiska följder, socialismens 
möjlighet och livsduglighet i ljuset av krigsekonomins erfarenheter. 
Sist kom utläggningen av hans lära om imperialismen och den impe
rialistiska "rovstaten" - i två större artiklar i fem utgåvor av 
Stormklockan året därpå, när författaren redan befann sig i Amerika 
(10 feb. - 28 april 1917, signerat Marxist). 

I Bucharins första Stormklockanartikel avslöjades på redaktionens 
uppdrag de polska högersocialisternas protyska verksamhet i Sverige. 
Han presenterades av redaktionen som "en utländsk partivän som in
gående skildrar arbetarrörelsen i Polen". I övrigt undanhöll sig 
Bucharin - eller hölls han undan av sina svenska uppdragsgivare -
från att direkt ta upp den nordiska politikens brännande ämnen, till 
skillnad från flera av sina kamrater (Lenins uppsatser om Danmark 
och Schweiz, Kollontajs anföranden vid den norska partikongressen 
1915, Pjatakovs opublicerade överläggningar om den svensk-norska 
unionen). Hans artiklar skulle aldrig kompromettera Stormklockan 
hos de svenska myndigheterna och därigenom sannolikt förorsaka en 
konfiskation under krigstidens pressbegränsningar. Bland annat be
rörde han varken proletariatets beväpning eller nationernas själv
bestämmanderätt - de frågor som skilde Bucharin från Stormklockans 
redaktion, den senare frågan också från Lenin.77 Ändå förmådde han 
snabbt sätta sig in i de svenska förhållandena. Detta märks i hans 

76 Z. Höglund, Från Branting till Lenin, Stockholm 1953, s 170. 
77 Det var för övrigt Nerman och Höglund, i Stormklockan den 15/11916, inte 

Bucharin, som introducerade Lenin i den svenska pressen. 
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kommentar till Kilboms artikel om den svenska arbetarrörelsen, över
satt av Bucharin för Lenins Sbornik socialdemokrata nr 2. 

Bucharin kom till Sverige strax före internationalisternas konferens 
i Zimmerwald. Det var framför allt Aleksandra Kollontajs och Alek-
sander Sjljapnikovs förtjänst att ha förberett sina svenska vänner Hög
lund och Nerman att stödja den ensamme Lenin i Zimmerwald i sep
tember 1915.78 Bucharins svenska artiklar trycktes huvudsakligen 
mellan de första och andra Zimmerwald-mötena. Förutom Lenin upp
muntrade framför allt Bucharin - Kollontaj var utvisad medan Sjljap-
nikov ofta var bortrest och dessutom hellre en handlingens man - de 
svenska vänstersocialisterna till en antimilitaristisk klasskampslinje. 
Han bidrog inte minst till ungdomsförbundets beslut att sammankalla 
"arbetarnas fredskongress" i mars 1916. 

Efter Bucharins utvisning blev istället Karl Radek den leninska 
zimmerwaldvänsterns huvudspråkrör i Sverige, detta tack vare sin 
mäktiga artikelserie i Ture Nermans Politiken (maj-september 1916). 
Därefter stärkte Bucharins anonyma internationella krönikor i Storm
klockan hösten 1916 ungdomsförbundets solidaritet med den zim-
merwaldska rörelsen, "den nya Internationalen". 

Senare tillmätte Bucharin sina svenska aktiviteter hög betydelse: 
"Jag arbetade för att organisera Zimmerwaldvänstern".79 

Visst var den ryska långt ifrån den enda av den svenska vänster
radikalismens yttre impulser: bolsjevikernas röst ingick i den euro
peiska revolutionära vänsterns allt mäktigare körsång: den häktade 
Karl Liebknecht omtalades och prisades mycket oftare i Storm
klockans spalter än bolsjkevikiska duma-ledamöter, deporterade till 
Sibirien. Stormklockan och Politiken publicerade både radikala och 
centristiska artiklar, inte minst de ryska OK- (dvs vänster-) mensje-
vikernas. Bland kända utländska skribenter möter man bredvid 
Bucharin, Radek, Kollontaj och Sinovjev (hösten 1916) både Panne-
koek, Gorter och Miinzenberg men också Jaurés och Kautsky. Redak
tionen citerade både liebknecht och - Parvus. Bolsjevikerna, inklusi
ve Lenin och Bucharin, överdrev överhuvudtaget de svenska vänster
socialdemokraternas - även efter den första zimmerwaldkonferensen 
- solidaritet med de egna åsikterna. Det räcker att peka på, att ung-

78 Z. Höglund, Från Branting till Lenin, s 178. 
79 Voprosy istorii KPSS, 3/1991, s 4243. 
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domsförbundet aldrig officiellt anslöt sig till zimmerwaldvänsterns 
plattform, trots Lenins yrkande (genom Kollontaj). 

Bland skandinaverna i Stockholm var det två av Bucharins jämnåri
ga som ofta kom på besök. De var journalister: dansken Alfred Kruse 
och svensken Bernhard Bengtsson, den senare gift med en exilryska. 
Av de två var Kruse redan känd i Norden som en antimilitaristisk 
redaktör, skribent och talare, utvisad från Norge vid krigets böljan.80 

Trettio år senare, trots Bucharins ödesdigra roll för hans politiska 
karriär (se nedan), erinrade sig Kruse om sina flitiga gästabud hos 
Pjatakov och Bucharin, om "utbytterige timer sammen med menings-
faeller, der lidenskabeligt svaergede til den socialistiske revolution -
ikke blot for de russiske arbejdere, men for alverdens arbejdere og 
undertrykte".81 "Hvor meget skylder jeg ikke de russiske kammera-
ter!" Bredvid mer kända porträtt, tecknade av Höglund, Nerman eller 
norrmannen Arvid Hansen, förtjänar Kruses teckning av den unge 
exilbolsjeviken att citeras: "Bucharin ilter i temperamentet, en frem-
ragende teoretisk dialektiker, der paa staaende fod kunde omsaette et 
hvilket som helst spörgsmaal i matematisk klare teser". "...Ivrigt 
gestikulerende vandrede [han] frem og tilbage og afslörede de social
patriotiske socialisters sidste skaendselsgaerninger". Nyårsafton 1915 
var man tillsammans. Pjatakov förberedde festen och "efter egen re
cept destillerede en svensk glögg med dobbelt vaege. Og hvor var 
Bucharin ikke kaad [lekfull, yster] den afton, udfoldende de charme-
rende egenskaber, som efter Lenins udsagn gjorde ham til 'partiets 
yndling'". 

Kruses två fullt legala (trots hans senare påståenden) men icke ofar
liga resor till Ryssland - hösten 1915 och vårvintern 1916 - försörjde 
först och främst bolsjevikerna med mycket viktig information. Senare 
upptäcktes, att båda den utfattige Kruses resor hade bekostats av ovan 
nämnde Keskiila, vilken i sina rapporter till tyska UD betraktade och 
presenterade honom (utan att nämna hans namn) som sin Vertrau-
ensmann\ I synnerhet Kruses första resa - företagen på bolsjevikernas 
direkta uppdrag - försörjde genom Bucharins förmedling Lenin, då i 
Schweiz, med viktig information: bolsjevikernas centralorgan i 
Geneve, Socialdemokrat (N 47, 13 okt. 1915), bestod till större delen 

80 Se S. Bille Larsen, Alfred Kruse - en internationalist. - Anarki og Arbejder-
historie, Köpenhamn 1985, s 208-223. 

81 Arbejdet, Köpenhamn, 12/2 1937. 
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av Kruses material. Senare kom han ihåg "...hin dag, da Pjatakov og 
Bucharin fortalte, hvorledes Lenin var sprunget op og danset omkring 
i sit arbejdsvarelse, straalende af glaede over modtagelsen af den ma
terialesamling, jeg under en illegal rejse til Rusland havde fremskaf-
fet". Under sin andra resa besökte Kruse bland annat Bucharins familj 
i Moskva och utförde rent personliga ärenden. 

Direkt påverkad av ryska vänner uppvisade Kruse en allt klarare 
bolsjevikisk inställning i sina talrika artiklar i Stormklockans och den 
norska Klassekampens spalter. Efter återkomsten från sin första ryss
landsresa gällde stockholmsbolsjevikernas nye vän och beundrare 
både i den svenska och norska vänstersocialistiska pressen för den 
främste experten på rysk arbetarpolitik. Från 23 oktober 1915 till och 
med 12 augusti 1916 skrev han i de nämnda tidningarna (oftast under 
pseudonymerna Alf. K. och If) mer än någon annan (inklusive exil
ryssarna) om de ryska partiförhållandena. I motsats till den svenska, 
av de ryska mensjevikerna påverkade, Socialdemokraten avslöjade 
Kruse skoningslöst socialpatrioterna med Plechanov i spetsen.82 Han 
skilde mellan bolsjevikerna och OK-mensjevikerna (Axelrod, Martov, 
Larin) och påvisade OK-isternas pacifistiska och försvarsnationalistis
ka inställning.83 Sina sympatier gav han avgjort de konsekventa inter
nationalisterna - bolsjevikerna och deras ledare: "Lenin, Zinovjev, 
Bucharin".84 Kruse framhävde Rysslands nederlag som bolsjevikernas 
huvudtes och därigenom ådrog han sig Bucharins implicita kritik, 
framförd i artikeln Den kommande revolutionen och tesen om neder
laget. Kruse blev dessutom motarbetad av de två andra ryska gruppe
ringarna. Trotskijs anhängare i Köpenhamn, M. Uritskij (pseud. Bo-
retskij) hade invändningar mot Kruses identifiering av hans grupp 
som OK-mensjevikisk.85 Mycket skarpare protesterade stockholms-
mensjeviken Larin,86 som ivrigt framhävde OK-mensjevikernas inter-
nationalistiska och revolutionära inställning. Kruse anklagades för att 
ha spridit falska rykten och lättsinnigt prat. Konstigt nog hamnade 
Larins manus på det svenska civildepartementet och togs med i be-

82 Bille Larsen försummade innehållet i hans artiklar. 
83 De var alltså inte krigsmotståndare utan stödde försvarskrig. 
84 Stormklockan, 13/111915 - min kursivering. 
85 Stormklockan, 27/111915. 
86 Ibid. 14/12 1915. 
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räkningen då man övervägde hans utvisning.87 Larin tilläts bli kvar i 
Sverige, medan Kruse och Bucharin blev utvisade! Stormklockans re
daktion medgav Kruses bolsjevikiska ståndpunkt och avböjde att vida
re diskutera inre ryska partiförhållanden.88 Avslutningsvis dementera
de Kruse entydigt Larins påståenden och beslog honom också med att 
regelbundet ha medarbetat i den ryska borgerligt-patriotiska pres
sen.89 

Kruses nästa artikel Imperialistisk "befrielsekrig" eller proletarisk 
klasskamp?90 utvecklade Lenins och Bucharins idéer om det domine
rande och allt mer internationaliserade finanskapitalet. Den avslöjade 
både socialpatrioter och socialpacifister och uppmanade de socialis
tiskt organiserade arbetarna till revolutionär resning "antingen under 
kriget eller omedelbart efter dess slut". Han översatte Lenins och 
Sinovjevs broschyr Socialismen och kriget för den norska Klasse
kampen,91 Hans senare artiklar - frukter av den andra rysslandsresan i 
januari-februari 1916 - belyste OK-mensjevikernas politiska linje allt 
mer positivt, i enlighet med deras radikalisering92 och propagerade 
zimmerwaldska paroller snarare än specifikt leninska.93 Ändå var det 
just Kruse som fick Bucharins och Pjatakovs uppdrag, eller i alla fall 
uppmuntrades, att skapa den första äkta zimmerwaldgruppen i sitt 
land, dvs i Danmark.94 

Inom kort fördärvades relationerna mellan den danska zimmerwald-
isten och hans ryska inspiratörer till följd av repressalier, vilka drab
bade både bolsjevikerna, Kruse och de svenska vänstersocialisterna 
efter den s k. arbetarfredskongressen i Stockholm i mars 1916, orga
niserad av det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Kongressens 
historia är väl känd, inte minst tack vare Göran Elgemyrs och Björke-

87 Riksarkivet Stockholm. Civildep., Utvisningsärenden, konsul, akt 25/4 
1916, bil.3. 

88 Stormklockan 25/12 1915. 
89 Jfr H. Björkegren, Ryska posten, 1985, s 194-196. 
90 Stormklockan, 5/2 1916. 
91 Klassekampen nummer 1-9 1916. 
92 Klassekampen, 15/4,27/5,12/8 1916. 
93 Se särskilt Klassekampen, 20/5 1916. 
94 Kruse till DKP:s Forretningsudvalg, 15/9 1922, s 3 - Arbejderbevaegelsens 

Arkiv Köpenhamn, arkiv A. Kruse, kasse 24. 
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grens studier.95 Det saknas svenska belägg för bolsjevikernas del
tagande i kongressens planläggning. Sjljapnikov och Bucharin påstod 
dock senare, inför sovjetisk publik, att tankarna på en reell kamp mot 
Sveriges anslutning till Tyskland, om att sammankalla en kongress 
mot krig var deras, dvs bolsjevikernas.96 Bucharin, Sjljapnikov, Pjata-
kov samt Kruse deltog i ungdomsförbundets centralstyrelses sam
manträde strax före kongressen. Man beslöt att inte inbjuda dem till 
själva kongressen, men lyssnade ändå enligt Kruse till Sjljapnikovs 
föredrag; han hade då just återvänt från sin illegala resa till Ryssland.97 

En bolsjevikisk hälsning till kongressen förelästes av Bucharin till 
Kruse och avlevererades sedan till ungdomsförbundets ledare av 
denne.98 För Lenins medverkan i författandet av hälsningen saknas 
direkta belägg, trots uppgifter om detta i den svenska polisinformatio
nen.99 Bland kongressens papper bevarades ett hälsningstelegram 
från Uritskij (då Boretskij) i Köpenhamn.100 

Bucharins korta vistelse - med Höglunds samtycke - i kongress
lokalen under den andra kongressdagen uppmärksammades av polis
agenter och bekräftades sedan av vakterna vid kongressen och kom i 
pressen. Denna uppgift var mycket intressant för svenska höger
kretsar, vilka underblåste versionen om ryska pengar för ungdoms
kongressens genomförande.101 Höglunds pressmeddelande att inga 
ryssar, vare sig i egenskap av gäster eller åhörare, hade deltagit i 
kongressen, hjälpte inte.102 Bucharin anhölls och förhördes den 21:e, 
varefter han häktades enligt rådhusrättens beslut den 23 mars. Hans 
ryska meningsfränder och Kruse utsattes enbart för förhör. 

Bucharins redogörelser i fyra polisförhör har bevarats, till och med 
i två versioner - polisens förkortade och Bucharins utförliga. Bucharin 
lät omedelbart de anhållna ta del av protokollen. Bland senare 

95 G. Elgemyr, Arbetarfredskongressen i Stockholm 1916... -Arkiv för studier 
i arbetarrörelsens historia, 5/1974; H. Björkegren, Ryska posten, 1985. 

96 Voprosy istorii KPSS, 3/1991, s 43. 
97 Arbejderbev. arkiv Köbenhavn, Kruses arkiv, kasse 24, Kruses redogörelse 

till DKP:s verkställande utskott 1922 s 23. 
98 Kruse, Ibid. 
99 Elgemyr, op. cit s 65; Björkegren, op. cit s 181. 
100 Boretzkis telegram i ARA Stockholm, Undersökningskommissionen Alfred 

Kruse. 
101 Nya Dagligt Allehanda 22/3 1916. 
102 Socialdemokraten 21/3 1916. 
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forskare var särskilt Björkegren förargad på Bucharins bekännelser 
om bolsjevikernas revolutionära syften - dessa kunde förvärra 
svenskarnas läge.103 Bucharins och Höglunds försvarstaktik gick 
starkt isär: ryssen kände väl till den svenska asylrätten, enligt vilken 
respektive person inte skulle utvisas till sitt hemland, i de fall där den 
utvisade sannolikt skulle åtalas eller straffas för politiskt brott.104 Inte 
minst därför framhävde Bucharin sitt partis revolutionära syften. De 
svenska ungdomsförbundsmedlemmarna bestred förräderiåtal; tvärt
om framhävde de sin laglydighet Ändå skadades inte utan stärktes 
Bucharins och Höglunds vänskap under deras gemensamma veckor i 
kronohäktet.105 

Den 5 april meddelade den norska Socialdemokraten om "den be-
kjendt russiske socialistens Dolgolevskys" arrest, men vederlade hans 
deltagande vid ungdomskongressen. Stormklockan tryckte norska (!) 
meddelanden om häktningen först den 15:e april och distanserade sig 
på detta sätt från ryssarna. Under den s k förräderiprocessen i Stock
holm bekräftades att Bucharin inte hade yttrat sig på kongressen.106 

"Dolgojevsky [sic/] var, fast han icke förstår svenska, intresserad av 
att se hur en svensk arbetarkongress såg ut och gick därför på sön
dagsaftonen upp ett slag samt fick som bekant Höglunds tillstånd att 
kasta en blick i salen".107 Fem till sex veckor satt han i rannsaknings-
fängelset på Kungsholmen trots att skäl för åtal icke syntes förelig
ga.108 I utvisningsbeslutet motiverade man ändå sin åtgärd med 
Bucharins utsagor under förhöret: stockholmsgruppens samverkan 
med det ryska socialdemokratiska revolutionära partiet, vilket "på sitt 
program även upptager begagnandet af våldsamma medel för förverk
ligandet af sina ideer".109 Enligt Z. Höglund återfick Bucharin friheten 

103 Ryska posten, s 191. 
104 Svensk författningssamling 196/1914. 
105 Se Höglunds Häxnatt över Europa, s 71; idem. Från Branting till Lenin, s 

173. 
106 Socialdemokraten, Stockholm, 13/4 1916. 
107 Socialdemokraten, Stockholm, 5/5 1916. 
108 Inför sovjetiska partikamrater 1933 överdrev Bucharin sina svenska strapat

sen han ljög om flera månaders häktning, om svårt straffarbete; polisförhören var 
löjeväckande och förtjänade "en lärorik bok". Voprosy istorii KPSS, 3/1991, s 43. 

109 RA, Stockholm, Civildep., Utvisn. ärenden, VPM 27/3 1916. 
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inte minst tack vare Brantings bistånd.110 Bucharin, Pjatakov, dennes 
sambo Bosch, vänstermensjeviken Surits och bundisten Gordon ut
visades till Norge den 28 april.111 Också Kruse utvisades - till sitt hem
land. Den svenska arbetarpressen protesterade mot "kosackregemen
tet" och hävdade att utvisningen var "tsaren till fagnad". Sjljapnikov, 
mindre påfallande och en bättre konspiratör, förhördes aldrig och fick 
stanna i Sverige, trots att han också hade varit i kongressalen. För 
säkerhets (och för mötets med sin sambo Kollontaj!) skull flyttade 
han ändå till Kristiania.112 

4b. I Norge. Bucharins nordiska författarskap når sin 
höjdpunkt 

De ryska socialdemokraterna blev alltså utvisade till Norge. Bucharin 
och paret Pjatakov (Ljalin) bosatte sig "i en takleilighet i det proleta-
riske sentrum"113 i Kristiania. Mensjeviken Jakov Surits flyttade till 
Danmark. Bucharins postadress var numera: fröken Dagny Björnaraa, 
Socialdemokratens redaktion, Folkets hus, Kristiania.114 

Trots Martin Nags studie är Bucharins norska vistelse knappast 
bättre känd än den svenska. Dessa raders författare har misslyckats i 
sina försök att finna Bucharins spår i de norska polisarkiven (Frem-
medkontrollen). Ankomsten till Norge uppmärksammades i arbetar
pressen: ungdomsförbundets veckoorgan Klassekampen meddelade 
13 maj 1916, att de fyra ryska kamraterna tillhörde Internationalens 
yttersta vänstra flygel. Polisen i Kristiania var oroad, men lämnade rys
sarna i fred efter de norska socialdemokraternas ingripande.115 Med 
det norska fackföreningsfolkets hjälp fick Bucharin anställning som 

110 Z. Höglund, Häxnatt över Europa, Stockholm 1939, s 71; A Shlyapnikov, 
On the Eve of 1917, s 114. 

111 Enligt kungl. brev av den 25 april - Stockholms stadsarkiv, Ue Brottsmåls 
diarium, målet 60; polismeddelandet till pressen - Folkets Dagblad, 4/5, Social
demokraten, Stockholm, 5/5 1916. 

112 Shlyapnikov, op. cit, s 113-114. 
113 Enligt A. G. Hansens intervju 1965, s 54 - ABA Oslo, A G. Hansens papper. 
114 Bucharins brev till Lenin 21/10 1916 - Bolsjevik, 22/1932, s 93; ARAB 

Stockholm, AA, Kruse-kommissionen, Bucharin till Ström el. Sandler, odat 
115 Enligt A Shlyapnikov, On the Eve of 1917. London 1982, s 114. 
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hjälparbetare på Thunes Mekaniske Verksted, i vars arkiv hans spår 
senare försvann.116 

Bucharin omnämnde aldrig själv, såvitt är bekant, sitt fabriksarbete 
offentligt. Istället framhävde han arbetet med organiseringen av den 
norska Zimmerwaldvänstern. Enligt egen utsago "ledde" han dess 
organ Klassekampen, i vilken han stundom skrev hela inlagan själv.117 

Upplysningar om Bucharins tre månader i krigstidens Kristiania 
finns framför allt hos Arvid G. Hansen - känd norsk vänstersocialist, 
senare en av NKP:s grundläggare (och föstörare!) - i dennes lov
prisande artikel inför Bucharins ankomst till Norge 1923. "...Jeg hade 
då rik anledning til at laere hans enestående charmerende vaesen at 
kjende. Naturligtvis kunde han heller ikke holde sig passiv...Han gik 
på möter for at orientere sig i den norske bevaegelse, han drev 
underhaandsagitation for de bolchevikiske synsmaater o g medarbei-
det flitigt i 'Klassekampen'." "Hans rikt utstyrte begavelse tillåter ham 
forövrig bekymringslöst at ödsle med sine gaver...Den lykkelige men-
neske og den begeistrede idealist..Det var ham allerede en velgjer-
ning og lykke at få lov til at virke for den revolutionaere socialismens 
ideer". "Hans internationale kroniker og hans glimrende artikler un
der merket 'Nota Bene' vakte berettiget oppsigt blandt partifaeller".118 

Bucharins rätt talrika artiklar i Klassekampen - en veckotidning med 
liten upplaga - förmådde inte försäkra honom en dräglig tillvaro. Pre
cis som Hamsun - hans favoritförfattare i Norden - hungrade Bucha
rin stundom i Kristiania. Ett år senare beskrev Klassekampens redak
tör Olaussen hans läge i samband med att bolsjevikerna anklagades 
för att vara tyska agenter: "Da han levet her i Skandinavien var han 
hele tiden i den ytterste fattigdomen og var en ren sultekunstner. 
Allikevel maatte vi nassten true ham til at motta en uhyre beskedent 
honorar for sit arbejde i vort blad". Fastän han enligt Olaussen kunde 
ha tjänat goda pengar i den borgerliga eller socialpatriotiska pressen 
föredrog Bucharin att få 15-20 kronor per vecka i Klassekampen.119 

Trots sitt något obestämda fabriksarbete hade således Bucharin tid 
nog för teoretiska studier, för litterär utformning av tidigare påbörjade 

116 Se B. Gabrielsen, Martin Tranmael ser tilbake Oslo 1959, s 85; Egil Helle, 
Oscar Torp - arbeidergutt og statsman. Oslo 1982, s 51. 

117 Voprosy istorii KPSS, 3/1991, s 43. 
118 Arvid Hansen, Bucharin. - "Det tyvende århundrede" 4/1923, s 60. 
119 Klassekampen, 11/81917,7/12 1918. 
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studier samt för friluftsmåleri i Kristianias omnejd. Enligt Bucharin120 

besökte han även Nobelinstitutets bibliotek där han framför allt läste 
den nya ekonomiska litteraturen.121 Under sommaren fick han även 
besök av sin fru. 

Sitt manuskript med kritik av den borgerliga nationalekonomin 
lämnade Bucharin någonstans i Kristiania; det hittades senare av 
Arvid Hansen.122 Enligt Trygve Bull (meddelat till författaren i april 
1991) besökte Bucharin ofta Kyrre och Rachel Grepps gästvänliga 
hem. Denna uppgift stöds av Kollontajs båda brev till Rachel Grepp 
från maj 1916. Brevskrivaren meddelar om fyra "very active" ryska 
kamraters utvisning från Sverige till Norge och ber mottagaren "to 
meet them some day. Especially comr. Bucharin, who is a good, se-
rious economist writer". I det andra brevet återkommer hon med 
samma anmodan och påminner särskilt om honom, dock utan att 
nämna hans namn: "One stayed 36 days in prison", häktad samtidigt 
med "comr. Z. H.", dvs Z. Höglund. "He is the one, who escaped two 
years ago from Siberia". Egentligen var det den europeiska delen av 
norra Ryssland som Bucharin hade rymt ifrån - det var hans vän 
Pjatakov som rymde från Sibirien,123 men denne och hans sambo 
Jekaterina Bosch var förmögna människor: den ryska tidskriften 
Kommunist utgavs i Geneve på deras bekostnad. Därför var det vikti
gare för Kollontaj att be att man för Bucharins räkning införskaffade 
"an old, worn out coat... Anything can do!... I am anxious, that he 
will take cold by this weather having nothing warm".124 

Det kan vara på sin plats att framhäva vissa skillnader mellan 
Bucharins norska asyl och den svenska. Den viktigaste var vänster
oppositionens större kraft inom Det norska arbetarpartiet och det 
norska ungdomsförbundets större radikalism redan före sitt närmare 
bekantskap med bolsjevikerna.125 Eugene Olaussen - förbundets 

1201 förordet till hans bok om Böhm-Bawerk 1919 - manuskriptet uppbevara
des i Norge, försvann och återfanns. 

121 Norska Nobelinstitutets förteckning över "russere 1914-1918" upptar bl a 
namnen Schlapnikoff, Dolgolevsky, Ljaline, Suritz och Gordon. 

122 N. Bucharin, Politijeskaja ekonomija rantje. Moskva 1919, s 3-4. 
123 y p Soldatenko, G L. Pjatakov: epizodi zhittja i dijalnosti na Ukraini. I: 

Ukrainjskij istoritjsnij zhurnal 4/1989, s 94. 
124 ABA, Oslo, Kyrre Grepps samling, serie 3, mappe 3 (brevkopior). 
125 Se den kända artikeln av Edv. Bull 1922, nytryckt i Tidsskrift for arbeider-

bevegelsens historie 1976, Odd-Björn Fures doktorsavhandling Mellom reformisme 
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internationella sekreterare och Klassekampens redaktör (han var sjuk
skriven under Bucharins vistelse i Norge) mötte Lenin först i februari 
1916 i Bern och hade ett enda samtal med Bucharin hösten 1916.126 

Trots detta anslöt han sig å ungdomsförbundets styrelses vägnar till 
den s k zimmerwaldska vänsterflygeln, dvs till bolsjevikerna. Därom 
vittnar en odaterad deklaration från början av 1916, signerad av Olaus-
sen och antagen av Norges social-demokratiska ungdomsförbund, 
befullmäktigande bolsjevikernas delegation att framföra deklarationen 
under den förestående andra zimmerwaldkonferensen.127 Trots att det 
norska förbundet officiellt anslöt sig till Zimmerwald och dess Berner-
kommission först den 3 april 1916 utan att framhäva speciell bolsje-
vikiska ståndpunkter,128 var Kristianias radikala socialister mer mot
tagliga än Stockholms för bolsjevikernas program. 

Övriga omständigheter som också gynnade Bucharins norska kon
takter och författarskap var hans ökade anseende efter Sverige
vistelsen och arresten i samband med denna samt hans nyvunna ele
mentära nordiska språkkunskaper. Slutligen fanns mellan dåtidens 
ryssar och norrmän en viss "psykologisk överensstämmelse". Bland 
Aleksandra Kollontajs många vittnesmål anför vi bara ett brev från 
1930, till en norsk bekant: "Stockholm er en elegant og vaker by og 
personlig mot mig er man elskverdig og venlig, men jeg savner 
Norge, og jeg tror at mellem russerne og nordmenn er det mere and
lige kontakt".129 

Trots Bucharins bredare kontaktkrets och fastare vänskapsband i 
Sverige (framför allt med Höglunds familj) och trots en tre gånger så 
lång vistelse efterlämnade han djupare idépolitiska spår i Norge. Han 
blev rentav medarbetare i Klassekampenl 

og bolsjevisme. Norsk arbeiderbevegelse 1918-1920. Teori praksis. Bergen 1983 
samt Öystein Sörensens Fra Marx til Quisling. Oslo 1983, s 14-30. 

126 Se Klassekampen 24 nov. 1917 samt Olaussens minnen Fra Kreml til 
Youngstorget. Oslo 1945, s 129-130. 

127 HSG-institutet i Amsterdam, Robert Grimms arkiv. Deklarationen saknas i 
dokumentsamlingen Die Zimmerwalder Bewegung. The Hague 1967, Band I-D. 

128 Se förbundets tryckta Beretning og regnskap maj 1915-dec. 1916. Krist 
1916. 

129 Aleksandra Kollontaj till Johan Ludwig Mowinckel 19/11 1930 - Oslo 
universitetsbibi., Handskr. avd. brevsaml. 493; jfr Martin Nag, Kollontaj i Norge. 
Oslo 1981, s 68f. 
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Vi skall nu i all korthet dröja vid Bucharins "norska" publicistik. Vik
tigast är naturligtvis artikelserien Imperialismen og proletariatet - 13 
uppsatser i Klassekampen 24 juni - 17 oktober 1916, signerade Nota 
beneP0 Artiklarna trycktes då Bucharin och Pjatakov stod mitt i en 
strid med Lenin om nationernas självbestämmanderätt, om de demo
kratiska kravens nödvändighet för den socialistiska revolutionens se
ger och om statens försvinnande efter segern. Just 1916 tvingade 
Lenin sina opponenter, vilka han anklagade för "imperialistisk eko-
nomism" (främst Pjatakov) och för anarkism (främst Bucharin), att in
ställa utgivningen av tidskriften Kommunist i Schweiz och vägrade 
som sagt att trycka Bucharins uppsats om den imperialistiska statens 
teori i bolsjevikernas samlingsvolym Sbornik Socialdemokrata num
mer 2.1 stället - som M. Nag var den förste att påpeka - trycktes ar
tiklarna i Norge.131 

De norska "unga" skilde inte nödvändigtvis mellan olika bolsje-
vikiska åsiktsriktningar. Det viktigaste i deras ögon var bolsjevikernas 
allmänna gods: målsättningen att stoppa det imperialistiska kriget 
genom revolutionär massaktion - inbördeskrig istället för borgfred; 
defaitism gentemot regeringen i det egna landet, förnekande av paci
fismen och awäpningen, kravet på arbetarklassens beväpning. 

Vidare skrev Bucharin 12 internationella krönikor, vilka trycktes 
både i Klassekampen och - 5 senare krönikor - i Stormklockan, i båda 
versionerna signerade C för Civis. Från och med 28 oktober fortsatte 
Pjatakov de norska krönikorna, signerade L för Ljalin. Dessutom 
tryckte Bucharin i Klassekampen under perioden 10 juni-14 oktober 
1916 8 fristående uppsatser signerade både C och Nota bene. Artiklar
na handlade om krigets offer och kostnader, om den annalkande revo
lutionen, om internationalisternas verksamhet utanför Norden, bland 
annat vänsterradikalerna i Bremen (Bucharin skrev för deras Ar-
beiterpolitik). Uppsatsen Marxisme contra anarkisme i Klassekampen 7 
okt. 1916 var ett svar till en norsk anarkist och vederlade implicit 
Lenins anklagelse mot Bucharin för anarkism. Striden med anarkis
terna fortsattes sedan av Pjatakov i Klassekampen. För den leninska 
samlingsvolymen Sbornik Socialdemokrata nr 2 översatte Bucharin 
Kilboms och Hansens artiklar om deras respektive lands arbetar-

130 De trycktes 1918 som broschyr, med samma titel, under författarens rätta 
namn. 

131 M. Nag, Bucharin i Norge, s 11. 
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rörelse under världskriget Bucharins korta anmärkningar, särskilt till 
den svenska artikeln, vittnade om de nu förvärvade nordiska kun
skaperna. Visst publicerades i Klassekampen 1915-16 också Socia
lismen och kriget av Lenin och Sinovjev, artiklar av polacken Radek, 
holländaren Pannekoek och förstås av norrmännens älskling Kollon-
taj, men ändå dominerade Bucharin som teoretisk och internationell 
skribent i Klassekampen under juni-oktober 1916 - Nag kallar skämt
samt tidskriften "en halvvägs Pravda". Den 8 juli tryckte Klassekampen 
tre artiklar av Bucharin (och en av Radek)! 

När A. G. Hansen fyra år senare för den svenska läsekretsen gjorde 
en historisk överblick över Norges socialdemokratiska ungdoms
förbund underströk han, att "Klassekampen tok stråks bolsjevikernes 
parti - Bucharin, Radek, Pjatakoff og Kollontay hadde ju tidligere 
vaeret medarbeidere i bladet og vi var derfor paa forhand fortrolig 
med deres teori og taktik." Redan sommaren 1916 tog redaktionen en
ligt Hansen definitiv ställning mot den gamla och för den nya Inter-
nationalen - genom Bucharins artikel Zimmerwald eller Haag?132 Vi 
skall inte heller här gå in på Bucharins välkända meningsskiljaktighe-
ter med Lenin. Efteråt närmades deras ståndpunkter: i frågan om den 
borgerliga statens öde - dess nödvändiga nedrivning genom den prole
tära revolutionen - påverkades Lenin av Bucharin.133 Den parlamen
tariska demokratins krossande i Ryssland underlättade sedermera 
Stalins seger. Bucharin godkände för sin del Lenins och bolsjevik-
partiets krav på nationernas självbestämmanderätt. Reellt visade sig 
parollen vara ett verksamt medel i bolsjevikernas maktpolitik. 

Inte minst tack vare Bucharin blev bolsjevikernas inflytande på de 
norska socialdemokraterna betydligt starkare än på de svenska. I den 
norska partidebatten under revolutionsåren stödde man sig på 
Bucharins åsikter, framför allt i militärfrågan, mycket oftare än i Sve
rige. Skillnaden är iögonfallande vid en jämförelse av de båda kom
munistiska ungdomsförbundens jubileumsskrifter från 1923: den 
norska Röd ungdom i kamp og seier och den svenska Trots allt! Exil-
bolsjevikernas bidrag framhävs i den första och saknas helt i den 
andra. 

Förgäves söker vi efter de norska erfarenheternas eller intryckens 
direkta spår i Bucharins nordiska artiklar från 1916. Hans skapande 

132 Stormklockan 12/61920. 
133 Se S. Cohen, Bucharin, kap.l. 
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hade oftast en för hög abstraktionsnivå; den nyligen häktade immi
grantens försiktighet spelade också en roll. Ändå förefaller hans 
norska uppsatser ha skrivits även med sikte på de neutrala staterna 
och innehöll rekommendationer till deras revolutionära socialister. 
Störtandet av kapitalismen i det egna landet prioriterades framför det 
illusoriska och rentav reaktionära fäderneslandets försvar; neutralitet 
var på sikt omöjlig, nationalstaten hade blivit utvecklingens boja. 

Vid behandlingen av nationernas självbestämmanderätt omnämnde 
Bucharin inte Norge. Dess ställning före och efter unionsupplösning
en debatterades i stället i hans meningsfrände Pjatakovs icke publice
rade uppsatser - Lenins polemiska skottavla. 

Ändå gjorde den norska eller hellre den skandinaviska vistelsen 
Bucharins synfält och umgängeskrets betydligt bredare. Enligt både 
A. G. Hansens och P. Furubotns minnen kände han de norska parti
förhållandena bättre än kamraterna i bolsjevikpartiets ledning. Men 
inte bara detta: enligt Furubotns memoarer hade B. "på mange måtar 
laert norsk lynne å kjenna" och blivit påverkad av den nordiska 
"humanismen" - han "hadde spist av den retten". Furubotn hävdade 
till och med, att Bucharin "var mer skandinavisk enn tradisjonelt rus-
sisk innstilt".134 

I juli flyttade Bucharin till Danmark och återvände till Norge bara 
transitvis. Efter sig lämnade denne "glade gutt" (Tranmael), den "lille, 
vevre fyren"135 ett gott rykte. Å sina norska kamraters vägnar skrev 
Olaussen 1918 om Bucharin och Pjatakov: "Ingen har frappert os i den 
grad ved sin proletariske nöisomhet, sin frivillige materielle askese, 
sin naesten otrolige flid og arbeidsintensitet, sin personlige heroisme -
som nettop disse bakvaskede og forhatte bolsjevikledere".136 "En 
veldig kjekk kar, en jevnbyrdig kamerat" förblev Bucharin också i Pe
der Furubotns ögon.137 

134 t. Titlestad, Peder Furubotn 1890-1938, s 90,220. 
135 E. Olaussen, Fra Kreml till Youngstorget. 1945, s 130. 
136 Klassekampen, H\2 1918. 
137 T. Titlestad, op. cit., s 47. 
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4c. I Danmark. Krusesaken 

I mitten av juli flyttade alltså Bucharin till Köpenhamn där han uppe
höll sig hos sina stockholmska vänner Uritskij i Lykkesholms Allé 5A 
och hos Surits i Hellerup. Han stannade till böljan av oktober. 

Arbetet bestod enligt hans egen utsago av att bedriva propaganda 
bland tyska arbetare. Hans egen oförsiktighet medförde att hans verk
liga identitet höll på att avslöjas138 och han lyckades inte heller få sin 
vistelse i landet legaliserad: enligt Sjljapnikov kunde eller ville inte den 
socialdemokratiska ministern Stauning hjälpa honom.139 Orsaken till 
att Bucharin kom till Danmark var partirannsakningen, som han på
böljade strax efter utvisningen från Sverige. Det svenska konseljbeslu
tet om utvisning på livstid var en ledsam obehaglighet. Bucharin 
måste personligen ha känt sig förnärmad över att hans lättsinniga när
varo i kongresssalen utnyttjades av tyskvännerna för att svartmåla 
Höglund och hans meningsfränder. Trots att åklagaren och domsto
len baserade sina omdömen på kongressens och förbundens offentli
ga handlingar, misstänkte de svenska och ryska zimmerwaldisterna 
en tysk provokation. 

Redan den 16 maj upprepade Kollontaj från Kristiania sin ansökan till 
Branting om att skicka två ledande svenska partimedlemmar till Nor
ge, bland andra Fredrik Ström, för att delta "in unserer Untersuchungs-
kommission".140 Man riktade misstankar mot Alfred Kruse på grund 
av hans förbindelser med den tyske agenten Keskiila, men också till 
följd av Sjljapnikovs negativa omdömen om dansken.141 Kruse hade 
emellertid uppfört sig klanderfritt vid förhören i Stockholm och dess
utom besökt Bucharin i kronohäktet.142 Just genom Kruse öppnades 
utsikter att påverka de danska vänstersocialisterna i bolsjevikisk rikt
ning. I världskrigets Köpenhamn var exilmensjevikernas inflytande 
klart större än bolsjevikernas. Det danska ungdomsförbundet under 
Ernst Christiansen var ganska moderat: "Ich glaube es giebt kaum 

138 Voprosy istorii KPSS, 3/1991, s 43. 
139 Shlyapnikov, op. cit., s 121. 
140 Ströms samling i Göteb. universitetsbibi. 
141 Sjljapnikov hade träffat Kruse under dennes andra vistelse i Ryssland. Se 

Shlyapnikov, op. cit., s 123. 
142 Se Björkegren, op. cit., s 190-191. 
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eine 'Linke' in der Partei hier".143 Kruse påskyndade försöket att orga
nisera en vänsterzimmerwaldisk grupp i Köpenhamn och hann utge 
en broschyr till Höglunds och de andra svenska åtalades försvar.144 

Oansett eller ovetande om detta, började Bucharin att samla flera 
underrättelser om Keskiila hos partikamrater och varnade både sina 
svenska och norska meningsfränder för Kruse och hans författarskap 
i vänsterpressen.145 Bucharins yrkande hade framgång: Den 12 augus
ti trycktes Kruses sista och denna gången promensjevikiska artikel, i 
Klassekampen - i samma nummer fanns också en artikel av Nota bene, 
dvs av Bucharin. Den svenska particentralen fick Anmerkungen von 
Z).,146 dvs Dolgolevskij-Bucharins slutomdöme om Keskiila och Kru
se, skrivna och postade från Kristiania innan han flyttade till Köpen
hamn. Enligt Bucharins "norska" mening var Kruse "bara ett omedve
tet verktyg i Kesktilas och Co händer" (min övers, från tyska). Senare 
forskare - Futrell, Björkegren och Bille Larsen - ger honom rätt. 

Emellertid kunde detta verktyg bli farligt. I Kristiania fick Bucharin 
besök av sin fru. Enligt fru Lukina föreslog Kruse henne under sin 
andra Moskvaresa, dvs trots Bucharins varningar, att man skulle in
rätta ett hemligt tryckeri med hjälp av importerad utrustning - alltså 
bekostat av Keskiila.147 

Bucharin fortsatte sin rannsakning i Köpenhamn tillsammans med 
Boretskij-Uritskij.148 Den tjärde augusti 1916 samlades i Uritskijs bo
stad - egentligen en tandläkarmottagning - en myndig "Unter-
suchungskommission", bestående av kända svenskar tillhörande 
SAP:s båda flyglar - Ström, Kilbom och Gustav Möller - samt Uritskij 
och Bucharin. Efter att ha förhört den inbjudne Kruse signerade alla 
närvarande ett gemensamt protokoll skrivet av Bucharin. Förhandling
en leddes av Ström. Bucharin uppträdde, enligt Kruses senare vittnes-

143 Kollontaj till Fr. Ström vintern 1914-15 - Göteborgs universitetsbibliotek, 
Fr. Ströms samling, H134:102; tryckt på svenska i: Alexandra Kollontaj, Kära 
kamrat! Allrakäraste vän! Brev i urval, Stockholm 1977, s 11. 

144 A. Kruse, Den svenske höjforraederi"-proces, Köpenhamn 1916. 
145 Tre brev från Bucharin till Ström, u å; ARAB, Stockholm, fonden Opinions

ledningen. 
146 Ibid. 
147 Ibid. 
148 Uritskijs brev till Ström 25/7 1916 - Göteborgs universitetsbibliotek, 

Ströms samling. 
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mål, som en "irriteret statsadvokat".149 Utan att dra några samman
fattande slutsatser fastställde kommissionen Kruses kontakter med 
Keskiila både före och under själva kongressen samt Kruses upp
repade mottagande av pengar både från Keskiila och från Parvus, dvs 
från tyska agenter, trots Bucharins uttryckliga varningar. Under ett 
besök i Kruses danska bostad i dennes frånvaro fann Bucharin och 
Uritskij av en slump pseudobolsjevikiska proklamationer, skrivna i 
Lenins namn och tryckta av Keskiila i Stockholm. Detta erkände 
Kruse själv inför kommissionen. Bucharins omdöme om Kruse blev 
hårdare. Fastän oavsiktligt, skadade Kruse allvarligt bolsjevikerna: det 
var genom Kruses förmedling, som "en del, vel den vaesentligste del 
av gruppens [bolsjevikernas stockholmsgrupp] verksamhed hade fak
tisk vaeret financieret af Keskiila".150 Detta förklarar Bucharins och 
Uritskijs hårdhet och misstänksomhet gentemot Kruse - en ohärdad, 
oerfaren och eländig man med helt annorlunda arbets- och umgänges
vanor än de ryska partikamraterna.151 

Under Bucharins vistelse i Danmark sökte Kruse förgäves stoppa 
hans och Uritskijs, men också de svenska vänstersocialisternas kam
panj mot Kruses deltagande i partiarbetet och speciellt mot hans in-
komstbringende journalistverksamhet. Kruse å sin sida hotade att 
offentligt avslöja de "nervenkranken Genossen" Bucharins och Urits
kijs "schmutzige Methoden" och "internationales Geschrei". Han 
eftersträvade, men uppnådde varken den föregående "svenska" kom
missionens slutgiltiga beslut eller en ny rannsakning.152 Dansken vi
sade sig benägen till försoning, om han skulle bli politiskt rehabilite
rad.153 Båda hans motståndare var också redo att ställa sig inför "jeder 
kompetenten linken intemationalistischen Parteiinstans".154 Saken 
framfördes också till det danska ungdomsförbundets ordförande 
Ernst Christiansen, en av Kruses motståndare. Hösten 1916 blev 
Kruse utesluten ur det danska partiet på grund av sin invändning mot 
att Stauning ingick i regeringen, dvs för sin revolutionära inställning. 

149 Kruse till Tranmael 28/2 1954 - AB ARK Köpenhamn, samling Alfred 
Kruse, kasse 24. 

150 Ibid. 
151 Se Kruses brev till Fr. Ström den 16/8 1916 - ARAB, Opinionsledningen. 
152 R. Sandler till Ström 24/111916 - ARAB, Opinionsledningen. 
153 Kruses brev till Bucharin 2/9 och till Uritskij 15/9 1916 - ARAB, Opinions

ledningen 
154 Ibid, Bucharin och Uritskij till Kruse 16/9 1916. 
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Denna behöll han fram till sin rehabilitering (först 1935), vilken envist 
fördröjdes framför allt av Höglund, Ström och Bucharin. Just denne 
betecknade efterhand kommissionen 1916 som en "revolutionär dom
stol" och lät framställa Kruses agerande i allt mörkare dager.155 

Följaktligen hämmades under årtionden Kruses aktiva deltagande i 
den danska kommunistiska rörelsen. I sina brev, skrivna på 50-talet 
och i tryckta intervjun 1958 tillskrev Kruse sina olyckor både den tysk-
aktivistiska provokationen 1916, den "speciella ryska partimentalite
ten" - "psykosetilstand" - inför misstänkta provokationer, men också 
Bucharins "ilter temperament" och vrede till följd av hans och Kruses 
tidigare vänskap. Det personliga inslaget i Bucharins uppdrag till Kru
se under dennes andra rysslandsresa ville Kruse aldrig precisera.156 

Det går knappast att jämställa Kruse-fallet med moskvaprocesser
na,157 men vi ser ändå hur Bucharin under sina framgångsrika år visar 
sig vara både maktfullkomlig och hämndlysten. Betecknande nog för
teg Bucharin hela Kruse-rannsakningen vid sin egen partirannsakning 
1933. 

Rannsakningen upptog långtifrån all Bucharins tid i Danmark. Som 
redan sagts skrev han fortfarande artiklar för svensk och norsk parti
press. Han knöt vissa personliga kontakter med danska vänster
socialister, framför allt med Åge Jörgensen. Ändå orkade han inte 
hjälpa Lenin i hans förbindelser med Ryssland i Sjljapnikovs frånvaro 
(denne var under juni-september 1916 i USA). Däröver besvärade sig 
Krupskaja hos Sjljapnikov.158 "Kruse-kanalen" omöjliggjordes dock av 
Bucharin själv! Han avskydde gulaschbaronernas Köpenhamn, där 
också vissa av socialdemokraterna profiterade på blockadtidens brist
varor. I denna atmosfär trycktes Bucharin enligt Sjljapnikov ned av 
overksamhet och av sitt gräl med Lenin.159 Därför flyttade han gärna, 
på Sjljapnikovs förslag, till Nordamerika i början av oktober. Enligt 

155 Se "anklagelseskriften" mot Kruse, skriven av den danska delegationen vid 
3:e Kominterakongressen 1921 samt Kruses brev till "Forretningsudvalget for 
Danmarks kommunistiska parti" 1922 och till Bucharin 1927 - AB ARK, Kruses 
arkiv, kasse 24. 

156 Se Social-Demokraten, Köpenhamn, 15/1 1958. 
157 Björkegren, op. cit., kap. Moskvaprocessen i Köpenhamn 1916. 
158 Se Lenins Samlade verk, 5:e uppl., band 49, ss. 298,541. 
159 Se deras brevväxling i Bolsjevik, 22/1932, samt Cohen, Bucharin, Moskva 

1988, s 68-69. 
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Bucharin själv blev situationen i Danmark så prekär att han måste 
rymma till Amerika.160 

I en svensk tidningsnotis om Bucharin från 1938 hävdas, att han 
ytterligare en gång hade besökt Schweiz före sin avresa till Ameri
ka.161 Påståendet stöds av Bucharins ovannämnda broschyr Imperia
lismen og proletariatet 1918, där förordet dateras med Zurich november 
1916. Ändå kunde Bucharin inte ha varit i Schweiz vid detta tillfälle: 
detta vederläggs av Lenins brev från den 14 oktober till honom, förfat
tat i Zurich, samt Bucharins svar den 21 okt. 1916 skrivet ombord på 
skeppet strax före avgången från Kristiania.162 Förordets antedatering 
har snarare understrukit Bucharins idémässiga prioritet I Kristiania 
lämnade Bucharin förutom manus till broschyren också som sagt ett 
mycket större verk om Böhm von Bawerks nationalekonomiska teori.163 

Bucharins resa till USA möjliggjordes av ett brev från Branting, vil
ket säkerställde den summa pengar som immigranter skulle förevisa.164 

Den 7:e november 1916 trycktes Bucharins första artikel i den rysk-
språkiga tidningen NovyjMir (New York). I Förenta Staterna umgicks 
Bucharin inom de socialistiska immigrantarbetarnas ryskspråkiga 
krets. I alla fall efterlämnade hans vistelse i Skandinavien ojämförligt 
fler förbindelser än i det ofantliga USA.165 Hans talrika artiklar i Novyj 
Mir (hans amerikanska bibliograf Sidney Heitman fann inte något 
engelskspråkigt) uppvisar ringa nordiska spår. I uppsatsen om strejk
rätten den ll:e december återfinns dock minnen från den norska juni
strejken 1916 och den norska voldgiftdomstolens "illistiga" praktik. 
Den 20:e december tillägnades artikeln de små nationernas räddnings
möjligheter under imperialismen. I Pjatakovs (och Trotskijs!) anda 
framställdes små nationer som dömda, fäderneslandets försvar som 
meningslöst, nationell självständighet omöjlig: först socialismen räd
dar nationerna från förtryck. Sedan han utsetts till ny redaktions
sekreterare166 författade eller redigerade Bucharin också meddelan-

160 Voprosy istorii KPSS, 3/1991, s 43. 
161 Folkets Dagblad Politiken, 4/3 1938. 
162 Se deras brevväxling: Bolsjevik, 22/1932, ss 89,93. 
163 N. Bucharin, Polititjeskaja ékonomija ranfje. Moskva 1919, förf. förord. 
164 Voprosy istorii KPSS, 3/1991, s 43. 
165 Jfr Th. Dräper, American Communism and Soviet Russia. New York 1960, s 

14. 
m Novyj Mir 28/2 1917. 
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den om den svenska socialdemokratins splittring.167 Bucharins tankar 
och stil genomsyrar också fyra artiklar som publicerades strax före 
hans avresa till Ryssland: signaturen är Nik. Nor., dvs uppenbart Niko-
laj Norvezhskij.168 

167 Novyj Mir, 27/2 1917. 
168 Novyj Mir 29,30 31/3 och 3/4 1917. 
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5. Kommunismens lärare och de 
nordiska vänstersocialisternas 
beskyddare (1917-20) 

Nöden under världskriget och den ryska marsrevolutionen utlöste en 
massrörelse i Nordeuropa våren 1917. En rentav revolutionär situation 
uppstod i Sverige. Ungdomsförbundet bildade kärnan i det nya s k 
socialdemokratiska vänsterpartiet. Ledningen i det norska socialde
mokratiska ungdomsförbundet solidariserade sig med bolsjevikerna. 
Intresset för händelserna i Ryssland spreds inom hela den skandina
viska arbetarrörelsen. Förbindelserna med Petrograd intensifierades 
och underlättades av Finlands allt större självständighet och radikali
sering. De revolutionära och nationalistiska exilgrupperingarna åter
vände till Ryssland, men lämnade kvar företrädare som startade egna 
pressorgan framför allt i Sverige. Förbindelser knutna under tidigare 
år fick ny betydelse. Stockholm blev plats för socialdemokraternas 
internationella möten och tillika säte för zimmerwaldisternas inter
nationella kommission (med huvudsakligen svensk sammansättning). 
Den svenska huvudstaden spelade en allt viktigare roll som bolsjevi-
kernas bro till det revolutionära Ryssland: inte minst Lenins, Sinovjevs 
och Trotskijs återkomst till hemlandet berodde på de svenska myn
digheternas samtycke.169 

I april 1917 lämnade Bucharin New York och for till Ryssland via Ja
pan.170 Han stödde energiskt Lenins plan för den socialistiska revolu
tionen och spelade en viktig roll under bolsjevikernas erövring av 
makten i Moskva - senare kallade man i Skandinavien honom också 
smickrande för "erövraren av Moskva".171 

Gemensamma nordiska upplevelser förenade Bucharin med hans 
ryska exilkamrater Pjatakov, Sjljapnikov, Kollontaj, Uritskij, Larin, 
Surits (alla sedermera bolsjeviker). Pjatakov t ex tillägnades vid avre
san från Kristiania en redaktionell artikel i Klassekampen 7 april 1917, 

169 Se fr a Ju. I. Vorobtsova, Dejatelnostj predstavitelstva CK RSDRP (b) v Stok-
golme, Moskva 1968. 

170 Inte via Sverige, som Ström felaktigt minns det. 
171T ex i Kruses brev till Bucharin 1927 - ABARK, Kruses arkiv, kasse 23. 
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varvid också "vor tidligere medarbeider Nota bette" ihågkoms. Pjata-
kovs varma avskedsbrev trycktes och kommenterades: "Vi takker vor 
kjaere kamrat for hans flitige arbejde i Klassekampen o g vi önsker ham 
og de russiske kamerater den bedste fremgang for revolutionen, den 
som han sier, ikke bare er deres, men ogsaa vor sak". Nu väntade 
respektive tidningsredaktioner på ryska vänners rapporter och inter
vjuer från revolutionshärden.172 Skandinaviska meningsfränder som 
Arvid Hansen, Karl Kilbom o a skyndade att besöka Ryssland kort ef
ter marsrevolutionen. Den vänstersocialistiska pressen - Politiken och 
Stormklockan, Klassekampen och den danska Fremad - fr a svenskar
na Nerman, Kilbom och Ström, norrmännen Hansen, Olaussen och 
Trygve Nygaard samt danskarna Johannes Erwig och Marie Nielsen, 
följde noggrant utvecklingen i Petrograd. De uppträdde som bolsjevi-
kernas språkrör och försvarare, inte minst efter julidagarna och under 
spionerihetsen mot Lenin. T ex dementerade Klassekampen den 11/7 
1917 i en redaktionell artikel, Komplott, "kerenskiaderne" och försva
rade speciellt den häktade Kollontaj samt betecknade Bucharin, en av 
"de mest fremskudte bolschevikledere", väl känd i Norge, som osjäl
viskt föredöme."Og disse folk skulde ha solgt sig for tyske penger!" 

Den framgångsrika novemberrevolutionen i Petrograd framkallade 
naturligtvis en enorm begeistring bland de nordiska vänstersocialister
na. Ull och med den moderata danska Fremads ledare 17 nov. 1917 
slutade med orden: "Med jubel vil vi hilse dets sejr. Thi ogsaa vor 
fremtid finder nu sin afgörelse". Från västvärldens arbetarrörelse var 
det skandinaver som blev de första att se den unga arbetarstaten med 
egna ögon. Redan i december återsåg man Bucharin, nu Pravdas hu
vudredaktör, i Petrograd. Det var Bucharin - "vänligheten själv",173 

som förde Höglund och Kilbom till Lenin i Smolnyj i december 1917. 
Det var till Höglund Bucharin, då ännu i Petrograd, gav en av sina 
första intervjuer (tryckt av Höglund i Revolt 1 maj 1918). Det var till
sammans med Bucharin som Höglund, Kilbom och lindhagen var 
närvarande i Tauriska palatset i januari 1918, när bolsjevikerna upp
löste Konstituerande församlingen. De lyssnade till den revolver-
beväpnade Bucharins fräna anförande i församlingen, där han för
klarade krig mot den borgerligt parlamentariska republiken. 

172 Jfr Kollontajs Lynintervju i Klassekampen 14/41917. 
173 Kilbom, I hemligt uppdrag, s 176. 
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Bäst och bredare känd var Bucharin i Sverige. Skandinaviens enda 
vänstersocialistiska dagstidning före 1919 - Folkets Dagblad Politiken 
(senare Folkets Dagblad) - tryckte hans uppsatser, i motsats till de 
högersocialistiska tidningarna. I Norge förblev han trots sin vistelse i 
Kristiania föga känd utanför arbetarpartiets vänsterflygel. Därom vitt
nar den norska Social-Demokratens meddelande om den ryska konsti
tuerande församlingens upplösning: "Boscharian [min kursivering] 
talte paa bolsjevikernes vegne. Han proklamerte ... den hellige krig 
mot bourgeoisiet" osv.174 Man misstog alltså talaren för en armenier! 

Överhuvudtaget var det svårare att orientera sig i ryska ärenden 
från Kristiania än det var från Stockholm eller det mera centralt place
rade Köpenhamn. Den norske veteranen Arvid Hansen skrev på 
gamla dagar, sedan han lämnat det direkta politiska engagemanget, 
att "våra svenska vänner" hade "kortare väg till Moskva och visade sig 
oftare vara bättre informerade om teoretiska, politiska och taktiska 
problem".175 Ryska diplomater och kurirer kom under de första revo
lutionsåren tidigare och oftare till Stockholm än till Kristiania. T ex 
sände Bucharin hösten 1918 sina skrifter och brev med den sovjet
ryske representanten i Skandinavien Vorovskij, vilken hade sitt säte i 
Stockholm.176 Under östersjöblockadens och den rysk-finska militär
konfliktens skärpning 1919-20 hände det dock att både skandinaviska 
sovjetvänner och sovjetryska resenärer utnyttjade finnmarksvägen 
och Kristianias radioförbindelse med Sovjet177 

Från och med 1918 följde alltså skandinaviska vänstersocialister och 
inom kort också socialdemokrater och UD-tjänstemän Bucharins tal
rika anföranden och artiklar. Huvudmotståndare till Brestfreden, krigs
kommunismens teoretiker, det revolutionära krigets förespråkare 
under det polska fälttåget 1920 - så presenterades inbördeskrigets 
Bucharin i skandinavisk press och så mindes memoarförfattarna ho
nom. Bättre informerade finska socialdemokrater skilde redan 1917-18 
Bucharins vänsteristiska ringaktning av nationella strävanden från 

174 Social-Demokraten, Kristiania, 21/11918. 
175 Se ABA Oslo, Arvid Hansens arkiv, band 4 - "Memoirer", fragmentet 

"Svenskar". 
176 Se Göteborgs Universitetsbibliotek, Handskriftsavdelningen: Fredrik 

Ströms arkiv, H 134:86 - O. Grimlund till Fr. Ström, odaterat 
177 Se Folkets Dagblad 23/4,7/5 och 17/5 1920. 
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bolsjevikpartiets beaktande t ex av den finska arbetarklassens själv
ständighetskrav.178 

Han öppnade t ex dörrarna till de ryska officersskolorna för sina 
skandinaviska vänner; besöket beskrevs efteråt med begeistring.179 

Bucharins deltagande i den ryktbara Tjekans verksamhet har, även 
för hans västliga levnadstecknare, varit mindre känt. I detta organ 
företrädde Bucharin partiets högsta ledning och innehade vetorätt. 
Under 1933 års utrensningar tillskrev han uppenbarligen sig själv för
tjänsten att ha bidragit till avslöjandet av kontrarevolutionära rörelser i 
huvudstaden under inbördeskriget: 65 personer arkebuserades efter 
hans skriftliga motivering!180 

Ånyo påverkades nordiska - inte minst finska - vänstersocialister av 
Bucharins snabba och vassa penna. Bredvid Lenins teoretiska skrifter, 
Trotskijs redogörelser för revolutionens förlopp och utrikespolitiska 
samt militära intervjuer var det Bucharins artiklar, intervjuer och bro
schyrer som 1918 översattes oftare än de övriga bolsjevikledarnas 
skrifter - inklusive Lenins. Detta trots att man insåg skillnaden mellan 
Bucharin - publicisten, propagandisten, teoretikern - och Sovjets er
kända ledare Lenin och Trotskij. Även på nordiska språk trycktes 
Bucharins artiklar oftare än på något annat, med undantag av det 
ryska (jmf. S. Heitmans bibliografi över Bucharins verk). Hans Kom
munisternas program utkom i den ryska telegrafagenturen Rostas 
översättning i Danmark redan 1918,181 i Sverige tidigt under 1919 i 
bemyndigad översättning från ryskan - inom tre veckor blev 15 tusen 
exemplar sålda182 - och i Norge i förkortad upplaga 1920.183 Den 
finskspråkiga upplagan 1919 försågs med anledning av den nyligen 
krossade arbetarrevolutionen i Finland - den första efter den ryska -
med ett nytt förord av författaren. Här konstaterades att de ryska och 

178 Jfr den finske socialdemokraten K. H. Wiiks anteckningar Eino Ketola, 
Kansalliseen kansanvaltaan. Suomen itsenäisyys, sosialidemokraatit ja Venäjän 
vallankumous 1917. Helsingfors 1987, s 427-29. 

179 Se Jalmar Wikstens reseskildring i Stormklockan 11/9 1920. Wiksten var 
tidningens redaktör. 

180 Voprosy istorii KPSS, 3/1991, s 44; Ignat Gorelov, Nikolaj Bucharin. Mosk
va 1988, s 78. 

181 N. Bucharin, Kommunisternes program, Köpenhamn, Europa forlag u å; re-
print 1978. 

182 N. Bucharin, Världsrevolutionens program, Stockholm, Fram 1919; Storm
klockan 22/2 1919. 

183 N. Bucharin, Kommunismens program. Kristiania, NSU-forlag 1920. 
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finska proletariatens revolutionära kamp var gemensam.184 Från hös
ten 1918 till slutet av 1920 annonserades verket, "författad av naest 
Lenin bolsjevismens mest fremtradende teoretiker", i så gott som 
varje nummer av t ex danska Arbejdet. Stormklockans annons under 
1919 (t ex den 8 mars) löd: broschyren "är författad av den ryska 
bolsjevismens, vid sidan av Lenin, främste teoretiker, redaktören för 
den ryska revolutionens centralorgan 'Pravda'". Inget annat marx
istiskt verk fick en likartad publicitet i Norden under det ryska in
bördeskriget. Trygve Bulls och Kai Moltkes minnen vittnar om skrif
tens betydelse för kommunismens spridning i deras hemländer. 
Enligt Folkets Dagblads recensent hörde skriften till den klassiska 
partilitteraturen; den var endast ett tuppflät från Kommunistiska Mani
festet,185 

Broschyren Imperialismen og proletariatet, tillägnad Höglunds 
vackra lilla dotter Elsa, utkom endast i norsk upplaga våren 1918.186 

Norges ungdomsförbund utgav samma år Bucharins delvis vänster
kommunistiska teser i en separat utgåva: Proletariatets opgaver under 
revolutionen i Ryssland; tidigare hade teserna publicerats anonymt i 
den norska Socialdemokraten den 1 juli 1918 med en redaktionell an
märkning: "en meget fremstaaende russisk kamerat har sendt oss föl-
gende teser". Publiceringen i Folkets Dagblad följde först i september 
- med rubriken "från kamratkretsar i Moskva", trots att texten 
ursprungligen torde ha publicerats i Stockholm, nämligen av den 
zimmerwaldska kommissionens tyskspråkiga Nachrichtendienst den 
12 juni 1918.187 

Mer tid krävdes för översättningen av Bucharins och Eug. Preo-
braschenskis Kommunismens ABCD (1919), på finska i Petrograd 
(1920) och - legalt! - i Kuopio (1921), i Sverige i bemyndigad över
sättning av T. Nerman 1921 och i Norge 1922. Talrikast bland 
Bucharins trycksaker i Norden under inbördeskrigets tid var de finsk
språkiga - de utgavs både i Stockholm av de svenska vänstersocialis
terna och i Petrograd av de finska exilkommunisterna själva. Mest 
sällsynta var danska publikationer - istället annonserades i Danmark 

184 N. Bucharin, Kommunistien ohjélma, Stockholm, Fram 1919. 
185 Folkets Dagblad Politiken 22/5 1920. 
186 Annonserad av E. Olaussen i Stormklockan 30/3 1918. 
187 Jfr S. Heitman, An annotated bibliography of N. I. Bukharins published 

works. Nr 183. Fort Collins, Colorado 1969. 
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de skrifter som utgavs i Norge.188 Bucharins rykte i Norden var fast 
etablerat: han gällde som "bolsjevismens främste unga teoretiker", "en 
av den europeiska socialismens mäst framstående teoretiker".189 

Under våren 1918 försämrades förbindelserna mellan Stockholm 
och Petrograd till följd av det finska inbördeskriget och den tyska 
ockupationen av Baltikum. Deras svenska vänner kände uppenbart till 
Bucharins, Kollontajs och Radeks vänsteropposition mot Brestfreden 
men valde att hellre förtiga den: Folkets Dagblad t ex meddelade där
o m  f ö r s t  d e n  3  j u l i .  S o v j e t i s k a  b e s ö k a r e  i  S k a n d i n a v i e n  o c h  t o m L e -
nin själv, i den intervju han gav Höglund, lugnade Bucharins nordiska 
vänner med hänsyn till hans oppositionella inställning.190 Efter de dra
matiska augustidagarna med socialrevolutionärernas uppror och atten
tat mot Uritskij och Lenin intervjuerades Bucharin i Moskva av dans
ken Åge Jörgensen,191 av Ture Nerman (intervjun trycktes i Folkets 
dagblad på festdagen den 7/11 1918)192 och av norrmannen Arvid 
Hansen.193 Intervjuerna berörde framför allt inrikes- och näringspoli
tiska frågor, politiska händelser, socialiseringen och kommunismens 
uppbyggnad i Ryssland. I den norska Klassekampen aktualiserades 
hans åsikter under den kända polemiken om militärtaktiken: prole
tariatets beväpning eller den reguljära arméns radikalisering genom 
propagandan. Olaussen, Arvid Hansen och Christian Hilt tolkade alla 
Bucharins ståndpunkt på olika sätt. Hans artikel Det bevcebnede prole
tariat blev tryckt i Klassekampen 28/9 och 5/10 1918. Kort därefter 
intervjuades han av A. G. Hansen och framförde ånyo sin mening i 
den militära frågan, denna gång med direkt anspelning på Norge: det 
ententvänliga norska borgerskapets militärväsen är ett medel för att 
undertrycka proletariatet. "Altsaa: ikke forsvar for det borgerlige 
faedreland, men bevaebning med sigte paa arbeiderklassens selv-
forsvar... Revolutionen maa komme gjennem vaebnet opstand. Eller 

188 T ex broschyren Proletariatets opgaver under revolutionen i Rusland. Krist 
1918 - i Arbejderbladet, Köpenhamn 23/9 1922. 

189 Arvid Hansen i Stormklockan 18/11919. 
190 Intervjun med Lenin publicerades i Folkets Dagblad 4/7 1918. Se också 

Klassekampen, Köpenhamn 19/7 1918. 
191 Klassekampen, Köpenhamn 4 och 5/101918. 
192 Här efter: T. Nerman, I vilda östern. Bolsjevikliv skildrat i resedagböcker, 

Stockholm 1930, s 78-92. 
193 Klassekampen, Kristiania 2/111918; Ny Tid, Trondheim, 21 och 27/111918. 
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ogsaa som en revolutionaer okkupation, naar f. eks. det tyske proletari
at indförer socialismen i Norge".194 

I oktober 1918 besökte Bucharin Berlin på ett viktigt partiuppdrag.195 

Därifrån sände han med en rysk kurir ett odaterat brev till Höglund, 
"die entsprechenden Thesen" (?) och sin nyutkomna Programm der 
Kommunisten. Han bad Höglund att redogöra för den svenska rörel
sen, beklagade sig över Sovjetrysslands absoluta isolation och försö
ken att tiga ihjäl den ryska revolutionen i Tyskland. Ett personligt 
drag fick brevet genom Bucharins påminnelse om ett utlovat foto av 
"kleine Elsa".196 

Bucharin blev som bekant utvisad från Berlin tillsammans med hela 
den sovjetiska ambassaden omedelbart före den tyska november
revolutionens böljan. Innan han reste hann han dock skriva och sända 
artiklarna till sina skandinaviska vänner. Stormklockan i Stockholm 
publicerade en del av hans Programm der Kommunisten i artikelform 
redan den 9/11: Genom proletariatets diktatur till kommunismen. Arti
keln i Klassekampen den 16/11 hette Den store vendpunkt och var ano
nym. Skälen till bedömningen att Bucharins var författare är 1) redak
tionens förord, vilket daterar artikeln till dagarna före den tyska 
revolutionen och framhäver dess stora intresse, 2) artikelförfattarens 
kommentar om "hjemsendelsen av den russiske gesandt i Berlin", 3) 
hans intresse för händelserna i Österrike - som bekant försökte sovje
tiska UD (förgäves) få de tyska myndigheternas tillstånd för Bucha
rins resa till Wien197 samt 4) artikelns vänsterkommunistiska innehåll, 
vilket även återkom i vidarebearbetad form i ledarartikeln Krigen er 
förbi - Krigen er begyndt!, publicerad i det danska socialdemokratiska 
ungdomsförbundets organ Fremad samma dag, den 16/11, signerad 
B-n. Signaturen karaktäriserades av Fremads redaktion som "den 
fremragende udenlandsk partifelle". 

Mycket försiktigare var hans ledare om samma ämne i Pravda (26 
nov. 1918). En större teoretisk artikel, Socialismen, trycktes samtidigt 
i Folkets Dagblad 21 dec. och i Klassekampen 23 dec. 1918. 

Trots skärpningen av blockaden 1919 trycktes enstaka artiklar av 
Bucharin och uppmärksammades hans anföranden i Stormklockan, 

194 Klassékampen, samma intervju. 
195 Izvestija CKKPSS, 5/1990, s 133. 
196 Göteborgs universitetsbibliotek, Ströms samling, H 134:72. 
197Izvestija CKKPSS 5/1990, s 133. 
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Folkets jul, Zimmerwald (Stockholm), i den norska Klassekampen, de 
danska Fremad och Arbejdet samt i vänstersocialistiska jubileums
skrifter. Alltjämt var han inte bara aktad, utan också älskad: "oss alla 
kär personligen".198 Man uppskattade hans radikalism, hans oavhäng
ighet: "mer yderliggaaende og doktrinaer i sine ideer end Lenin. Han 
er ogsaa en af de faa som ganske ofte krydser klinge med Lenin".199 

Man noterade till och med hans konstnärliga begåvning och publice
rade hans karikatyrer.200 

Så snart blockaden av Sovjetryssland officiellt hävdes i början av 
1920 blev Bucharins artiklar och intervjuer åter talrikare i vänsterns 
spalter i Skandinavien: minst fem artiklar förekom under årets första 
hälft. Man glömde inte utan tvärtom utnyttjade flitigt hans norska 
broschyr Imperialismen og proletariatet från 1918, inte minst i under
visningen vid den första skandinaviska vänstersocialistiska partiskolan 
i Kristiania.201 Vid den svenska folkhögskolan Brunnsvik rekommen
derades Bucharins Världsrevolutionens program för studiet av socia
lismen.202 

Utan att gå in på Bucharins idéutveckling (se fr a Cohens verk) vill 
vi bara framhäva, att Bucharins "skandinaviska" artiklar och intervjuer 
1918-1920 genomsyrades av den maximalistiska andan och ett o-
försonligt klasstänkande, i likhet med Trotskij (t ex dennes Kommu
nismen och terrorn. Stockholm 1921). Så t ex ur Bucharins samtal med 
Ture Nerman hösten 1918: "När den [den internationella sovjet
republiken - AK] blir tillräckligt stark, kommer vi att föra även 
aggressiva krig för att enligt socialismens internationella plikt bistå 
våra klassbröder i andra land. Vi är dock inte skilda nationer utan en 
enda stora proletär nation, och vårt maximiprogram är därför också 
världsrevolutionen".203 Våren 1920: "Moral finns där en samhällslag ej 
är klar. Därför vore det ej omoraliskt att millioner människor går un-

198 Ture Nerman i Folkets Dagblad 7 nov. 1918. 
199 Klassekampens julnummer 1919, s 20. 
200 Det röda Ryssland 1917 7 november 1919, Stockholm 1919; Det röde Rus

land 1917 7 november 1920, Kristiania 1920. 
201 Föreståndare för skolan var Bucharins vän och översättare Arvid Hansen. 

Se Hansens artikel i Stormklockan 1/5 1920 och H. F. Spaks anmälan av Hansens 
broschyr, ibid. 3/7 1920. 

202 Stormklockan 18/9,25/9,2/10 och 9/101920. 
203 Folkets Dagblad 7/111918, även T. Nerman, Allt var rött, 1950, s 276. 
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der - om det är ofrånkomligt. Är det tekniskt onödigt så är det däre
mot rent vanvettigt".204 

Så småningom lade som sagts också de nordiska regeringstjänste
männen märke till Bucharin. Det danska sändebudet i Petrograd, 
Harald Scavenius, telegraferade 6 mars 1918 hem en rapport om kon
flikten med Lenin under Brestdebatten där han konstaterade att 
Bucharin hade stort inflytande i Moskva.205 Inte minst tack vare rap
porter från den flitige svenske konsuln i Reval samt den socialdemo
kratiske redaktören Nils Lindhs regelbundna presseöversikter följde 
man vid Gustav Adolfs torg den ryska utvecklingen tämligen noga 
även efter stängningen av det svenska diplomatiska representant-
skapet i Ryssland.206 Bucharin uppfattades korrekt som bolsjevismens 
ideolog och teoretiker, vilket försvagade intresset för honom. 1920-21 
betraktades han som den yttersta vänsterbolsjeviken, ja, tillsammans 
med Trotskij tom som ledare för vänsteroppositionen inom partiet.207 

Meningen delades av borgerliga iakttagare i de övriga nordiska län
derna. Således framställdes Bucharin i en dansk studie av bolsjevis-
men 1921 som "skribent for masserne og en af de hadefuldeste agita
torer, som nogensinde har fört pennen".208 

204 f Nerman, En rysk resa våren 1920, Folkets Dagblad 3/8 1920. Även tryckt 
i I Vilda östern, Stockholm 1930, s 247. 

205 Danske Magazin, 1973, bd. 4, hft. 2, s 182. 
206 Lindh polemiserade f ö i skriften Bolsjevismen i sovjetriket, (Stockholm 

1918), under pseudonymen Strannikov, häftigt mot Bucharins klassanalys av den 
ryska revolutionsprocessen. 

207 Riksarkivet Stockholm, UD d/s 1920, vol. 1457II, konsul, i Reval rapp. 21/1 
1921, bilaga. 

208 Anders Vigen, Bolshevismen. Herkomst. Lare. Handling, Köpenhamn 1921, 
ss 5,9,34. 
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6. Bucharin, Komintern och de 
skandinaviska partibrytningarna 1921 -
1924 

Grundandet av Tredje Internationalen 1919 och de nordiska vänster
socialisternas snabba anslutning inte minst under Bucharins påver
kan209 ställde skandinaverna i ett viss frivilligt beroendeförhållande 
gentemot honom. Bland Internationalens ledare gällde han dock 
bredvid Kobetskij och Kuusinen som kännare av de nordiska partier
na. Till att bölja med gav detta anledning till glädje: en gammal vän 
blev en älskvärd chef, redo att hjälpa och bemöta eventuell kritik. En 
sådan kritik tillföll både Tranmaels och Höglunds partiledningar redan 
under och strax efter den andra Komintern-kongressen med dess be
ryktade 21 teser. Det norska partiet klandrades i dessa för att innefatta 
reformister och socialpacifister. Bucharin försvarade DNA, men sam
tidigt kritiserade han träffande dess stortingsgrupp.210 Höglund 
klandrades i kongressens parlamentarism-kommission, och Bucharins 
påminnelse om hans forna revolutionära uppträdanden i riksdagen 
kom inte i kommissionens slutgiltiga teser. Löwy ser däri ett tecken 
på Bucharins avståndstagande från Sinovjevs överdrivna centralism.211 

Ändå tror jag att Bucharin helst ville ge goda exempel på Liebknechts 
och Höglunds revolutionära parlamentarism; denna var i hans ögon 
"kun et middel til agitation og propaganda i den arbejdende klasse".212 

Bucharin angrep de sekteristiska antiparlamentarikerna. Både det 
svenska och det danska partiet åberopade hans anförande i sin pole
mik mot inhemska antiparlamentariker.213 Dock var Bucharins "revo
lutionära parlamentarism" till vänster om Lenins: "Ned med de bor
gerlige parlamenter!" var hans slutparoll.214 Bucharins anstrykning av 

209 Träffande hos Löwy, Die Weltgeschichte ist das Weltgericht, Wien 1969, s 
143,189. 

210 Jfr E. Lorenz, Norwegische Arbeiterbewegung und Kommunistische Interna
tionale 1919-1930. Oslo 1978, s 100-101. 

211 Löwy, op. cit, s 142-143. 
212 Aage Jörgensen i Arbejdet, 9/10 1920. 
213 Se Höglunds ledare i Folkets Dagblad 13/9 1920 och Arbejdet 12/101920. 
214 Arbejdet, Köpenhamn, 12/101920. 
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antiparlamentarisk barasjukdom omtalades av Lenin i hans intervju 
för normannen Jakob Friis i april 1920.215 Oansett dessa gradskillna
der - ibland var ju även Lenin och Trotskij på vänsterkanten var 
Internationalens ledning från början orealistisk, ja utopisk i sin mål
sättning samt icke nogräknad i valet av medel. Det fanns en diskre
pans mellan bolsjevikernas bestämmande roll inom Internationalen 
och deras bristfälliga, färgade av önsketänkande, kunskap om utländ
ska förhållanden. Tredje Internationalens ambition att utvecklas till ett 
världsparti kom genomgående i strid med dess ringa reella inflytande 
både i väst och i öst.216 

Trots kommunismens nuvarande sammanbrott bör man inte förle
das att ringakta den uppriktiga begeistring som den samtida arbetar-
och studentungdomen kände och visade. Den omnämnda Kommu
nismens ABCD blev 1921 kursbok och favoritlektyr för en hel genera
tion. Vid sidan av bokutgåvan publicerades den även i delar i Storm
klockan under hösten och vintern 1921. "Den bästa rekommendatio
nen jag kan giva denna bok", skrev recensenten, "är att säga att vaije 
klubbist och partimedlem bör skaffa sig densamma, antingen för egen 
del eller genom någon studiecirkel, och genom ett noggrant studium 
lära känna vad kommunismen är och vad den vill."217 

Trots all denna begeistring ger en jämförelse av antalet artiklar av 
eller om Bucharin i den skandinaviska vänstersocialistiska resp. 
kommunistiska pressen under inbördeskrigets första resp. dess sista 
månader vid handen ett avsvalnande intresse.218 Under 1919-21 publi
cerades hans skrifter i ungdomsförbundens veckotidningar Storm
klockan och Klassekampen, men knappast i partiernas huvudorgan 
Folkets Dagblad eller Social-Demokraten. Helst avbildade man Bucha
rin som en gammal bekant och känd politiker i samband med någon 
kongress eller konferens i Moskva, där han dock aldrig tilldelades nå
gon framträdande roll. Så t ex på porträttet av en stående Bucharin 

215 Tryckt i den norska Social-Demokraten 14/5 1920 - jmf. Das Lenin-Inter-
view fur Jakob Friis von Ende April 1920, hrsg. von R Hertzfeldt / Fritz Petrick, 
I: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 2/1990, s 207-213. 

216 Jfr I. M. Krivoguz, Komintern o mirovoj socialistitjeskoj revolucii. I: Komin-
tern: opyt, tradicii, uroki. Moskva 1989, s 52f. 

217 Stormklockan 8/101921. 
218 Se t ex redan Bolsjevikkportretter i den norska Klassekampens julnummer 

1919. 
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tillsammans med de sittande Kamenev och Sinoyjev.219 Håvard Lang-
seth omnämner i reportaget Hos Lenin. En liten avskedsvisit220 den på 
en soffa i Lenins väntrum halvsovande Bucharin. Under internationel
la kommunistiska möten i Moskva under sommaren 1921 upp
märksammades han minst av norrmännen: Kominterns avantgarde 
leddes enligt norska Social-Demokraten av dess ordförande Sinoyjev; 
den nya, mer försiktiga, taktiken förmedlades helst genom Lenin eller 
Radek. Bucharins anföranden refererades framför allt från de kom
munistiska kvinnornas andra kongress.221 

Det svalnande intresset skulle vara naturligt på tröskeln till tjugo
talet, inför revolutionsvågens ebb: arbetarpolitiker av Höglund-Ströms 
typ tog numera hellre den försiktige Lenins och hans meningsfrändes 
i Komintern, krigshjälten Trotskijs sida än offensivteorins och revolu
tionskrigens förespråkare - låt vara personligt närstående - den för
tjusande Bucharin.222 Partiledare med syndikalistisk bakgrund - av 
Tranmael-typ - sympatiserade öppet med den ryska s k arbetar
oppositionen,som leddes av de gamla "skandinaverna" Kollontaj och 
Sjljapnikov.223 Sjljapnikovs båda resor till Norge och Sverige i mars
april och augusti-september 1920, hans intervjuer, anföranden och ut
visningar fick stor publicitet. Även de borgerliga sovjetexperterna 
ringaktade Bucharin i början av NEP-perioden: man såg i honom 
framför allt kyrkans förföljare och en demagogisk agitator.224 

Här är det lämpligt att redovisa vissa arkivuppgifter rörande 
Bucharins inrikespolitiska verksamhet, vilka saknas hos hans biogra
fer. Enligt rapporter från svenska konsulatet i Tallinn befann sig 
Bucharin i lojal vänsteropposition mot Lenin och NEP, när han före-

219 Social-Demokraten, Kristiania, 18/61920. 
220 Ibid. 10/9 1920. 
221 Ibid. 16/4 1921. 
222 Jfr Fredrik Ströms resedagböcker sommaren 1921 under den tredje Kom-

intern-kongressen - Göteborgs Universitetsbibliotek, Fr. Ströms samling, H 
134:30. 

223 Se t ex Haakon lie, Loftsrydding. Oslo 1980, s 110. 
224 Se Olaf Broch, Proletariatets diktatur, Oslo 1923, s 134. ("S:t Bucharins 

uppenbaring"), s 140; Anton Karlgren, Bolsjevikernas Ryssland, Stockholm 1925, s 
52; Åge Heinberg, Öieblikkets Rusland. Oplevelser og oplysninger, Köpenhamn 
1924, s 87, s Ulf. 
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språkade den mest liberala tolkningen av partiprogrammet.225 I detta 
sammanhang hörs rykten om hans häktning i början av 1921.226 Hös
ten 1921 deltog Bucharin i en rådplägning om soyjetförfattningens 
demokratisering och ett eventuellt inrättande av en constituent assemb-
ly eller constituent representation (källans termer), föreslagna av 
högerbolsjeviken L. B. Krassin. Bucharin fick i uppdrag att utarbeta 
ett "schema" och överlämnade sitt projekt till Lenin den 4/12 1921. 
Enligt detta skulle ett framtida representative body bli ett slags pre-
parliament, vilket hade existerat före Oktoberrevolutionen, eller 
rentav likna tsartidens state council. Det nya organet skulle bestå av 
olika valda företrädare för samhälleliga och fackliga organisationer -
både kommunistiska och politiskt neutrala - lojala mot sovjetmakten. 
Rådet skulle verka vid sidan av Allryska centrala exekutivkommittén 
(VTSIK). Vidare föreslog Bucharin att flera nya sammanslutningar 
skulle inrättas, t ex ett advokatkollegium och en ingenjörsunion. Lenin 
gillade Bucharins allmänna idéer men hyste tvivel med hänsyn till de 
internationella reaktionerna och till eventuella fåfänga förhoppningar 
inom landet. Därför uppsköts hela ärendet.227 Bucharins projekt ut
gjorde uppenbarligen en del av sovjetregeringens försök att med 
minimala kostnader uppfylla västmakternas politiska villkor för nöd
hjälp till Ryssland. Versionen av författningsförslaget från 1921 före
griper delvis Bucharins och Radeks senare författningsprojekt från 
1935.228 

Som bekant var de nordiska partierna överrepresenterade såväl i 
Kominterns centralapparat (exilfinnarna) som på dess dagordning. 
Det norska partiet kallades inom Exekutiven 1922 skämtsamt för 
Internationalens "Versuchskaninchen".229 De skandinaviska parti
ledarnas prestige i Moskva stärktes tack vare deras förmedlar
funktioner vid korrespondensen mellan Exekutiven och västvärlden, 
deras täta (och vid den tiden öppna!) förbindelser med det sovjetryska 

225 Riksarkivet, Stockholm, UD d/s 1920, vol. 494, II svenska konsulatet i 
Reval, mars 1921, efter engelsk årsrapport; vol. 495, V - svenska konsulatets i 
Reval rapporter 27/6 och 29/8 1921; vol. 495, VI - Idem, rapport 16/12 1921. 

226 Folkets Dagblad 7/11921. 
227 Riksarkivet, Stockholm, UD d/s 1920, vol. 494, VI: svenska konsulatet i 

Reval, rapporter från 16/12 1921 och 10/1 1922. 
228 Se S. Cohen, Bucharin. Moskva 1988, s 424-25. 
229 Det centrala partiarkivet Moskva, fonden 495, forteckning 160, dossier 3, 

ark 11. 
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UD (en del vänstersocialister var anställda vid de första sovjetiska 
representantskapen i Skandinavien). Den personliga närheten visade 
sig bland annat i deras matsändningar till de gamla ryska vännerna.230 

Behandlingen av skandinaviska frågor inom Internationalen och inte 
minst Bucharins ställningstagande bestämdes framför allt av den skif
tande revolutionära, världspolitiska och sovjetryska utvecklingen och 
mycket mindre av nationella särdrag. Exekutivens skandinaviska linje 
förändrades hellre kronologiskt än geografiskt. Försöket att skilja 
mellan Exekutivens och Bucharins personliga ställningstaganden för
svåras både genom stora luckor i de tillgängliga källorna (man saknar 
Exekutivens interna handlingar utom dess plenarmötesprotokoll) och 
den tilltagande bolsjevikiska "kadaverdisciplinen", särskilt gentemot 
de utländska partierna. 

De tre skandinaviska partiernas splittring under ljugotalets första 
hälft är numera i stort sett utforskad: vi påminner om studier av Lang-
feldt, Maurseth och Lorenz för Norge, av Gunhild Höglund (en be
arbetning av hennes fars och Fredrik Ströms memoarer, dagböcker 
och brevväxling) och Erland Josephson för Sverige, av Thing-
Bloch Poulsen, Bönlokke, Jens Christensen och framför allt Kurt 
Jacobsen i Danmark. Den senare har utnyttjat Kominterns central
arkiv i Moskva, för Danmarks del. Bucharins allmänna roll i Komin-
tern utforskades först av österrikaren Löwy (1969); forskningen fick 
en stark impuls genom hans fullständiga rehabilitering i Sovjet. Sena
re studier av västtysken Bayerlein, av den främste sovjetiske Komin-
tern-experten Firsov och hans elev Watlin vederlägger bland annat 
Löwys uppfattning av Bucharin som ett principiellt överlägset alterna
tiv till Sinovjev inom Internationalen. Nyligen publicerade brev, 
skrivna sommaren 1923, från Sinovjev och Bucharin till Stalin visar 
deras enstämmighet även i Kominternfrågor.231 

230 Inklusive Lenins familj - Ström till Krupskaja 1921 - Göteborgs Univ. bibi., 
Fr. Ströms samling, konsulatpapper. 

231 Se de tryckta handlingarna från det internationella Bucharin-symposiet i 
Wuppertal och den sovjetiska Bucharin-konferensen 1988. För breven se Izvestija 
CKKPSS, 4/1991, s 192-206. 
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6a. Exekutivens kritiska vändning mot de 
skandinaviska partiledarna 1921-1922 

I stort sett hörde de tre skandinaviska kominternsektionerna - till 
skillnad från den illegala finska - till Internationalens moderata höger
flygel. Denna omständighet ställde deras ledare i ett motsatsförhål
lande gentemot exilkommunisterna inom Kominterns centralapparat, 
framför allt finnar, ungrare, tyskar och balter, vilka oftast tillhörde 
vänsterflygeln. Som redan sagts tilltalade Lenins och Trotskijs kamp 
mot vänsteristiska "barnsjukdomar" före och under den tredje Komin-
ternkongressen 1921 de skandinaviska "partiledarna mycket mera än 
den föregående kongressens vänsteristiska "21 teser", vilka redan 
hade lett till de första splittringarna inom både de norska och svenska 
partierna. Scheflo och Kilbom utsågs till ledamöter i Exekutivkom
mittén medan dansken Åge Jörgensen blev suppleant. 

Bucharin tillhörde ursprungligen, tillsammans med Sinovjev, Radek 
och Bela Kun, förespråkarna för en allt mindre realistisk s k offensiv
teori av huvudsakligen tyskt ursprung.232 Dock påverkades han och 
Radek av Lenins argument och stödde under den tredje kongressen 
sommaren 1921 samt under Exekutivens möte i november-december 
samma år helhjärtat den nya enhetsfrontstaktiken.233 Kongressens 
skandinaviska deltagare var nöjda med resan, inte minst till följd av 
offensivteoretikernas bakslag.234 Norrmännen kände sig glada åt den 
tillerkända friheten från att genomföra enhetsfrontpolitiken, vilken 
verkade föga lämplig just för Norge, där högersocialisterna var 
mycket svaga.235 

232 Se t ex N. Bucharin, Om offensivtaktiken. - Den Kommunistiska Internatio-
nälen, Skandinavisk upplaga, nr 4, 1920-1921, sp. 637-640; 15/1921, s 71; 
F. Firsov, Lenin, Komintern i stanovlenije kommunistitjeskich partij. Moskva 
1985, s 220f.; idenx K voprosu o taktike jedinogo fronta v 1921-1924 gg. - Voprosy 
istorii KPSS, 10/1987, s 114; F. Schmalfuss, Lenin und die deutschen Kommunis
ten 1921. -Zeitschrifi fur Geschichtswissenschaft, 12/1988, s 1074f. 

233 Löwy, op. cit, s 163-180. 
234 Se Fredrik Ströms dagbok om moskvaresan maj-juli 1921 i Göteborgs uni

versitetsbibliotek, Ströms samling 134:29; Håkon Meyer i Klassekampen, Krist 
17/9 1921. 

235 jfr per Maurseth, Fra Moskva-teser til Kristiania-forslag. Oslo 1972, s 59f.; 
Einhart Lorenz, Norwegische Arbeiterbewegung und Kommunistische Internatio
nale 1919-1930. Oslo 1978, s 137f. 
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Återseendet av den gamle vännen Bucharin, numera lite tjockare 
men med samma känsla för humor, var en stor glädje för Höglund, 
Ström och Olaussen. Den senare beskrev mötet i pressen och teckna
de bland annat Bucharins porträtt.236 "Av utseende er han meget u-
betydelig - men egte russisk. Hans blaa öine er paa en gang gjennem-
trengende skarpe og barnslig milde, og hele hans vaesen virker ung-
dommelig, naesten gutteagtig. Han ber ikke spor av den ytre vaerdig-
het, som hos dumme mennesker erstatter baade hjerne og hjerte". 
Bucharin ingjöt optimism, "hoppades på en stundande seger i Sveri
ge",237 men hans oförsonlighet gentemot "opportunisterna" i partierna 
chockerade Ström. Bucharin hjälpte Kilboms ryska fästmö, Zoia, med 
praktiska frågor,238 han berättade anekdoter, tecknade och skänkte 
bort sina karikatyrer, promenerade, drack nordiskt kaffe, lät sig foto
graferas. Bucharin "gav liv åt hela kongressen" och hade "en bohems 
sorglösa mentalitet" mindes den finske deltagaren Arvo Tuominen.239 

Men det var under denna kongress som han och Ström svärtade ned 
stackars Kruse inför den danska delegationen. 

Även under den 3:e Kominternkongressen kände de svenska parti
ledarna - Bucharins vänner - till Sinovjevs tillsvidare behärskade 
missnöje med deras "eftergifter åt reformismen". SKP:s svensktalande 
kritiker satt dock i själva centralapparaten: framför allt finlands
svensken Allan Wallenius, revolutionär och diktare, nyligen utvisad ur 
Sverige. Under kongressen stödde Bucharin inte kritiska utfall mot 
det nyfödda SKP och distanserade sig överhuvudtaget (för övrigt 
också Sinovjev) från de tyska och ungerska ultraradikalerna.240 Inom 
kort förstärktes ändå kritiken mot SKPs "gamla" ledare inifrån - från 
det svenska ungdomsförbundets sida. Fördömandet av offensiv
taktiken under den tredje Kominternkongressen utlöste hösten 1921 
en skarp diskussion inom SKP. Ledarna Höglund och Ström tolkade 
vändningen som en långvarig övergång till en defensiv kamp, medan 
de yngre aktivisterna, framför allt ungdomsförbundets ledning, fram-

236 Klassekampen, Krist.10/9 1921. 
237 Fr. Ström, Resan till Moskva. Dagböcker sommaren 1921 - Göteborgs uni

versitetsbibliotek. 
238 Hon blev senare en känd konstnär i Sverige. Zoia. Mina ryska dagar, 

Stockholm 1938. 
239 A. Tuominen. Skärans och hammarens väg, Stockholm 1957, s 252-53. 
240 Enligt Fr. Ströms dagbok 1921. 
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hävde nödvändigheten av att förbereda en motoffensiv.241 Ingendera 
sidan åberopade eller stödde sig på Bucharin, men det är uppenbart 
att man kände till hans ursprungliga - fram till tredje kongressen -
invändningar mot enhetsfrontstaktiken.242 Hans kända artikel om 
offensivtaktiken (omtryckt i Stormklockan 30/6 1921) hade bejakat 
den revolutionära erövringen av världen med bajonetten, dvs det pro
letära angreppet: rätten och plikten att exportera revolutionen från 
Sovjetunionen till resten av världen. Just denna anda genomsyrade de 
yngre svenska kommunisternas debattinlägg. 

I slutet av 1921 böljade Exekutivens presidium undersöka den 
"svenska frågan" trots att bland andra sovjetdiplomaterna i Stockholm 
(Litvinov och Kersjentsev) enligt Ström gillade partiets taktik. Den 
svenska delegationen, med Ström i spetsen, inbjöds åter till Mosk
va.243 Höglunds skriftliga hänvändelse till Lenin i november 1921 blev 
obesvarad på grund av dennes läkarbehandling,244 men överlämnades 
till Internationalens ledare. Kritiken dämpades och Exekutivmötets 
slutgiltiga ställningstagande till SKP:s uppgifter och verksamhet gick i 
tredje kongressens nyktra anda. "Vår ställning var helt gillad", jublade 
Ström - vänsteristen Wallenius såg ut att vara utslagen. Hänvändelsen 
till Lenin "avgjorde tydligen utgången i exekutiven till min och Ströms 
förmån", noterade Höglund senare.245 

Bucharin var med i Exekutivens "svenska kommission" och vackla
de även med denna: hans underskrifter finns både på den fördömande 
och på den försonande skrivelsen från Exekutiven till SKP - före och 
efter mötet Ändå var hans bidrag reellt: han gick in i det svenska par
tiets taktik; Brantings regering måste inte störtas - "det mindre onda 
före det större"; massorna måste upplysas för att man ska kunna vinna 
dem; med syndikalisterna skulle man samråda; det gällde att "visa hur 
högersocialisterna sviker sina egna löften och alltid visa att vi äro ett 
självständigt parti", vid "en svår situation bör vi rådföra med exe-

241 Se Stormklockan, 24/9,22 och 29/10,12/11 samt 19/12 1921. 
242 Se Fridrich Firsov, K vosprosu o taktike jedinovo fronta v 1921-24 gg. I: Vo-

Prosy istorii CK KPSS, 10/1987, s 114; Idem. N. Bucharin v Kominterne. I: 
Bucharin: tjelovek, politik, utjonyj. Moskva 1990, s 186-87. 

243 Se också E. Josephson, SKP och Komintern, s 98-103. 
244 Enligt sekreteraren Fotijevas svar till Ström 9/12 1921 - Göteborgs Univ. 

bibi., Fr. Ströms samling, H 134:83. 
24^ Höglund till Balabanova 27/9 1953 (sic!) - Arkiv IISG Amsterdam - Bala-

banovas samling. 
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kutiven".246 Han gillade både gemensamma aktioner med socialdemo
krater och tom- "block [som] är inget parti, utan ett förbund". I 
dessa lägen skulle man sträva efter "att besätta de viktigaste positio
ner [na]" i blocket. 

Samtidigt underströk han att den nya enhetsfrontlinjen betydde 
"inte [ett] nytt program, utan en strategisk manöver, som kan ändras 
på 24 timmar". Bucharin höll envist fast vid Internationalens ursprung
liga målsättning - världsrevolutionen - och förnekade, att den "nya 
kursen i Ryssland följes av en ny kurs i världsmått". När allt kom om
kring gillade han den "alldeles riktiga" linjen i det svenska partiets po
litik.247 Framgången med den svenska "pilgrimsresan" till världs
revolutionens huvudstad underströks i Folkets Dagblad: "Den tredje 
Internationalens Exekutivkommitté enig med det svenska partiet". Ar
tikeln beledsagades av tre porträtt: Radeks, Sinovjevs samt - störst 
och i centrum - Bucharins.248 

Senhösten 1921 förhandlade även en norsk parti- och fackförenings
delegation med Exekutiven i Moskva: det gällde norska LO:s utträde 
ur Amsterdam-intemationalen och anslutning till Profintern. Ett öppet 
brev till partiets organisationer och till de norska fackföreningarna, 
undertecknat av Sinoyjev, Brandler, Losovskij och hela den norska de
legationen, uppmanade till utträde ur den reformistiska fackliga inter-
nationalen och till inträde i den nyskapade Röda Fackliga Internationa-
len.249 Bucharin var med i Exekutivens norska kommission, men å 
deras vägnar talade genomgående Sinovjev.250 Scheflo kom senare 
ihåg delegationens samtal med Lenin, organiserade av Kuusinen.251 

246 Här och vidare enligt Ströms dagbok från december 1921, i Göteborgs uni
versitetsbibliotek. 

247 G. Höglund, Moskva tur och retur, Stockholm 1960, s 88, också efter Ströms 
dagbok. 

248 Folkets Dagblad 19/12 1921, s 1. 
249 Norska Social-Demokraten, 9/12 1921; Per Maurseth, Fra Moskva-teserne 

till Kristiania-forsla. Oslo 1972, s 65-66. 
250 Se Sinovjevs brev till Kyrre Grepp daterat 21/11 1921.1: ABA, Oslo, Kyrre 

Grepps samling, serie 3, mappe 3 (brevkopior). Se också ledaren i norska Social-
Demokraten, 9/12 1921 samt Kominterns och Profinterns öppna brev till de 
norska arbetarorganisationerna, f ö utan Bucharins underskrift, Trygve Lie, Oslo 
- Moskva - London. Oslo 1968, s 4142 samt H. Lie, Tranmael - bål av vilje, s 337-
339; 

251 O. Scheflo, Lenin som politiker og menneske. Oslo 1928, s 83-87. 
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1922 inträdde ekonomisk kris och arbetslöshet, vilket aktualiserade 
enhetsfrontpolitiken, framför allt i Sverige. I Norge skärptes striden 
inom DNA om just denna politik samt om taktiken i parlamentet. I 
Danmark föll Kommunistiska Federationen (mellan DKP och Fag-
oppositionens Sammenslutning - revolutionära syndikalister) sönder. 
Komintern-Exekutivens första utvidgade plenarmöte i februari-mars 
1922 tillägnades enhetsfrontstaktikens förverkligande. Bucharin del
tog inte; i april sändes han (under namnet Lukin!) tillsammans med 
Radek och Zetkin till Berlin för att konferera med de två andra ar-
betarinternationalens företrädare. Konferensen skulle kunna bli ett 
steg mot en proletär front, men ändå försvårades saken av bolsjeviker-
nas och själve Lenins grymhet gentemot sina ryska motståndare: 
socialistrevolutionärernas domstolsprocess i Moskva sommaren 1922. 
Processen kom i den skandinaviska arbetarpressens blickfält; det var 
uppenbart att man gillade Bucharins försvarsuppdrag under proces
sen.252 Under "de tre Internationalernas" Berlinmöte befann sig även 
Ström i staden, vid en konferens av arbetarhjälpkommittéerna för de 
hungrande i Volgaområdet. Vid sitt möte med Bucharin och Radek 
uppmuntrades SKP att genomföra enhetsfrontspolitiken.253 

Vid detta tillfälle tecknade Ström sin bild av Bucharin: På morgonen 
gjorde han gymnastik i Berlin! "Han var sig lik den gode Bucharin, 
samma glade, vige, ynglingsaktige, vänsälle, friske man, samma tro
fasta blå ögon, samma fasta, varma handslag". Bucharin var full av in
tresse för Skandinavien: "Nå, hur går det i Sverige? var hans första 
fråga. Hur har taktiken med enhetsfronten utfallit? Vad gör Branting 
som regeringschef?" Ström gav honom en ingående skildring av läget 
i Sverige, av partiets "sakta, men säkert växande inflytande bland ar-
betarne, av vårt utmärkte resultat med enhetsfronten" etc. Bucharin 
betonade vikten av ytterligare ansträngningar för att "erövra fackföre
ningarna, utan vilka det icke är möjligt att besegra högersocialister
na". Han lät Ström redogöra även för läget i Norge och Danmark och 
för striderna inom den kommunistiska rörelsen i dessa länder. Ström 
anbefallde den största försiktighet och opartiskhet från Exekutivens 
sida vid behandlingen av dessa saker. Bucharin å sin sida gav en livlig 
skildring av berlinsammanträdena med högersocialisterna, av Lenins 

252 T ex danska Arbejderbladet, 17/6 1922 med hans foto; Folkets Dagblad 10/6, 
8/7 och 10/81922. 

253 G. Höglund, Moskva tur och retur, s 133. 
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kritik m h t de av honom och Radek gjorda medgivandena: koncessio
ner var enligt Bucharin nödvändiga för att "ställa 2 och 2\h Internatio-
nalerna mot väggen och avslöja dem". Bucharin talade härefter om 
stabiliseringen i Ryssland samt om Lenins hälsotillstånd. Man "reso
nerade i flera timmar".254 

Exekutivkommitténs andra utvidgade plenarmöte i juni 1922 be
handlade ånyo den norska frågan och antog en resolution, vilken kriti
serade båda riktningar inom partiet: enhetsfrontens motståndare 
(Tranmael) och parlamentsgruppen (Scheflo). Huvudstöten inriktades 
ändå mot majoritetsriktningen, dvs mot Tranmael. En komplicerande 
faktor var det kommunistiska studentsamfundet Mot Dag och dess 
tidskrift med samma namn, vilka intog en självständig ställning gent
emot Internationalens beslut. Exekutivens behandling av de nordiska 
frågorna bestämdes i allt högre grad av dess nya sekreterare - Kuusi-
nen, vid den tiden Sinoyjevs trogne följeslagare. I sin tur påverkades 
Kuusinens skandinaviska åsikter allt mer av vänsterröster inom par
tierna själva (Linderot och Vretling, Hansen och Scheflo, Aage Jör-
gensen). 

Utan att aktivt delta i debatten ingick Bucharin i den norska kom
missionen.255 Han deltog i författandet av och underskrev Exekutivens 
samtliga norska resolutioner och brev året 1922: juniplenarmötets re
solution,256 Exekutivens hårdare septemberresolution samt, framför 
allt, den fjärde Kominternkongressens beslut i den norska frågan (se 
nedan). Därför förekom hans namn och ord oftare än förr i den nors
ka arbetarpressens spalter, framför allt i de exekutiv-trogna Arvid 
Hansens och Olaussens Klassekampen resp Det tyvende århundrede. 
Under perioden fram till den 4:e Kominternkongressen trycktes fyra 
hans artiklar (se referenser). Arvid Hansen återkallade med beröm 
Bucharins publicistiska bidrag i tidningen under första världskriget,257 

citerade honom, framhävde hans teoretiska förtjänster. Klassekampens 
redaktion skrev ett par gångar under den kända bucharinska pseudo
nymen Nota Bene.258 

254 Ströms dagbok om tyska resan i april-maj 1922 - Göteborgs universitets
bibliotek. 

255 Se norska Social-Demokraten, 28/61922. 
2561 form av ett öppet brev - se norska Social-Demokraten, 28/6 1922. 
257 Norska Klassekampen, 30/9 1922. 
258 T ex Klassekampen 16/9 1922, där man bland annat ställde Bucharins 

Pravda som mönster för den norska Social-Demokraten. 
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Utvecklingen av Exekutivens norska linje under senare delen av 
1922 visar, att de svenska vännernas (fr a Ströms) uppmaningar till 
största försiktighet vid behandling av partierna i Skandinavien vägde 
mindre för Bucharin än Exekutivens beslut Höglunds brevväxling 
med den danska partiveteranen Marie Nielsen visar på ett allt större 
missnöje med Exekutivens agerande i den norska, men även i den 
danska frågan.259 

Bucharin deltog inte i Exekutivens första "danska kommission". 
Exekutivens juniplenarmöte följde Kuusinens mening och gynnade 
"kuppmakarna" - vänsterflygeln - vilken i januari 1922 sprängde den 
kommunistiska federationen. Kuusinen följde framför allt Aage Jör
gensens - en VSP-DKP-veteran, tillika ryska representantkapets med
arbetare i Köpenhamn, vilken bytte sida under splittringen - råd. 
Jörgensen gällde emellertid för Bucharins närmaste man i Danmark 
sedan 1918.260 

I den norska partistriden engagerade sig Bucharin som sagt direkt. 
Bucharins Pravda tryckte Exekutivens stora kritiska septemberbrev 
till centralstyrelsen i DNA, signerat av Sinoyjev, Bucharin och Kuusi
nen, innan den norska partistyrelsen hann läsa det Denna praktik 
klandrades hårt också av svenska partiledare. Striden kom mer och 
mer att gälla inte så mycket konkreta meningsskiljaktigheter som 
Internationalens grundväsen - skulle man ha ett strängt centralistiskt 
ledarskap i världens kommunistiska rörelse? Konfliktens skärpning 
förargade det nya sovjetiska missionsrådet i Kristiania - Aleksandra 
Kollontaj. Hon ansåg att DNA:s sprängning skulle skada Sovjet
ryssland och var missnöjd med båda norska partifraktionerna.261 

Under den 4:e Kominternkongressen - den första utan Lenins akti
va deltagande - svängde Bucharin, följande hela exekutivkommittén, 
åter åt vänster i programfrågorna - offensivteori, den röda inter
ventionsrätten osv.262 Han stod i spetsen för den norska kommissio
nen och svarade fullt för Internationalens krav till DNA: det var 
Bucharin som utarbetade den "norska" resolutionen.263 Hans stora tal 

259 G. Höglund, Moskva tur och retur, s 139f samt ABA Köpenhamn, Marie 
Nielsens arkiv. 

260 Se ABA Köpenhamn, Kruses arkiv, hans brev till DKP1922. 
261 Se hennes dagbok, På opdrag i Norge, i Sovjet-Nytt 4/1989, s 11. 
262 Se Archives de Jules Humbert-Droz, Dordrecht 1970, vol. 1, s 106-108; Firsov 

i: Bucharin: tjelovjek, politik, utjenyj, s 182. 
263 G. Höglund, Moskva..., s 155-156. 
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till stöd för den blev tryckt i flera norska organ.264 Talet uppvisade 
Bucharins noggranna bekantskap med de norska förhållandena och 
hans något smidigare inställning till de stridande parterna än den hos 
Sinovjev.265 Bucharin undvek att helt ta den kominterntrogna minori
tetens (Scheflo-fraktionens) sida och fördelade sin kritik mellan de 
båda flyglarna. Ändå framhävde Bucharin beslutsamt centralismen 
mot federalismen, inklusive Kominterns öppna och direkta inbland
ningsrätt gentemot de enstaka partierna. Det var just i denna fråga 
den norske delegaten Håkon Meyer kom i konflikt med Bucharin i 
den norska kommissionen under kongressen.266 I sin beryktade ar
tikel Radek og de andre beskrev Håkon Meyer Bucharin som "liten og 
livfuld, fengende morsom som tåler, ondskapsfuld i sin selvglade 
dialektiske s0nderflengelse av motstanderen. Bucharin på kongress-
tribune er den mest spirituelle av kongressens talere. Han slenger 
jåkken, han har blaa strikket genser, aapen i halsen og brettet op til al-
buene, som skal han slaas. Panden er meget hei, det tynde lyse haar 
straket tilbake. Bifaldet hilser ham som en stor skuespiller og hans 
spil gleder honom selv like meget som tilhererne. Det hender at spil
let vinder noe paa alvorets bekostning".267 

Vidare - och detta förargade hans norska opponenter - innehöll 
Bucharins tal och resolutionen en del grälsjuka anmärkningar om 
sekundära saker: här framträdde Bucharins lättrogenhet samt hans 
(och bolsjevikernas) misstänksamhet, ja t o m fientlighet gentemot 
kommunismens fristående akademiska medlöpare {Mot Dag). Van
ligen begrep Bucharin komplicerade och abstrakta teorier mycket 
bättre än han förstod sig på människor: således betraktade han naivt 
Tranmael som ett verktyg i opportunisternas (Lians, Håkon Meyers 
osv) händer.268 

Löwys och Lorenz' påståenden om motsättningen och striden mel
lan Bucharin och Sinovjev i den norska frågan under kongressen sak
nar stöd i deltagarnas intryck (Bull, Einar Gerhardsen, Håkon Meyer, 

264 Se framför allt Det tyvende Aarhundrede, 22/1922, s 518-523. 
265 Så särskilt Lorenz, Norweg. Arbeiterbewegung, s 152-154; jfr Zinovjev om det 

norske spörsmål. - Det tyvende aarhundrede 21/1922, s 492493. 
266 Klassekampen, 3/3 1923. 
267 Mot Dag, 10/2 1923, s 25. 
268 Jmf. hans brev till Höglund och Ström kort efter kongressen, numera tryckt 

och träffande kommenterad av Lars Björlin i Arbeiderhistorie, Oslo 1989, s 143-
147. 
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Stäng, Torp) och vederläggs också av kongressens norska kom
missions slutgiltiga protokoll.269 Bucharin stödde Sinovjev och ansåg 
kommissionens eftergifter till den tranmaelska majoriteten tillräckli
ga.270 

Fjärde kongressen tog också ställning till den fortsatta danska parti
splittringen, för övrigt utan Bucharins aktiva deltagande. Exekutivens 
sista plenarmöte i juni 1922 bekräftade sin danska kommissions vill
kor för återförening, vilka i linje med framför allt Kuusinens inställ
ning gynnade det mera exekutivtrogna s k Enhedsparti - till större de
len före detta syndikalister och partisprängningens anstiftare. Det 
"gamla" partiets ledares (Ernst Christiansen och Erwig) försök att 
ändra Exekutivens ståndpunkt genom Marie Nielsens direkta samtal i 
Moskva sommaren 1922, understödda av Höglunds brev till Sinovjev -
ej till Bucharin! - förblev fruktlösa. Exekutivens skandinaviska sektion 
(som vid den tiden tillhörde Internationalens tyska språkgrupp) er
kände i oktober det "nya" partiet och dess tidning Arbejderbladet som 
Internationalens enda danska sektion.271 Ledarna i det "gamla" DKP 
(det s k Möntergadepartt) - de före detta vänstersocialisterna - mot
satte sig återföreningen, fortsatte att utge sin veckotidning Klasse
kampen men kallade sig alltjämt Internationalens sektion och appelle
rade till kongressen. Denna följde Kuusinens förslag och bekräftade 
den nämnda oktober-resolutionen. Bakom Kuusinen stod som sagt 
bland annat Enhedspartiets delegat på kongressen, Aage Jörgensen. 
Det var han som utförligt belyste kongressens gång i Arbejderbladet 
Den danska resolutionen antogs enhälligt, men splittringen bestod.272 

Det var bara naturligt, att Enhedspartiet nästan reservationslöst 
accepterade kongressens resultat, medan MöntergadePartiet förblev 
kritiskt. I den danska Klassekampen den 29/12 1922 likställdes Bucha
rins skarpa kongresstal i den norska frågan med Kuusinens "bog-
staveligt talt vildseledende" tal om den danska partistriden. Man cite
rade med klar sympati norsk kritik av både Bucharin och Exekutiven. 

Det svenska partiet och dess ledare Höglund och Ström stödde 
energiskt Internationalens enhetsfrontstaktik. De välkomnade varmt 

269 Löwy, op. cit, s 189-190; Lorenz, Norwegische Arbeiterbew. s 152-155. 
270 Protokollet omtryckt i norska Social-Demokraten 5/1 1923. 
271 Arbejderbladet, Köpenhamn, 28/10 1922. 
272 Se Arbejderbladet, Köpenhamn, 28/10, 16 och 23/12 1922; Klassekampen, 

Köpenhamn, 15/12 1922. 
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Exekutivens teser om enhetsfronten från december 1921, det första 
utvidgade plenarmötets beslut i februari 1922 och de tre exekutiver
nas berlinkonferens i april 1922. Svenskarnas främsta auktoritet i 
internationella frågor var numera fr a Radek, inte Bucharin. Artiklar av 
Radek publicerades, ibland beställdes, i Folkets Dagblad flera gånger 
under 1922.273 Den av Bucharin beställda artikeln om Lenin hittar man 
först i tidningens festutgåva den 7/11, med ett stort foto av ... Lenin 
och Stalin i Gorki, den förres lanthus vid Moskva. 

Den norska frågans utveckling, fjärde kongressens beslut om skärpt 
centralisering, sammansättningen av och inställningen hos kongres
sens svenska kommission (utan Radek eller Bucharin men med delta
gande av tyskar och exilfinnar som Wallenius)274 ledde till att Bucha
rin och hans svenska vänner gradvis gled isär. Höglund och Ström 
sympatiserade med majoriteten i det norska partiet och med minorite
ten i det danska partiet. Förgäves försökte Höglund övertala Sinovjev i 
den danska frågan.275 Ström vädjade skriftligt till Klara Zetkin (alltså 
inte till Bucharin!) inför fjärde kongressen att åstadkomma en lösning 
på den norska striden och förebygga allvarlig skada för "hela den 
skandinaviska rörelsen". Zetkin svarade Ström först efter kongressen, 
instämmande i hans sympati för Tranmael, men ställde sig ändå bakom 
kongressens norska beslut276 

DNA:s centralstyrelses protest mot kongressbeslutet och Höglunds 
inlägg i Folkets Dagblad Politiken den 23/12 1922 föranledde Bucharin 
att skriva till Höglund och Ström. Han avfärdade de norska opportu
nisterna: "mit Tranmaels Händen wollen sie den Kommunismus tö-
ten". Zentralismus "ist das Instrument der Befreiung der Kommunis-
tischen Internationale von den Opportunisten".277 

Som bekant fortsatte Bucharin sitt teoretiska och populariserande 
arbete med större kraft efter inbördeskriget. Både Kommunismens 
ABCD (översatt till svenska, norska och finska - mig veterligen det 
första av Bucharins verk som utgavs i själva Finland - se referenser), 
hans Historiska materialismen (först översatt till tyska), den lilla skrif-

273 Folkets Dagblad 14-15/2,7 och 13/4,29/6 samt 17 och 19/8 1922. 
274 G. Höglund, Moskva tur och retur, s 157. Enligt Z. Höglund var kommissio

nens anmärkningar "ovederhäfdga och fullständigt grundlösa". 
275 Ibid. s 144. 
276 Göteborgs universitetsbibliotek, Fredrik Ströms samling, H 134:149. 
277 Här enligt kopian i Göteborgs universitetsbibi., Fredrik Ströms samling; i 

norsk översättning se: Arbeiderhistorie 1989. 
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ten Gud og klassekamp (på norska 1923) mottogs med begeistring av 
kommunismens nordiska studieledare och lästes gärna även inom 
radikala akademiska kretsar. Hösten 1922 rekommenderades hans 
och Preobraschenskis Kommunismens ABCD ihärdigt i Stormklockans 
studieplaner. Året därpå finner man likartade rekommendationer i 
Norge,278 där man också lovprisade hans kurs i den historiska mate
rialismen, vilken "redigeres av Arvid Hansen med bistand av Nikolai 
Bucharin, som vel er vor bevaegelsens mest fremragende teoretiker 
for tiden".279 Recensenten H. F. Spak i Folkets Dagblad kallade 
Bucharins Historiska materialismen en "pärla i den kommunistiska 
litteraturen" och lovprisade den som en "ej blott mönstergill, utan rent 
av konstnärligt högtstående" översättning av Ture Nerman. "Man ser, 
med vilken stor glädje Nerman gått till just detta arbete, en glädje som 
han med varje rad förmår förmedla läsaren. Vi gratulera Nerman lika 
mycket till den glädjen, som vi gratulera Bucharin till att ha fått en så
dan översättare".280 Alltjämt utgavs och efterfrågades hans skrifter i 
Norden mer än de övrigas sovjetryska storheternas. T ex hans Kom-
munisternes program på norska efterfrågades så sent som 1923 i 
Danmark: "Den mest efterspurgte Bog vi har ätter paa Forlaget".281 

Hans programutkast för Internationalen blev tryckt i Stormklockan 
den 9 och 16 december 1922. Trygve Bull kommer ihåg att Bucharins 
"undervisningsbrev", utsända av den norska Arbeidernes korrespon-
dansskola, var hans "förste alvorlige möte med marxismen". Bucha
rins "teknisk-pedagogisk helt udmerkede, men svaert firkantede an-
retning" av historiematerialismen användes framdeles på tjugotalet 
och fick ej någon ersättning senare.282 Som gymnasist i Kristiania lös
gjorde sig självaste Bull från religiositetens rester och tillägnade sig 
den marxistiska läran ur Bucharins skrifter. 

Det var först i slutet av 20-talet som Bucharin blev en omstridd figur 
också inom Kommunistiska Internationalens skandinaviska sektioner. 
Tillsvidare övervägde beröm och vördnad: t ex syns detta på fotografi
et - Bucharin i mitten, flankerad av av de nordiska delegaterna - från 

278 Klassekampen, Kristiania, 10 och 17/3 samt 28/4 1923 
279 Klassekampen, Kristiania, 19/5 1923. 
280 Folkets Dagblad, 17/12 1923. 
281 Arbejderbladet, Köpenhamn 13/1 1923. 
282 Tr. Bull, For å si det som det var. Oslo 1980, s 77,94,96,112. 
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den 4:e kominternkongressen.283 Det 20. århundrede publicerade hans 
porträtt på omslaget.284 Arvid Hansen jämställde honom senare i en 
biografisk skiss med Friedrich Engels.285 I den norska Social-
Demokraten den 7/12 1922 lovprisade han Bucharin med dessa ord: 
"Arbeiderbevaegelsen aldrig har haft en teoretiker, som i den grad 
som Bucharin förener grundighet i studium og nöjagtighet i begreps-
definitioner med fantasi og tjudrernde klarhet i fremstillingsmaaten". 
Ture Nerman karakteriserade honom något tidigare som "kommunis
mens radikalaste och mest begåvade teoretiker bland de yngre, den 
världsbekante ehuru endast något och 30-årige Bucharin". Bucharin 
och hans produktion hade "samma stora förtjänster...: klarhet, nyk
terhet, överskådlighet, perspektiv och genialitet".286 

6b. Bucharin och den norska partisplittringen 1923 

Första halvåret 1923 sysselsatte sig Exekutiven och Bucharin mer 
med skandinaviska partifrågor än vare sig tidigare eller senare. Efter 
"upprorsbeslutet" i DNA:s centralstyrelse den 21 december 1922 
följde Pravda uppmärksamt vad som skedde i Norge. Framgången 
med Karl Radeks norska mission - DNA:s landstyrelsens reträtt -
tolkades först som en seger för Komintern, men inom kort blev tolk
ningen mer taktfull: redan två dagar senare framställde man händel
sen som en seger för solidaritetsidén.287 Den häftiga polemiken fort
satte dock i Norge. Kominternlinjens förespråkare, framför allt Arvid 
Hansen, använde framgent Bucharins insatser under den ryska revo
lutionen och hans skrifter som argument för en ytterligare centralise
ring av Internationalen. I Hansens artikel Bucharin, publicerad före 
DNA:s partikongress både i Klassekampen och i Det tyvende aar-
hundrede citerades Bucharins skrift Imperialismen og proletariatet från 
1916: "Vi maa bygge et internationalt parti, i vilket de nationale sektio
ner bare eksisterer som underavdelinger". Artikeln avslutades med en 
österrikisk revolutionsvisa, vilken Bucharin ofta sjöng i Kristiania.288 

2831: Kurt Jacobsen, Mellem Köbenhavn og Moskva, Köpenhamn 1989, s 97. 
284 Det 20. århundrede 22/1922. 
285 Det 20. århundrede 4/1923. 
286 Se Zimmerwald, Stockholm 2/1921, ss 89,91. 
287 Pravda 10/1 och 12/1 1923. 
288 Klassekampen 27/1 1923; Det tyvende aarhundrede 24/2 1923. 
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Man visste i förväg att Bucharin skulle komma till den förestående 
partikongressen.289 Arkivhandlingar visar, att de norska polismyndig
heterna framför allt var oroade av upprorsmakarens Radeks ankomst i 
januari, inte Bucharins.290 Båda gick vid sidan av de normala reglerna 
och fick inresetillstånd från högsta ort genom de norska representan
terna i Moskva. Bucharin beledsagades av sin fru Nadeqda Lukina.291 

Paret bodde på hotell Kosmopolit, beläget i den stora och bevarade 
s k Handelsbygningen på Drammensveien 20, där de mottogs som 
hedersgäster. Mittemot låg det norska Nobelinstituttet, där exilbolsje-
vikerna hade suttit i läsesalen under världskriget Ett känt foto från 
landsmötet visar Bucharin sittande i förgrunden tillsammans med de 
svenska gästerna Höglund och Ström, medan de andra delegations
medlemmarna står. På ett annat gruppfoto ser man endast Bucharin 
(den yngste!), sittande framför de övriga.292 Av sina motståndare i 
DNA blev teoretikern Bucharin betecknad som "vänsterflygeln" i det 
ryska Kominternledningen i motsats till "diplomaten" och "höger
mannen" Radek. I Exekutivens delegation ingick förutom Bucharin 
och kommitténs nya generalsekreterare, bulgaren Kolarov, också den 
Sinoyjev närstående Kobetskij, som även han talade skandinaviska ef
ter sina år i dansk exil. 

Kongressen öppnades i Kristianias Folkets hus den 24 februari. I 
sitt hälsningstal förblev Bucharin trogen tankarna på en "export" av 
revolutionen: i samband med den av kominternledningen förväntade 
tyska arbetarrevolutionen hotade han borgerskapet med att "arbeider-
klassen fira Rusland vil kunne erobre Central-Europa tilbake og utföre 
sin historiske mission". Dessutom talade han för stora masspartier och 
emot "små sektpartier", för att DNA skulle bli "bevaret som et stort 
enhetlig kommunistisk parti".293 Samma linje stöddes då av Sinovjev: 
Exekutivens brev till kongressen bar underskrifter av honom, Radek 
och Kuusinen.294 För att uppnå enhälliga formuleringar och undgå 

289 Social-Demokraten, Kristiania, 16/2 1923. 
290 Riksarkivet Oslo. Justisdepartementets Fremmedkontor. 
291 Se Riksarkivet Oslo, Justiciedep., Centrala passkontoret 522/1923. 
292 Se DNA, Protokoll over forhandlingene paa det 26. ordinaere landsmöte... 

Kristiania 1923 samt Ny Tid, Trondheim, 28/2 1923. 
293 DNA, Protokol over forhandlingene paa det 26. ordinaere landsmöte...24-

28/2 1923, s S-4. 
294 DNA, Protokol over forhandlingene paa det 26. ordinaere landsmöte...24-

28/2 1923, s 157. 
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konfrontation försökte Bucharin att få hålla en "förkonferens" med 
Tranmael och Bull: "Wir wollen mit Ihnen vollständigen Frieden 
schliessen".295 Majoritetsledarna avböjde dock Bucharins försök att 
upprepa Radeks framgångsrika konsensuslinje - Tranmael föredrog 
hellre tillspetsning och omröstning.296 Som bekant stödde Bucharin 
vid denna tid Radeks kompromisslinje också på revolutionens huvud
arena - i Tyskland under den franska Ruhrockupationen.297 

Bucharins stora tal den 25 februari inledde den centrala debatten 
om DNA:s förhållande till Internationalen. Bucharins tyska tal, som 
tolkades av Jakob Friis, avbröts flera gånger av bifall, och efter det
samma kom det till stora ovationer för talaren och för Internationalen. 
"I likhet med de flesta ryssar", skrev den närvarande Z. Höglund, 
"besitter han vältalighetens gåva i osedvanlig grad. Han talar med en 
ungdomlig livaktighet och hans dialektik är knivskarp, på samma 
gång som han förmår ge vida historiska och teoretiska perspektiv åt 
sitt ämne".298 Talet visade Bucharins och Exekutivens nya revolutio
nära förväntningar inför den väntade tillspetsningen i Tyskland. Nor
ges säregna förhållanden - "resterne av den borgerlige frihet" - var 
bara "et förbigaaende fenomen". Kapitalisternas internationella offen
siv hotade de norska arbetarna med "samme utvikling som i Italien", 
dvs fascismen. Därför förestod hårda strider också i Norge, och av 
denna anledning varnade Bucharin också för splittringen av de norska 
arbetarorganisationerna - här instämde Bucharin till synes med både 
Tranmael och Höglund. Emellertid var Bucharins värdering av styrke
förhållandena i DNA och hans splittringstaktik gentemot tranmael-
flygeln felaktig: enligt gammalt bolsjevikmönster ställde han "proletä
rer" mot "akademiker" och försökte skilja Tranmael från Bull och 
"motdagister": han överdrev "de intellektuellas" inflytande i DNA 
Vissa av hans utfall - mot Håkon Meyers skriveri i Mot Dag, partiets 
brist på kontroll över tidskriften liksom iakttagandet av fascistiska 
tendenser i Norge - visade sig vara profetiska både med hänsyn till 

295 Se Konrad Nordahls Minnen og meninger, Oslo 1967, s 93f. och s 106; se 
också Bucharins handbrev till Tranmael - faksimil återgivet i Arbeiderhistorie 
1989, s 133 

296 Träffande Maurseth, Fra Moskva-teser...s 161ff; Lorenz, Norwegische Arbei-
terbewegung, s 165ff. 

297 Se H. A Winkler, Von der Revolution zur Stabilisierung. Arbeiter und Arbei-
terbewegung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924, Berlin/Bonn 1985, s 564f. 

298 Folkets Dagblad 12/3 1923. 
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Mot Dags inom kort förestående brytning först med DNA och sedan 
med NKP, liksom med hänsyn till quislingspartiets uppsving under 
ockupationstiden. När Bucharin för balansens skull kritiserade DNA:s 
stortingsgrupp påpekade han förutseende nog nödvändigheten av att 
arbetarpartiet skulle vinna småböndernas stöd (i Norge var deras an
del särskilt stor), vilket bekräftades genom 1935 års överenskommelse. 

Bucharins inställning till DNA:s "egentlige spörsmaal, nemlig parti
ets organisation nationalt og internationalt" var dock rätt främmande 
för nordbornas demokratiska traditioner. Förhållandet "klassen-parti
et-partiledarna" tolkade han i militära termer enligt Lenins parti-
organisatoriska teori: ledarna måste ha "en sterk naeve" och vara för
pliktade till ständig "förbindelse med masserne"; i övrigt liknades för
hållandet inom partiet vid en här: var massorna en armé, så var ledar
na en generalstab. Således var det "partimilitära" tänkandet knappast 
Stalins monopolgods, trots att Cohen och nutida sovjetiska Stalinkriti-
ker vill hävda detta.299 Arbetarmassornas suveränitet - grundtanken i 
det ryktbara Kristianiaförslaget - betydde i Bucharins ögon något de
struktivt partiets upplösning, ett "knivstik i ryggen" på Internationa-
len. Internationalens beslut måste stå över partiets, även i nationella 
ämnen, annars försvann den "proletära organisationen". Bucharin ut
lovade "store indrömmelser överför de krav som maa bli stillet", förut
satt att "alle skal vaere underkastet de förende elementer inden den 
verdensarmé, som heter den kommunistiske Internationale". Hans av
slutande löfte att stödja och hjälpa "de norske kamerater, naar de gjör 
sin förste revolution", tilltalade knappast dem bland DNA:s ledare som 
redan var skeptiska till både världsrevolutionens utsikter i Europa och 
utvecklingen i Sovjetryssland.300 Dessa meningsskiljaktigheter domi
nerade inte ännu: striden gällde Internationalens rätt att bestämma 
partiets politik inom sitt land, dvs gränsen för centralismen. 

För att begrunda hans förslag gavs Bucharin tid till ett nytt före
drag.301 Han höll fast vid sin splittringstaktik och polemiserade fram
för allt mot professorn i historia Bull och Erling Falks Mot Dag 
("Landsmötet har at vaelge mellem Falk eller et godt forhold til Inter-
nationalen"). Han exemplifierade med den internationella utveck
lingen - oftast den tyska -, försvarade Exekutivens inblandning i 

299 S. Cohen, Bucharin. Moskva 1988, s 377-379. 
300 Protokoll, s 34-44. 
301 Ibid. s 84-90. 
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nationella partiangelägenheter och även den ijärde kongressens be
slut i den norska frågan. På det senare kongressbeslutet grundade sig 
Exekutivkommitténs nya förslag och resolution till DNA, framförda av 
Bucharin. Förslaget stipulerade kommitténs "formelle ret til at gripe 
ind i alle anliggender inden de tilsluttede sektioner". Enligt Höglund, 
som var närvarande, skulle Bucharins angrepp på majoritetsriktning
en "ha tett sig som nästan oförsonligt, om ej den lekfulla tonen och 
hela hans bottenärliga och sympatiska skickelse i övrigt neutralisera
de de hårda orden, som om han menade: ni få ej gå mig alldeles efter 
bokstaven".302 

Strax före omröstningen om hans och det konkurrerande Kristiania-
förslaget tog Bucharin ordet för tredje gången. Föregripande Exekuti
vens nederlag vid omröstningen beklagade Bucharin att hans förslag 
inte hade uppmärksammats tillräckligt. Han motiverade DNA:s o-
betydliga inflytande i Exekutiven med partiets storlek och rådde norr
männen att "växa ikapp" de tyska och franska partierna. Men Bucha
rin var också uppriktig: indirekt erkände han, att centralism var demo
kratins motsats och att det "i en anden periode" vore möjligt att bygga 
organisationen "paa det bredeste demokrati". Nu gällde det ändå att 
"underordne sig generalstabens ordre".303 Bucharin betecknade Exe
kutivens förslag som "meget imötekommande" - detta stämde m h t 
Internationalens hårda centralistiska principer. Förslaget förbereddes 
nämligen av delegationen i samråd med minoritetsfraktionens ledare 
Scheflo och innehöll en del eftergifter.304 Vare sig Bucharin eller dele
gationen ville under några omständigheter göra omröstningens möjli
ga utfall till en fråga om DNA:s Komintern-anknytning: debatten avslu
tades med hans ord om att "den mand som virkelig naerer kjaerlighet 
til Internationalen vil, selv om han idag stemmer for Kristiania-forsla
get, naeste gang kommer til at stemme for internationalens forslag". 
Denna försonande inställning bevarades av Bucharin och Kolarov ef
ter nederlaget vid omröstningen,305 så mycket mera som landsmötet 
efter förslag av segraren Tranmael antog en lojalitetsförklaring gente
mot Internationalens beslut. Partistriden ansågs som avslutad. 

302 Folkets Dagblad 12/3 1923. 
303 DNA, Protokoll, s 106-108. 
304 Se bl a E. Helle, Oscar Torp...Oslo 1982, s 57. 
305Träffande hos Maurseth, Fra Moskva-teser..., s 63-64. 
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Visst var Bucharin underlägsen Radek som smidig diplomat.306 

Ändå mötte han ett hårdare motstånd, trots en väsentlig uppmjukning 
av Exekutivens inställning sedan Moskvakongressen. Bucharins och 
därmed Exekutivens eftergifter, särskilt i det slutgiltiga förslaget, för
klarades med flera omständigheter: 

För det första insåg han snabbt Tranmaels styrkemässiga över
lägsenhet. Hans privata replik till Bull under Tranmaels tal vid av
slutningsfesten i Arbeidersamfundet är betecknande: "Denne mann er 
uovervinnelig".307 För det andra stod Bucharin under landsmötet i 
ständig kontakt med sina svenska vänner Höglund och Ström, vilka 
måste ha verkat för en försoning och verkat medlande mellan parter
na. Bucharin skrev till Ström under mötet: "Sage bitte später oder 
jetzt den norwegischen Genossen, dass ich um Entschuldigung bitte. 
Ich versichere, dass andere Reden ich im Stenogramm lesen 
werde".308 Höglund var mycket nöjd med det norska landsmötets 
utgång och lovprisade Bucharins "politiska skicklighet" att ha förstått 
"göra det bästa av den uppkomna situationen". Bucharin "led 
visserligen ett formellt nederlag, men i realiteten en stor seger för den 
Kommunistiska Internationalen".309 För det tredje rådslog Bucharin 
dagligen med det sovjetiska delegationsrådet Aleksandra Kollontaj. 
Sovjet erkändes enbart de facto av Norge och hade en "ständig 
delegation" i Kristiania. I hennes privata lägenhet på hotell Ritz, Fr. 
Stanggate 3, nära Drammensveien, rådgjorde ryssarna och norrmän
nen under Radeks och Bucharins besök i staden. Hon hade gamla 
vänner i båda de norska fraktionerna och kände till styrkeförhållande
na: Tranmael sympatiserade som sagt med hennes och Sjljapnikovs 
arbetaropposition i det ryska partiet310 och hade också hjälpt henne 
att snabbt få norska regeringens aggremang föregående höst311 Mi-

306 Se H. F. Dahls och E. Lorenz samtal med veteranen Trond Hegna, tryckt i: 
Kontrast, 5/1971, s 94. 

307 B. Gabrielsen, Martin Tranmael ser tilbake. Oslo 1959, s 86. 
308 Göteborgs universitetsbibliotek, Fredrik Ströms arkiv, H 134:72. 
309 Folkets Dagblad Politiken, 5/3 1923. 
310 Se H. Lie, Martin Tranmael, s 340/341. 
311 Se Kollontajs brev (nr 13) till Ström hösten 1922 i: A. Kollontaj, Kära kam

rat!..., Stockholm 1977. 

69 



noritetens ledare Scheflo hade varit en flitig besökare hos representant-
skapet. Kollontaj ansåg partiets splittring vara en katastrof.312 

Bucharin tog revansch under Norges kommunistiska ungdoms
förbunds landsmöte i mars. I sitt anförande betecknade han förbundet 
som "vore bedste venner inden den norske arbeiderbevaegelse", en 
"granitklippe for den politiske revolutionaerbevaegelse i Norge" - en 
implicit kritik av DNA. Bucharins förslag från föregående parti-
landsmöte presenterades nu av Arvid Hansen och segrade klart över 
Bulls och H. Meyers. Ungdomförbundet gjorde sin lojalitet till partiet 
beroende av dess lojalitet gentemot Internationalen. Till förbundets 
nya ordförande valdes en ung snickare från Bergen - Peder Furubotn, 
en utmärkt talare och hängiven anhängare av Internationalen. Bucha
rin blev så begeistrad av hans hängivenhet och vältalighet, att han var 
nära att på ryskt sätt kyssa den storvuxne Furubotn, vilket var ganska 
främmande i den norska arbetarmiljön.313 Han skänkte liksom förr 
sina karikatyrer - inte minst av sig själv - till norska och svenska vän
ner. Både Klassekampen och Stormklockan pryddes med dem under 
1923. Inte minst i det privata umgänget med sina motståndare, både 
Tranmael och professor Bull,314 uppvisade Bucharin personlig charm 
och politisk kultur. I Klassekampens utgåva till landsmötet 17/3 1923 
trycktes en redaktionell jubileumsartikel om Karl Marx, signerad med 
Bucharins gamla pseudonym Marxist. 

Efter de norska kongresserna försökte rivaliserande riktningar inom 
både DNA och det svenska partiet uppvisa enighet i Komintern-lojali-
tetens tecken.315 Exekutivens officiella ställningstagande till februari
kongressens resultat verkade alltjämt positivt vid publiceringen av 

312 Se G. Höglund, Moskva..., s 176; Kollontajs nyligen tryckta dagboksdelar 
saknar kommentar till februarikongressen; frågan om äktheten hos den av Kol
lontaj kopierade rapporten från mars 1923 i det norska UD-arkivet måste tills
vidare förbli öppen: se K Hauge, Alexandra Mikhailovna Kollontaj: the Scandina-
vian Period, 1922-1945. Diss. Univers. of Minnesota, 1971, s 56f.; M. Nag, Arvid 
G. Hansen (1894-1966) - nordmann og internationalist, i Verden og vi. 7/1985, s 
26 - båda forskarna anser brevet vara äkta. 

313 T Titlestad, Peder Furubotn 1890-1938. Oslo, 1975, s 94-95. 
314 Se H. Lie, op. cit, s 354; B.Gabrielsen, Ibid. 
315 Jämf. tex. ledaren i av Arvid Hansen ännu redigerad häfte av Det tyvende 

aarhundrede, 20/3 1923, samt Tranmaels artikel för Die kommunistische Inter
nationale, beställt av Radek och tryckt också i Det tyvende Aarhundrede 20 april 
1923. 
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dess redogörelse för tiden mellan 15/12 1922 och 15/5 1923.316 

Bakom kulisserna var stämningen sämre: Sinovjev ville genast angripa 
landsmötets beslut, men följde Bucharins förslag att dröja till Exekuti
vens närmaste plenum. 

Våren 1923 stod det klart för de invigda att Lenin var hopplöst 
sjuk.317 Den tolfte ryska partikongressen, den första utan Lenin, gick 
ännu i enighetens tecken. NEP hade burit frukt, och Sovjets otåliga 
ledare drömde redan om "återtågets slut". Världssituationen lugnade 
sig, men arbetarklassen befann sig på defensiven. Nu tyckte man i 
Moskva att tiden var mogen att ta upp de nordiska kommunisternas 
akuta problem. I april inbjöd Sinovjev de skandinaviska partierna för 
att diskutera den ömma punkten - centralismens gränser - på ett sär
skilt plenarmöte med Exekutiven. Samtidigt uppmuntrades de norska 
och svenska ungdomsförbunden, liksom under zimmerwaldtiden, att 
motsätta sig "opportunismen" i respektive parti och stödja Exekuti
ven. DNA förberedde ett förslag till förändring av Internationalens 
stadgar, som fr a skulle innebära en större autonomi för sektionerna. 
Den svenska partikongressen i maj uppvisade en växande vänster
opposition, liknande den norska Scheflo-fraktionen, men tillsvidare in
blandade sig Exekutiven inte i svenska ärenden.318 Enhetsförhandling
arna mellan de båda danska partierna fördröjdes.319 

Exekutivens tredje utvidgade plenum i juni 1923 blev det första och 
sista som utförligt ägnade sig åt skandinaviska ärenden. Aldrig tidiga
re hade de norska och svenska delegationerna varit så stora. De rivali
serande och mindre viktiga danska partierna företräddes av en mer el
ler mindre neutral person - Georg Laursen (alias Georg Moltke). 
Själva mötet och dess beslut är belyst främst av G. Höglund, E. F. Jo
sephson, Trond Gilberg och E. Lorenz.320 Senare forskning skiljer 
mellan Bucharins och Radeks smidigare och Sinovjevs och Kuusinens 
hårdare linje gentemot Tranmael - ändå var detta enbart en gradskill-

316 Bericht der Exekutive der Kommunistischen Internationale 15. Dezember 
1922-15. Mai 1923. Moskva 1923. 

317 Se Kollontajs dagbok i Sovjet-Nytt 11/1923, s 11. 
318 E. F. Josephson, SKPoch Komintern 1921-1924. Uppsala 1976, s 113-114. 
319 K Jacobsen, Mellern Köbenhavn og Moskva, s 86-87. 
320 Se också Einar A. Terjesen, De russiske kommunister, KPD og norsk arbei-

derbevegelse. Hovedoppgave, Trondheim 1978. 
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nad.321 Man citerar gärna Sinovjevs skämt i mötets böljan om den 
bucharinska "högerflygeln" i Exekutiven.322 Bucharins rykte som 
vänsterist stod vid den tiden ganska fast, vilket bland annat bekräfta
des av deltagarnas skratt åt Sinovjevs skämt. Bevarade brev från tyska 
kommunister till Bucharin i mars 1923 är skrivna av vänsteropposi
tionens ledare A. Maslow och R. Fischer, vilka betraktade adressaten 
som sin meningsfrände.323 Samma rykte behöll Bucharin under det 
misslyckade revolutionsförsöket i Tyskland hösten 1923. Den svenska 
representanten i Moskva von Heidenstam rapporterade i oktober: 
"Ledare för vänsterfraktionen är Bucharin, en teoretisk kommunist 
med även efter bolsjevistisk måttstock extrema åsikter", det "heliga 
krigets till kommunismens värn... fanatiska predikant".324 

Trots allt skarpare kritik och upprepningarna av Exekutivens krav 
på DNA ville Moskva alltjämt undvika partiets splittring. Sinovjev upp
repade Bucharins försoningsförsök med samma ringa effekt; någon 
gång under plenum skrev han till en icke identifierad deltagare: 
"Einverstanden. Versuchen Sie das. Ich hätte auch mit Vergniigen im 
engeren Kreise mit Högl.- Ström + Tranmael gesprochen. Vielleicht 
wird es beitragen der Lösung der Krise".325 

Viktigare än Sinovjevs och Bucharins interna taktiska menings-
skiljaktigheter var Bucharins (och Radeks!) kraftiga deltagande i pole
miken mellan Exekutiven och de upproriska nordiska partiledarna. 
Som den disciplinerade ledamot av Exekutiven han var uppträdde 
Bucharin fränare i Moskva än i Kristiania, upphetsad särskilt av Falks 
aggressivitet och Höglunds ironi. Särskilt i den omstridda frågan om 
kommunisternas förhållande till religionen - hela frågan aktualisera
des genom Höglunds ledare i Folkets Dagblad i maj 1923 - visade han 
sig mer ortodox än Radek och Sinovjev.326 

321 Senast se M. Maurseth, Arbeiderbevegelsens historie i Norge, bind 3, Oslo 
1987, s 290-292. 

322 Se Die kommunistischen Parteien Skandinaviens und die Kommunistische 
Internationale. Hamburg 1923, s 1-2. 

323 Institut fur Geschichte der Arbeiterbewegung, Berlin: Historisches Archiv 
der KPD, Bestand der Kommunistischen Internationale. Enligt Maslows brev, 
daterat 6/3 1923, träffade han Bucharin under dennes hemresa från Kristiania. 

324 Riksarkivet Stockholm, UD 1920 d/s, vol. 497 XII. 
325 Göteborgs universitetsbibliotek, Ströms samling, Hl34:149. 
326 Se även texten i G. Höglund, Moskva tur och retur, s 187-190. 

72 



Bucharin, än en gång ordförande i den norska kommissionen -
egentligen "kommissionen för den demokratiska centralismens grän
ser",327 höll huvudanförandet den 18 juni om centralismen och 
DNA.328 Även denna gång stödde Bucharin Internationalens centralis-
tiska författning, "hvor de nationale beslutninger blir underordnet 
proletariatets verdensdiktatur". Denna princip hade ett visst berätti
gande i väntan på en snar internationell revolution eller vid samlande 
aktioner mot kriget och reaktionen. I övrigt blev föreställningen om 
ett enda allvetande center enbart av propagandistiskt, ej reellt, värde. I 
ljuset av den senare utvecklingen var den fördärvlig: den förutsatte, att 
Exekutiven, - särskilt med ett enda partis (det ryska) stora övervikt i 
Kominterns ledning - hade bättre insikt om respektive partis natio
nella uppgifter än partierna själva! Bucharins hänvisning till sina skan
dinaviska erfarenheter från världskrigets tid stämde inte: de dåtida 
diskussionerna handlade aldrig om Internationalens eventuella kon
troll över medlempartiernas inre förhållanden och inrikespolitik. 

liksom Lenin under världskriget härledde Bucharin den nordiska 
"anticentralismen" ur de lokala villkoren. Här kom hans intryck från 
exilen fram: orsakerna stod att finna i småborgerlighet, relativ isole
ring, frånvaron av krig och revolution, av "blod och järn". Rötterna till 
"rester av et meget idyllisk ideologi" ligger i en kvardröjande förkrigs-
atmosfär, i pacifistiska strömningar. Dessa fredliga och demokratiska 
tillstånd var i hans ögon blott en kvarleva, dömd att försvinna inför det 
stora alternativet : den proletära revolutionen eller världens under
gång. Mot bakgrund av efterkrigsårens revolutionsvåg var detta pers
pektiv långt ifrån gripet ur luften, trots att det som bekant visade sig 
vara felaktigt. Särskilt häftigt angrep Bucharin den frånvarande pro
fessor Edvard Bull för hans tes om Östeuropas, Orientens och väst
världens olikartade villkor och därigenom nödvändigheten av olika 
taktik för kommunisterna i öst och väst Här kan man notera, att också 
Lenin i sin sista uppsats samma år såg världsrevolutionen som knuten 
till östern - Ryssland, Indien, Kina. Bucharin uppställde en annan 
skiljelinje än och Bull: de stora europeiska länderna med sina 
revolutioner i motsats till det "stilla", isolerade Skandinavien. I början 

327 Se Die kommunistischen Parteien Skandinaviens, s 181. 
328 Senare tryckt på norska som en separat skrift med samma titel men med fel 

referatdatum - N. Bucharin, Centralismen og Det norske Arbeiderparti. U ort; For
laget Ny Tid 1924. 
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av 20-talet fanns en grund för Bucharins tes. I det långa loppet visade 
sig skillnaderna mellan öst och väst vara större än mellan Norden och 
övriga Västeuropa. 

Naturligtvis blev Bucharin upprörd av sina nordiska opponenters på
stående att Komintern var ett verktyg i sovjetregeringens händer. I 
böljan av 20-talet fanns blott ansatser härtill. Världsrevolutionära am
bitioner störde tvärtom ofta Sovjets nationella intressen. Det polska 
fälttåget 1920 erkändes efteråt som felaktigt; splittringen av de radika
la arbetarpartierna i Norge och Sverige skadade Sovjet. Men vem kan 
förneka, att den norske medeltidsforskaren Bull iakttog tendensen till 
Internationalens "russifiering" i god tid? 

I sin internationalistiska yra ville Bucharin åstadkomma ett brott i de 
skandinaviska och de övriga före detta socialdemokratiska partiernas 
traditioner. Han begrep inte, att uppgiften var hopplös när partierna 
själva gjorde motstånd. I hans ögon innebar den proletära revolutio
nen ett inbördeskrig; detta torde stämma med förhållandena i Mellan
europa. Han visade sig intolerant och inskränkt gentemot Tranmaels 
fredliga revolutionsuppfattning.329 Kristiania-förslaget förkastades av 
Bucharin som demagogi, "et försök at överföre den demokratiske 
Wilsonisme til vort parti". I hans bevisföring om faran för anarki i ar
betarnas självbestämmande, i hans ord om "kamerater som er egnet 
til ledere" och om "mindre bevidste elementer" framskymtade en in
rotad misstro till massornas omdömesförmåga, som fanns bland bol-
sjevikerna. Han hycklade inte och undvek att framhäva de ryska ledar
nas ansvar inför medlemmarna och arbetarklassen; ett ansvar som 
blev allt svagare i hans eget land och parti. Han omnämnde tom "fa-
rene ved centralisme", "maktens koncentration ved en klik" - förut
sättningen för hans egen undergång. Massorna förblev med bolsjevi-
kernas partikoncept endast objekt för fostran och befälsföring. Han 
gav dem diskussionsfrihet innan beslut fattades - därefter skulle de 
vara lydiga soldater. Detsamma gällde förhållandet mellan de nationel
la kommunistpartierna och Internationalen: kontrollen från partiernas 
sida var en sekundär fråga, det viktigaste var att "marsjera skulder ved 
skulder med de övriga partierna". 

Som bekant undvek tranmaelfalangen efter att ha förelagt sina 
huvudförslag, en systematisk diskussion under Moskvamötet Man 

329 Se mera om detta i Jörunn Björgums opublicerade studie om Tranmaels po
litiska tänkande 1917-23. 
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medgav visserligen att Exekutivens, dvs inte minst Bucharins, resolu
tionsförslag innehöll "visse praktiske inrömmelser med hensyn til 
forholdet mellem Internationalen og det norske parti", men trots detta 
var partimajoritetens delegater "ikke enig i de prinsipper, hvorpå kom
missionens forslag hviler" och röstade emot Delegationens principi
ella invändningar hänsköts i resolutionen till nästa Komintern-kon-
gress. Exekutiven lade återigen huvudvikten på att partiet skulle kvar
stå i Komintern, på att förhindra splittring.330 

Till följd av Bucharins giftiga anföranden under plenarmötet, inte 
minst i religionsfrågan (nutida religioners kontrarevolutionära roll, o-
förenligheten mellan kommunismen och en gudstro) svalnade Hög
lunds och Ströms sympatier för honom, trots ett personligt umgänge 
med skämt och karikatyrteckningar. I Höglunds ögon hade han "totalt 
felbedömt läget i Norge".331 Gentemot Mot Dag visade sig t o m Sinov-
jev mildare än Bucharins tidigare omdöme.332 Således är det felaktigt 
att som Löwy tolka Kuusinens senare yttrande om "ryska delegatio
nens" gagnlösa eftergifter under sommarplenum som en förebråelse 
mot Bucharin.333 Kuusinens anförande under plenum byggde på 
Bucharins tal och stöddes av dennes repliker.334 Plenarmötets norska 
beslut var således försiktigt formulerade och bekräftade Radeks och 
Bucharins linje i frågan. 

Efter junimötet blev Bucharin angripen både av tranmaelfraktionen 
(Håkon Meyer och Edvard Bull) och - för sina militanta ateistiska å-
sikter - från norskt klerikalt håll.335 Hans klara vänsterprofil vann i 
stället särskilt de unga nordiska kommunisternas beundran. Förutom 
hans större "nordiska" anföranden och broschyren Gud og klassekamp 
på ungdomsförbundets förlag trycktes under året minst fem av hans 
artiklar i den norska Klassekampen. Dessutom användes hans gamla 
nom de guerre Nota Bene i redaktörens egna artiklar. 

Som bekant var det inte exekutivmötets beslut i Moskva som fram
kallade splittringen av DNA hösten 1923, utan DNA-flertalets strävan 
att befria sig från Komintern-förmyndarna. Den hårda "ultimativa" tak-

330 Die kommunistischen Parteien.. . ,  s  1 7 2 .  
331 G. Höglund, op. cit, s 208. 
332 Z. Höglund i Arbeiderbladet, Kristiania, 11/71923. 
333 Löwy, op. cit., s 208. För Kuusinens artikel se Inprekorr. 177/1923, s 1500. 
334 Die kommunistischen Parteien Skandinaviens, s 138-145. 
335 Se Klassekampen, Kristiania 27/101923. 
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tiken hos Exekutivens tyska företrädare på partiets extraordinära 
kongress i november passade bra både för Tranmael och för Komin-
tern-anhängare av Arvid Hansens slag. 

Historikern Langfeldts intervju med Hansen från 1965 torde klar
göra den närmare förhistorien kring DNA:s splittring.336 I Moskva i 
oktober 1923 fann Hansen att Sinovjev, Bucharin och Kuusinen var 
fast beslutna att inte göra några ytterligare eftergifter till Tranmael. 
Senare erkände Bucharin sitt "ansvar för utvecklingen" i ett samtal 
med Höglund, vilken tillskriver hans felbedömning "de norska kom
munisterna, vilkas dåliga råd han förlitat sig på".337 Långt senare med
gav även NKP-veteranerna Hansen och Furubotn att det hade varit ett 
misstag att splittra partiet.338 Det finns anledning att notera att både 
Stalin och Trotskij - men alltså inte Bucharin - var motståndare till 
Sinovjevs ultimatum, detta enligt Boris Souvarines senare berättelse 
till Håkon Meyer.339 Souvarines version bekräftas av Kollontajs med
hjälpare i Oslo, Marcel Body: i sista stund försökte Stalin i ett tele
gram till Kollontaj förgäves förebygga splittringen.340 I Kollontajs 
tryckta dagböcker saknas data om hennes reaktion på splittringen -
den var förstås också negativ. 

Under den norska partistriden stödde, som sagt, SKP:s ledning 
DNA-majoriteten, medan den svenska vänsteroppositionen stödde 
Exekutiven. På liknande sätt förhöll det sig i Danmark: det "gamla" 
DKP stödde försiktigt Tranmael mot Exekutiven och Bucharin: dess 
organ omtryckte t o m H. Meyers ökända artikel Radek og de andre,341 

medan Enhedspartiet öppet och entusiastiskt stödde Exekutivens 
norska linje. Man tillmätte Bucharins deltagande i DNA:s februari-
landsmöte hög betydelse ty "han är grundigt kendt med de norske 
forhold gennem sin kommissionsverksamhed".342 Med särskilt be-
geistring framställdes det norska kommunistiska ungdomsförbundet, 
som ju redan lovprisats av Bucharin, som ett föredöme för mindre 

336 ABA Oslo, Arvid G. Hansens papirer. 
337 G. Höglund, op. cit, s 208. 
338 Se nämnda intervju med Hansen samt T. Titlestad, Peder Furubotn 1890-

1938, s 103-104. 
339 Souvarine var Exekutivens franska medlem; hösten 1923 vistades han i 

Moskva. Arbeiderbladet, Oslo 28/11 1925. 
340 M. Body, Alexandra Kollontai. - Preuves, vol. 14,1952, s 15. 
341 Klassekampen, Köpenhamn, 23/2,2 och 9/3 1923. 
342 Arbeiderbladet, Köpenhamn, 24/2 1923. 
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radikala danska landsmän.343 Man uttryckte sin uppskattning av 
Bucharins kritiska angrepp: "Man maa erindre, at B. har levt sammen 
med Skandinaverne, og at det netop er fordi det er gamle Venner hans 
Angrep var saa hardt".344 

Exekutiven förhöll sig tålmodig gentemot den fortsatta danska parti
splittringen. Man överlät saken till sin danska kommission, dvs till 
"betrodda" skandinaviska kamrater,345 som i sin tur följde Georg Laur-
sens sansade råd.346 Plenum gjorde vissa eftergifter till det "gamla par
tiets" ledare Hellberg och Christiansen och förpliktade båda fraktio
nerna att snarast påbörja återföreningen. Brevet från Exekutivens pre
sidium var alltjämt fyllt av strävan till enhet347 Återföreningen skedde 
i september, utan Moskvas direkta inblandning. Där var man vid 
denna tidpunkt helt upptagen av planeringen av den tyska revolutio
nen! Återföreningen underlättades tack vare båda de danska partier
nas utpräglade hörsamhet inför Exekutiven sommaren 1923 samt de 
"gamlas" bättre kontakter inom sovjetrepresentantskapet i Köpen
hamn. 

Den norska partisplittringen i november förargade de svenska och 
danska broderpartierna; skillnaden var att Höglunds Folkets Dagblad 
Politiken lade hela skulden på Exekutiven och dess norska rådgiva
re,348 medan det återförenade DKP:s enhetsorgan fördelade skulden, 
men framför allt anklagade DNA-majoriteten, vilken inte ville "böie sig 
for Internationalens organisatoriske Linie".349 

6c. Den svenska partisplittringen 1924 

Den norska splittringen påskyndade och förutbestämde den svenska. 
Även i den svenska partistriden 1923-24 var Bucharins insats snarare 
idépolitisk än organisatorisk. Exekutivens generalsekreterare sedan 
1922 Kuusinen var som redan sagts den närmast ansvarige för de 
skandinaviska partierna, och "han tycks ha varit den mest kritiske av 

343 Arbejderbladet, Köpenhamn, 24/3 1923. 
344 Arbejderbladet, Köpenhamn, 7/7 1923. 
345 Sinovjev under juniplenum -Arbeiderbladet, Köpenhamn, 30/61923. 
346 Se K Jacobsen, Mellem Köbenhavn og Moskva, s 87-88. 
347 Tryckt i Arbeiderbladet, Köpenhamn, 21/71923. 
345 Se polemik mot Höglund i Norges Kommunistblad, 6/11 1923. 
349 Arbejderbladet/Klassekampen, Köpenhamn, 9/11 1923. 
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alla mot svenska partiet".350 Exekutivens inställning hårdnade gradvis. 
Höglund, besviken över den fjärde kongressens beslut i den norska 
frågan, var lycklig efter Radeks "enande kompromiss" i Kristiania.351 

Han sparade inte på utrymmet på sin tidnings förstasida för att bort
förklara Bucharins oförbehållsamma yttranden under kongressens 
programdebatt om att proletärstaten får bilda militära block med bor
gerliga stater och om plikten "för partivännerna i resp. land att förhjäl
pa detta block till seger". Högersocialdemokraten Arthur Engberg 
hade i ett tal i riksdagen misstolkat Bucharins ord om krigets upp-
höjelse "till rang och värdighet av socialismens bärare nationerna 
emellan".352 

Ej heller den norska partikongressen i februari (se ovan) förmådde 
förstöra gammal vänskap. Under kongressen talade Höglund och 
Ström med Bucharin och de övriga medlemmarna av moskvadelega
tionen. Dessa visade sig försonliga gentemot svenskarna.353 Menings
utbytet med Bucharin utnyttjades inom kort av Höglund mot sina 
svenska motståndare (se nedan). Han refererade den norska debatten 
i sin tidning, inklusive Bucharins anföranden. Kongressens resultat -
den Tranmaelska majoritetens seger, men partiets kvarstående i Kom-
intern - framställdes av Höglund som "endräktens och samförståndets 
tecken", med indirekt beröm till Bucharin: "Internationalens insats till 
enighetens bevarande får heller inte underskattas".354 

Under det svenska ungdomsförbundets jubileumsmöte i mars kom 
Höglund ihåg Kollontajs och Bucharins - "numera världsberömde 
ryske partivän" artiklar i Stormklockan under världskriget.355 Han för
svarade Bucharins Kommunismens AB CD mot sina partivänners före
bråelser för att vara abstrakt.356 Under SKP:s andra (femte) kongress i 
maj stödde sig den höglundska majoriteten i polemiken mot vänster
oppositionen ("rödskinnade") och i sina kritiska förbehåll mot 
moskvakongressens beslut i centraliseringsfrågan på "vissa av Exeku-

350 G. Höglund, op. cit., s 84. 
351 Folkets Dagblad 8/1 samt ledarna 13 och 15/1 1923, "Norska partifejdens 

avveckling". 
352 Folkets Dagblad 22/1 1923. 
353 E. F. Josephson, SKP och Komintern 1921-1924, s 112. 
354 Folkets Dagblad 15/3 1923. 
355 Ibid., 28/3 1923. 
356 Ibid., 5 och 18/41923. 
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tivens representanter på Kristianiakonferensen avgivna förklaringar i 
tillmötesgående anda gentemot de av partiet framförda synpunkterna".357 

Exekutivens tryck på de skandinaviska partiledarna förstärktes, som 
sagt, under dess kända tredje utvidgade plenarmöte i juni. Komintern-
ledningen visade sig helt enhällig - denna enhällighet betvivlades inte 
heller av Höglund vare sig under mötet eller i hans senare tidnings
polemik, särskilt efter den norska partisplittringen. Sinovjev, Bucharin 
och tom Kuusinen verkade som sagts ovan fortfarande kompromiss
villiga. Bucharins och Radeks polemiska utfall mildrades av deras 
humor. Ändå torde Höglund ha känt sig personligt kränkt av "den 
smäleken, att Bucharin, vilken han betraktat som sin särdeles gode 
vän, med all skärpa gick emot honom."358 

Inom kort kom det till skriftväxling mellan Exekutivens presidium, 
dvs även Bucharin, och det höglundska arbetsutskottet359 Presidiet 
försvarade Höglunds motståndare i det svenska ungdomsförbundet. 
Även i den mest relevanta tyska frågan gick Exekutivledarna och SKP 
allt mer isär: Höglund manade i sina egna artiklar och genom beställ
da bidrag från det tyska partiets moderata ledning genomgående de 
tyska arbetarpartierna till gemensam försvarskamp mot fascismen. 
Han gillade den brandlerska partiledningens "ytterst försiktiga och 
beräknande politik".360 

Höglunds avståndstagande från Exekutivens (dvs även Bucharins) 
oktoberbrev till det norska partiets medlemmar,361 men särskilt hans 
demonstrativa fördömande av Exekutivens "novemberultimatum" till 
DNA (se ovan) och ställningstagande för Tranmael ledde till att den 
svenska frågan ånyo togs upp i Moskva före jul 1923 (Höglunds s k 
Canossa-resa). Bucharin kunde inte påverka utgången: han var sjuk 
och befann sig utanför Moskva. Höglund förhandlade istället med de 
hårdare Sinovjev och Kuusinen. Man uppnådde åter en kompromiss
resolution.362 Icke desto mindre gick partiet mot sin splittring: de 

357 Ibid., ledare 13/5 1923. 
358 Karl Kilbom, I hemligt uppdrag, Stockholm 1954, s 293 - dessa memoarer 

publicerades alltså medan Höglund ännu var i livet 
359 Publicerat i Folkets Dagblad 20/8 1923. 
360 Folkets Dagblad 3/12 1923. 
361 Folkets Dagblad 18/101923. 
362 Den 22/12 1923; se också Fredrik Ströms optimistiska brev till Kollontaj 

9/1 1924 - Alexandra Kollontaj, Kära kamrat! Allrakäraste vän! Brev i urval, 
Stockholm 1977, s 24f. 
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djupare orsakerna var desamma som i Norge, men Höglund-Ström 
höll sig mer passiva än Tranmael; de var på defensiven, medan Komin-
tern-oppositionen (Kilbom, Flyg och Oskar Samuelsson) gick fram 
mer aggressivt än Scheflo-fraktionen. Den svenska vänsterflygeln 
uppmuntrades genom Exekutivens agerande, inte minst genom 
Kuusinens råd till Kilbom.363 Före Höglunds sista Moskvaresa, då han 
bevistade den 5:e kongressen försommaren 1924 och tom under 
själva kongressen hade de svenska partiledarna inga klara föreställ
ningar om hur deras problem skulle behandlas av Komintern. 

Under det trista året 1924 hade Bucharin ont om tid för skandina
verna. Strax före Lenins död anslöt han sig till blocket Sinovjev-Stalin 
mot Trotskij och var därpå upptagen av polemik mot Trotskijs nya 
skrifter. I motsats till Bucharin sympatiserade Höglund och Ström 
med sin gamle favorit Trotskij. Deras känslor var inte heller helt 
främmande för Kollontaj.364 

Bucharin, fortfarande viceordförande i Komintern, nyligen vald till 
full ledamot i den mäktiga Politbyrån, skötte helst allmänna frågor. 
Bland annat försvarade han Sinovjevs och Exekutivens taktik i Tysk
land under det avvecklade revolutionsförsöket ("tyska Oktober") och 
angrep vid några olika tillfällen den numera oppositionelle Radek. 
Bucharin strävade att påvisa att den ryska partioppositionen - med 
Trotskij i spetsen - hade stöd från utländska socialdemokrater och 
opportunister, inte minst i Norge. 

Den svenska frågan behandlades i den 5:e kongressens skandina
viska kommission och vid det fjärde utvidgade Exekutivmötet efter 
kongressen. Bucharin var åter med i kommissionen men ledde den 
inte; han uppmärksammades inte av vare sig Höglund eller av hans 
motståndare Oskar Samuelsson.365 Denna gång förde istället Kuusi-
nen och Thälmann Exekutivens talan. Bucharin uppträdde först i Exe
kutivens plenarmöte den 13 juli. Hans anförande mot Höglund följde 
exakt Sinovjevs. Mycket skickligt förebrådde han Höglund (som i sitt 
inre redan rörde sig mot socialdemokratin) för övercentralism i det 

363 Om deras vänskapsförhållanden vittnar Kuusinens senare brev - se ARAB 
Stockholm, K Kilboms brevväxling. 

364 Se Alexandra Kollontaj, Kära kamrat!..., s 25 och 27. 
365 G. Höglund, op. cit., s 238. Se Samuelssons brev 1924 till Edvin E. Persson 

från Stockholm och Moskva. B. Kennerström, SKP 1924: Hur man förbereder en 
partisprängning. I: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, nr 9/10 1974, s 68-
78. 
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egna kommunistpartiet och disciplinbrott gentemot Komintern. 
Bucharin hävdade att lojaliteten gentemot Internationalen alltid måste 
vara överordnad lojaliteten emot den egna partistyrelsen. Med visst 
fog varnade han Höglund för isolering i det egna partiet och anklaga
de honom för att han tagit avstånd från parollen om proletariatets 
diktatur. Särskild kritik riktade Bucharin mot Ströms Ryska revolutio
nens historia (1924), vilken betraktades som "objektivt reaktionär", 
eftersom den avvek från bolsjevikernas egen historiebild.366 Enligt vad 
Höglund berättade för svenska diplomater i Moskva under kongres
sen, medgav Bucharin privat att han inte hade läst boken, men att han 
fått valda utdrag i översättning från Allan Wallenius "och det var 
nog" 367 Tesen om Skandinaviens säregna karaktär skrattade han 
rentav åt och jämställde Höglunds framhävande av det specifika i 
regionen med den förhatade opportunismen. "Höglund är vår goda 
vän, men vi kunna icke underlåta att påpeka farorna". De små länder
nas tämligen idylliska förhållanden påstod Bucharin skulle bli kort
variga: "Vi måste förbereda oss för helt andra förhållanden", "vänja 
arbetarna vid en annan ideologi, som kan tjäna dem som instrument i 
en verklig kamp".368 Nu var det slut på den gamla vänskapen med 
Höglund, slut på skämt och karikatyrer. "Erkänn dina fel, så blir allt 
bra".369 Höglund kände sig förolämpad av Bucharins polemik, men 
bevarade framgent sina personliga sympatier för honom.370 

Efter SKP:s klyvning i augusti (med exekutivrepresentanternas 
aktiva medverkan) och "kuppen" mot Folkets Dagblads lokaler på 
Luntmakaregatan förstärktes också den bucharinledda Pravdas anfall 
mot framför allt Höglund, trots att man ännu erkände hans tidigare in
satser.371 Kollontaj, Sovjets sändebud i Norge, tog privatim Höglunds 
och Ströms sida i partistriden. Kort efter Moskvaplenum 1924 skrev 

366 Kollontaj prisade dock boken i ett brev till Ström våren 1924. Se Alexandra 
Kollontaj, Kära kamrat!..., s 26 

367 RA Stockholm, UD d/s 1920, vol. 498 XIV 
368 Se Svenska frågan inför Internationalens forum, Stockholm 1924, s 42-47; 

Pravda, 17/7 1924. 
369 G. Höglund, Op. cit, s 243. 
370 Meddelat av Gunhild Höglund till förf. i febr. 1990; se också: Z. Höglund, 

Moskva och den proletariska enhetsfronten, Stockholm 1926, s 17. 
371 Se Pravda,17/7 och 31/8 - Sinovjevs brev till de svenska kommunisterna, 

6/9 1924 - Bela Kuns artikel om Höglunds syndafall; utom G. Höglund och 
E. F. Josephson se också H. Arvidsson, SKP1923-24.1: Zenit 20/1970, s 37-54. 
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hon till Ström, dvs. också till Höglund: "Es ist mehr als eine Dumm-
heit, es ist frevelhaft gegen die Arbeiterklasse" och hon likställde 
deras ansträngningar med hennes och Sjljapnikovs kamp.372 

Den uppåtstigande Bucharins verksamhet följdes uppmärksamt av 
svenska diplomater - först i Reval, sedan direkt i Moskva. Man fram
ställde - flera år för sent - Bucharin som vänsterradikal och före
språkare för krigskommunismen. Särskilt intresse väckte den svenska 
frågans behandling i Komintern: sändebudet von Heidenstam infor
merade UD med hjälp av sin ryskkunnige medarbetare Nils Lindh (se 
ovan) och informerades under den femte kongressen av Höglund 
själv. Denne berättade om relationerna mellan ryska makthavare, om 
kongressen och plenarmötet, om de svenska kommunisternas inställ
ning. Höglund refererade bland annat Bucharins ståndpunkter och 
dolde inte sin besvikelse över dem.373 

372 Alexandra Kollontaj, Kära kamrat!..., s 28. 
373 Riksarkivet Stockholm, UD d/s 1920, vol. 497 XH, 498 XHI, XIV, XV 

82 



7. De skandinaviska partierna under 
Bucharins storhetstid - fram till och 
med sjätte Kominternkongressen 

Enligt samtliga biografer nådde Bucharin sin politiska höjdpunkt 
1924-27. Efter Radeks övergång till oppositionen vid årsskiftet 1923-24 
blev Bucharin även reellt nummer två i Kominterns ledning. Blocket 
Sinovjev - Stalin - Bucharin höll ihop under 1924. Arvid Hansen, 
suppleant i Exekutiven, beskrev på gamla dagar "en jakttur i Kauka
sus" med Sinovjev, Rykov och Bucharin. Den senare blev ledsen efter 
att ha skjutit och sårat en fågel. Istället vårdade han den och ville ta 
den till Kreml för att den skulle "få hälsa på Stalin".374 

Bucharins meningar om Sovjets ekonomi och om socialismens för
verkligande i Ryssland uppmärksammades mer än förr.375 Han pre
senterades som förespråkare för den bondevänliga politiken och som 
främste tillskyndare för arbetar- och bondeunionen. Hans ryktbara 
paroll "Berika er!" karaktäriserades t ex av den danska Social-Demo-
kraten som en reformistisk brytning med "grå teorier".376 Hans och 
Preobrasjenskijs Kommunismens ABCD användes som studielitteratur 
även i socialdemokratiska studie- och föredragscirklar, i alla fall de 
norska.377 Samtidigt var Bucharin ökänd som socialdemokratiens 
svurne fiende. Hans stridsskrift mot Kautsky kom ut på tyska 1925. 
Hans ondskefulla dödsruna över Hjalmar Branting (som hade hjälpt 
honom både i Sverige och i Förenta Staterna!) och norrmannen Lian -
Socialdemokratins lik - blev publicerad både i Sverige och i Norge.378 

Bucharins inflytande i den centrala Komintern-apparaten tilltog. 
Samarbetet med Sinovjev gick vidare. Tillsammans genomförde man 
det viktigaste ärendet: det dubbla ledarskiftet i det tyska partiet, då 

374 A. Hansens brev till sin mor 1924. ABA, Oslo: Arvid Hansens arkiv, bd 4: 
"Memoire Se även M. Nag, Arvid G. Hansen (1894-1966) - nordmann og 
internationalist I: Verden og vi 7/1985, Oslo, s 27. 

375 Se t ex. Johan Vogt. Hersker socialisme i Sovjet-Rusland? - Mot Dag, 
5/1924, s 22. 

376 Se Social-Demokraten, Köpenhamn, 19/61925. 
377 H. Langhelle, Arbeiderungdommens studievirksomhet. Oslo 1928, s 28. 
378 Se Stormklockan, 6/61925 samt i Proletären Oslo 7/1925. 
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inan högg av både "högera" (Brandler) och "ultravänstern" (Ruth 
Fischer). Den nya linjen i Komintern betydde på sikt en omsvängning 
mot centern, enligt Bucharins uttryck från 1925: "die Gruppe des 
marxistischen Zentrums". Kampen skulle föras både mot ultravänstern 
och högern, man skulle införa en mera kollektiv ledning, göra en bre
dare och smidigare tolkning av enhetsfrontstaktiken, lägga större vikt 
vid den fackliga enheten samt inte minst ta större hänsyn till Sovjet
statens säkerhet.379 

Sinoyjevs övergång till oppositionen i slutet av 1925 stärkte Bucha
rins ställning. Efter att den förre avsatts sommaren 1926 och det for
mella avskaffandet av ordförandeposten i slutet av samma år blev 
Bucharin primus inter pares i Exekutivens presidium. Förutom Kom
intern hade han en mängd andra ärenden. Han nådde aldrig - och 
strävade heller aldrig efter att uppnå - Sinoyjevs maktställning i 
Exekutiven, där Stalin efter hand stärkte sitt grepp. Med andra ord 
fick Bucharin större makt men samtidigt också mindre tid att påverka 
de nordiska kommunisterna. De nordiska partierna låg som sagt un
der Exekutivens svenskkunniga generalsekreterare Kuusinens befo
genheter, vilken stod lägre ned i partihierarkin. Han var under dessa 
år inte bara Bucharins granne utan också vän - Kuusinens närmaste 
bland de ryska bolsjevikerna.380 Tillsammans blandade de sig framför 
allt i de svagare partiernas - de norska och danska - ärenden: 1926-27 
stödde och stärkte man högerflygeln, 1927-28 vänsterflygeln. 

Det skandinaviska representantskapet i Kominterns centrala organ 
blev större än förr: den femte kongressen återvalde Kilbom och Schef-
lo till Exekutiven (Höglund föll nu bort!), Oskar Samuelsson och Ar
vid Hansen till suppleanter samt dansken Laursen (pseudonym för 
Georg Moltke) till Internationalens kontrollkommission.381 

379 Se redan i: Der neue Kurs. Reden der Genossen Bucharin und Sinovjev... 
Berlin 1925, särskilt s 13. 

380 Enligt Aino Kuusinens minnen - sv. Vi skola nästan alla dö, Stockholm 
1972 ss 25, 77. 

381 Se Vilem Kahan, The Communist International, 1919-43: the personnel of 
its highest bodies. I: International Review of Social History, vol. XXI, 1976, del 2, 
s 165; idem. A contribution to the identification of the pseudonyms used in the 
minutes and reports of the Communist International. I: International Review of 
Social History, vol. XXIII, 1978, del 2, s 187. Kahan har dock fel när han tror att 
Laursens rätta namn var Aksel Larsen. 
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7a. NKP - partiets högerflygel under Bucharins 
skydd fram till den nya vänstervridningen 

Störst besvär vållade alltjämt NKP. Sedan sommaren 1924 var partiet 
försvagat genom både sina egna och Exekutivens misstag samt Tran-
maels taktiska överlägsenhet382 Bucharin stödde Exekutivens norska 
linje bland annat i Pravda. Hans "norska" föredrag från Exekutivmötet 
1923 publicerades i Oslo.383 Den stolte Hansen skrev på Exekutiv
sekretariatets brevpapper till sin mor från den kaukasiska badorten 
Kislovodsk den 11 september 1924, att han dagen därpå skulle "disku-
tere norsk politik - og kanske ogsaa litt kinesisk politik" med Sinovjev 
och Bucharin.384 

DNA-ledningens öppna sympatier för de ryska trotskisterna385 an
vändes av Bucharin mot dem under den trettonde ryska partikongres
sen.386 Under Kominterns 5:e kongress sommaren samma år gjorde 
Bucharin en förklaring om den norska frågan å de ryska, tyska och 
franska delegationernas vägnar. Hans påståenden om DNA:s försvag
ning och NKP:s förstärkning visade sig vara felaktiga, men passade ut
märkt in i kongressens vänsteristiska tendens.387 Bucharin invände 
inte mot Sinovjevs angrepp på Radek för hans "ruttna kompromiss" 
med Tranmael 1923. Vännen Radek, som under "tyska Oktober" hade 
stött den tyska partihögern, var numera hans huvudmotståndare i 
Komintern. 

Bland de norska kommunistledarna, fr a exekutivledamöterna Scheflo 
och Hansen, som länge vistats i Moskva, gällde Bucharin åren 1924 
och 1925 alltjämt för att tillhöra Kominterns vänster. Bucharins skarpa 
polemik mot Trotskij möttes med blandade känslor i NKP.388 Ändå väl
komnade man allmänt, bortsett från den notoriska vänsteristen Han
sen, Bucharins och Exekutivens vändning mot ultravänstern. Scheflo 

382 E. Lorenz, Det er ingen sak å få partiet lite. NKP 1923-1931. Oslo 1983, ss 
43-44,55, 61. 

383 N. Bucharin, Centralismen og Det norske Arbeiderparti. Oslo 1924. 
384 ABA Oslo, Arvid Hansens arkiv, bind 4. 
385 Se t exArbeiderbladet Kristiania från början av 1924. 
386 Se Pravda, 29/5 1924. 
387 Pravda, 11/7 1924. 
388 Protokoll for NKP:s annet landsmöte i Oslo den 30. mai til 2. juni 1925. Oslo 

1925, s 44-45. 
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berättade under det norska partimötet i 1925 om Bucharins beslut att 
inte låta trycka en vänsteristisk polsk artikel. "Överfor slike tendenser, 
hade Bucharin sagt enligt Scheflo, maa vi ikke vaere bange for at gaa 
for långt til höire".389 Bucharins tidigare agerande, t ex under striden 
med Lenin 1918, blev numera ett slags precedensfall och åberopades 
av båda flyglar i NKP. Scheflo, själv numera tillhörande högern i parti
et, satte Bucharin och Sinoyjev mot Lenin, vilken "makelöst" hade "av-
straffet" Bela Kun "for hans venstrefeil".390 Hansen, som 1925-26 själv 
angreps för sin ultravänsterinställning, jämförde sig gärna med Bucha
rin från 1918 och uppmanade partiordföranden Furubotn att ta Lenins 
handlande från Brestdagarna som förebild i partistriden.391 Bucharins 
teoretiska auktoritet var orubblig: man klandrade partikamrater för att 
inte studera hans Materialistiska historieuppfattning - boken fanns på 
svenska.392 Hans anföranden började nu uppmärksammas ännu mera, 
inte minst till följd av hans ökade makt i Komintern efter segern över 
Sinoyjevs vänsteropposition vid den 14:e ryska partikongressen i slu
tet av 1925. Trots att vi saknar direkta data om Bucharins ställnings
tagande till de norska partiärendena under 1925 vet vi att han förlitade 
sig på Kuusinen och på Exekutivens representant Jules Humbert-Droz. 
Den senare deltog i NKP:s andra möte våren 1925, instruerad av Kuusi
nen och informerad av Kollontaj.393 Man var vaksam och kritisk mot 
NKP:s högerflygel, dvs Scheflo. Under sommaren fördömde NKP:s 
ledning - Exekutivens viceledamot Hansen och den nye ordföranden 
Furubotn - skarpt "likvidatoriske forhandlinger om et norsk Labour 
Party". 

Emellertid svängde Kominterns ledning som redan sagts just under 
våren och sommaren 1925 ånyo åt höger. Påverkad inte minst av den 
norska fackkongressen sommaren 1925 stödde Kominterns presidi
um, dvs också Bucharin, sedan i oktober den s k Labour-Party planen 
för Norge: det eventuella norska "Labour Party" skulle skapas på basis 
av olika arbetarorganisationernas kollektiva anslutning, men med ett 
bevarande av NKP:s politiska och organisatoriska självständighet 

389 ABA Oslo, Lippes mikrofilmer, N 62, s 85. 
390 pr0t0k0ll forNKP.s annet landsmöte i Oslo den 30. mai til 2. juni 1925, s 39. 
391 ABA Oslo, Lippes mikrofilmer N58, s 52. 
392 A. Hansen i Proletären, 2/1925, s 25-27; Lars Evensen i NKP:s politbyrå 

11/11 1925 - Lippes mikrofilmer, N 62, s 92. 
393 Se J. Humbert-Droz. De Lénine å Staline. Neuchatel 1971, s 258-259. 
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inom det framtida partiet.394 Förslaget stöddes framför allt av NKP-hö-
gern med Scheflo i spetsen: hans inflytande ökade på vänsterradikalen 
Arvid Hansens bekostnad.395 Förhandlingar med LO-ledningen om 
LP-planen började efter nyår 1926, men gav inget resultat. Förhand
lingarna stördes av DNA-pressens motkampanj för arbetarpartiernas 
organisatoriska sammanslutning inom Arbetarpartiet. Tranmaels Ar-
beiderbladet följde noggrant maktskiftet i Moskva. Efter den fjortonde 
ryska partikongressen blev det klart även för den utomstående Tran-
mael, att Sinovjev var "faerdig som Internationalens formann" och 
skulle ersättas av Bucharin.396 Hans anföranden under Exekutivens 
sjätte utvidgade plenarmöte (februari-mars 1926) utnyttjades av Tran-
mael mot den kommunistiska LP-planen. Således framhävde man 
Bucharins reserverade inställning till planen och pekade på hans och 
Scheflos olika tolkningar av denna.397 Tranmael tryckte tom Bucha
rins Pravda-ledare från 4/3 1926, tillägnad "taktiska manövrar" av 
engelska Independent Labour Party och konstaterade skadeglatt "ufor-
sonlighetens og ufordragelighetens and" hos Bucharin, liksom hos 
Sinovjev och Losovskij.398 I gengäld gillade Arbeiderbladet den ryska 
fackföreningsledaren Tomskijs och partikongressens stöd till inter
nationell facklig enhet.399 

Den norska kommunistpressen agiterade ihärdigt under 1926 för 
arbetarrörelsens klassamling och mot en politisk samling under DNA. 
Kommunistbladets redaktion (fram till sommaren 1926 var Scheflo re
daktör) dementerade tranmaeliten Madsens hänvisning till Bucharins 
förmenta uttalanden under Madsens Moskvabesök. NKP "risikerer 
ikke at bli desavuert av Komintern i spörsmaalet Labour party".400 1 sin 
nya ledare "Spörsmaal til Madsen" förnekade Norges Kommunistblad 

394 Se vidare i J. Lippe. NKP:s historie. Oslo 1963, s 197f; Lorenz, Det er ingen 
sak..., s 65f. 

395 Ingunn Hostad. Scheflo, böndene og revolusjonen. Hovedoppgave, stencil. 
Bergen 1977. 

396 Arbeiderbladet, Oslo, 30/1 1926. 
397 Ibid. 25/1 1926, efter LO-sekreterarens A. Madsens moskvasamtal med 

Bucharin och Radek hösten 1925 och Madsens föredrag i Oslo Arbeidersamfund, 
tryckt i Arbeiderbladet samma dag. 

398 Bucharinartikelns norska titel var De internasjonale samlingsbestrebelser, 
Arbeiderbladet, Oslo, 16/3 1926, Bucharins artikel samt Tranmaels ledare 
"Samlingens motstandere". 

^Arbeiderbladet 9 och 15/1 1926. 
400 Norges Kommunistblad, 26/1 1926. 
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28/1 1926 kategoriskt, "at Internasjonalen ved dannelsen av et felles-
parti i Norge vil stille betingelser for de andre arbeiderpartiers med
lemskap", vilket yttrande Madsen hade tillskrivit Bucharin. Konstigt 
nog utnyttjade Madsen i sitt snabba "Svar til Kommunistbladet"401 

Bucharins argument mot Sinovjev från den 14:e partikongressen om 
"det absurde i å ha ett parti som tolererer organiserte fraksjoner". För 
övrigt, såvitt författaren vet, svarade inte Bucharin på polemiken runt 
hans åsikter. Detta gjorde istället Tranmael genom att låta trycka 
Exekutivens interna beslut i Labour Party-frågan från hösten 1925, 
avslöjande NKP:s beroende från Moskva.402 Vid tiden för 
publiceringen var man på DNA-håll ganska säker på att det inom 
Internationalens ledarskap var Sinovjev - inte Bucharin - som bar 
ansvaret för det "ulyksalige fortrolige brev fra Kominterns 
eksekutivkomité".403 

Exekutivens 6:e utvidgade Moskvamöte i februari-mars 1926 be
handlade den ömtåliga Labour Party-frågan enbart i den skandinaviska 
kommissionen under ledning av tysken Remmele. Bucharins och 
Sinovjevs "norska" anmärkningar under mötet var alltjämt riktade mot 
ärkefienden Tranmael och "högerlikvidatorerna" i NKP; Arvid Hansen 
uppträdde både före och under mötet envist mot NKP:s 
"högervridning", bland annat i Pravda. Hösten 1925 skröt han alltjämt 
inför sina partikamrater med att han hade fått Sinovjevs höga attest: 
"Sinovjev sa engang at Hansen var den eneste virkelige marxist i 
Norge"404 och var ännu ej orolig för att han hade fått kritik från Stalin 
för sitt försvar av de ryska oppositionsledarna.405 Under Exekutiv
mötet kom Hansen i öppen konflikt med den norska delegationen,406 

men klandrades av Internationalens ledare för sin tyska - ej norska -
linje, p g a sitt stöd åt ultravänsteristen Ruth Fischer, Fortfarande kal-

401 Arbeiderbladet, Oslo, 28/1 1926. 
402 Arbeiderbladet, 4/2 1926 med red. kommentar - se också Lorenz, Norwe-

gische Arbeiterbewegung und Kommunistische Internationale, s 234. 
403 Jakob Friis. Arbeiderklassens samlingsproblem. Rjukan 1926, s 28. 
404 ABA Oslo, Lippes mikrofilmer, N58, s 17-18. 
405 Se Pravda 18/2 1926, även J. Stalin. Sotjinenija, band 8, Moskva 1948, s 1-

10. Meningsutbytet Hansen-Stalin ägde rum före Exekutivens sjätte möte - felak
tigt hos M. Nag, Arvid G. Hansen (1894-1966) - nordmann og internationalist 
Verden ogvi, 7/1985, s 28. 

406 Se hans och Langslets tal i Pravda, 18/3 1926. 
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lade dock Bucharin honom för "Du" och "mein Freund".407 Hansen 
stannade därefter i Moskva och sände hem sin skriftliga självkritik i 
april.408 

Det sjätte plenarmötets norska resolution riktades som förr mot hö
gern i NKP och dess strävanden till återförening med DNA, men god
kände Labour Party-taktiken som en institutionaliserad enhetsfront409 

Under junidebatten i NKP:s centralstyre 1926 kritiserades Exekuti
vens vänsterpräglade beslut - i Moskva kände man dåligt till de 
norska förhållandena.410 Det var enbart den illa sedda Hansen som 
alltjämt åberopade Sinovjev. I övrigt stödde sig partiets teoretiska tid
skrift Proletären, Moskvadelegationens redogörelse (författad av 
Langseth) och centralstyrets beslut på Bucharin, antingen explicit 
eller implicit.411 Trots Labour Party-förhandlingarnas misslyckande 
hölls själva idén om vänsterblocket vid liv under hela 1926. 

Partistridens skärpning i Sovjet följdes med spänning av både NKP:s 
och DNA:s press. Kommunisterna stödde genomgående det ryska 
partiets ledare mot de oppositionella: till sist kallades dessa t o m av 
Sinovjev-anhängaren Hansen för "levende döde", vilka "forraadt revo-
lusjonen".412 I Tranmaels Arbeiderbladet framställdes segraren -
Bucharin - som precis lika dålig som förloraren - Sinovjev - i fråga 
om internationell politik. Sina utländska partners - i detta fall engelska 
fackföreningsledare - tänkte Komintern "omfavne for å dolke".413 

DNA:s ledning sympatiserade hellre med den sovjetiska LO-ordföran-
den Tomskij, Bucharins meningsfrände, men allra helst med 
"oavhängiga kommunister", inkluderande den s k arbetaroppositionen 
i det ryska partiet. Åter fastställdes en uppseendeväckande närhet 
mellan den ryska "arbetaroppositionen" och DNA:s program 414 

407 Protokoll der erweiterten Exekutive der Kl Moskau, 17. Febr. bis 15. März 
1926. Hamburg 1926, s 642. 

408 Proletären, 6-7/1926, s 5-10. 
409 Om mötet se Proletären, 5/1926, s 13-16; P. Maurseth, Arbeiderbevegelsens 

historie i Norge, bind 3, Oslo 1987, s 417. 
410 ABA Oslo, Lippes mikrofilmer N 79, s 71. 
411 Proletären 4/1926, s 6-8; NKP. Centralstyrets beslutninger... 6-9 juni 1926. 

Oslo 1926, s 3-5; ABAB Oslo, Lippes mikrofilmer N79. 
412 Norges Kom. Bl. 16/12 1926. 
413 Arbeiderbladet, Oslo, 10/7 1926. 
414Arbeiderbladet, Oslo, 22 och 29/71926. 
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På kommunistiskt håll välkomnades bytet i ledningen av Komintern 
framför allt av NKP:s höger och av Mot Da^-gruppen, vilken nyligen 
hade brutit med DNA och ställt sig i spetsen för den s k Arbeider-
opposisjonen. Motdagisten Johan Vogt välkomnade faktiskt Sinovjevs 
politiska fall och föregrep Bucharins arbetsstil i Komintern: "Den 
praktiske vräkning av dogmatiske sjablonpolitikkere och det praktiske 
utvalg av en sammensveiset og dugelig kjerne i hvert land, som nu let-
tere vil kunne fullbyrdes, vil kunne vaere av afgjörende betydning for 
den kommunistiske bevegelse over hele jorden".415 Jakob Friis på 
DNA:s vänsterflygel anklagade just den fallne Sinovjev för det 
"olyksalige förtrolige brev fra Kominterns eksekutivkomité" från 1925, 
vilket genom en läcka som sagt kom i Tranmaels händer.416 

I slutet av 1926 accepterade Kominterns presidium, dvs främst 
Bucharin och Kuusinen, Mot Dags och Arbeideroppositionens inträde i 
NKP. Meningen var att konsolidera NKP genom ett tätare samarbete 
mellan Furubotn, Scheflo och - finansexperten Erling Falk.417 Mot 
Dags och Bucharins - motståndarna från 1923 - nyfödda politiska 
sympatier visade sig vara ömsesidiga! "...Russerne var begeistret. Det 
var som om de hade funnet noen svaere gullklumper, da motdagistene 
kom til oss. Det var vel neppe noe kommunistisk parti i Europa som 
då hadde en så forholdsvis stor gruppering av intellektuelle" 418 DNA-
veteranen Håkon Lie framhäver i sina minnen Scheflos dåtida sympa
tier för Bucharin.419 Även i denna fråga saknas det förstås handlingar 
från Kominterns Moskva-arkiv! 

Betecknande nog deltog den mest representativa norska delega
tionen - Furubotn, Scheflo, partisekreteraren Hilt, men även motdag-
isterna Falk och Viggo Hansteen - i Exekutivens sjunde utvidgade 
plenarmöte (nov.-dec. 1926), vilket präglades av Bucharin i högre grad 
än något tidigare eller senare möte. Bucharin var nämligen mötets le
dare, medan Furubotn blev ledamot av Exekutivens presidium.420 

Delegaten Hilt skrev till Oslo: "En oplevelse var det at höre kamerat 

415 Mot Dag 4/1926, s 21; om Johan Vogts föredrag i Studentersamfundet se 
Norges Kom. bl. 17/11 1926. 

416 Friis J. Arbeiderklassens samlingsproblem. Rjukan 1926, s 28. 
417 Se minnen: Tr. Bull, Mot Dag og Erling Falk, Oslo 1968, s 194-200; 

Tr. Hegna. Min versjon. Oslo,1983, s 147f. 
418 Furubotns memoarer - T. Titlestad, Peder Furubotn..., s 131. 
419 Se H. Lie, Loftsrydding. Oslo 1980, s 161ff. 
420 Norges Kom. bl, 25 och 26/11 1926. 
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Bucharins innledningsforedrag om den internasjonale situasjon. Det 
var baaret av en sterk o g sund optimisme i vurdering av revolusjonens 
framtidsutsikter baade naar det gjalt det kommunistiske opbygnings-
arbeide i Sovjetunionen, den engelske grubestrejk o g den nasjonale 
revolutionaere bevegelse i Kina".421 De båda skandinaviska delegater 
som talade under mötet - Kilbom, ledamot av Exekutiven, och Hilt -
stödde Bucharins ståndpunkter. Denne uppehöll sig inte särskilt vid 
deras respektive partier - det gjorde istället Kuusinen, som kritiserade 
både svenskar och norrmän.422 Bucharins fräna utfall mot socialdemo
kraterna under mötet - "Socialdemokratiets forrasderi i dag er större 
enn forraederiet i augusti 1914" - försvårade NKP:s samlingsförsök 
(Labour Party-projektet). Norges Kommunistblad, nu redigerat av 
Christian Hilt i stället för Scheflo, hetsade mot både norska social
demokrater och DNA:s faktiska ledare Tranmael (man publicerade tre 
olika karikatyrer föreställande honom under januari 1927), vilken i 
januari genomdrev återföreningen mellan DNA, socialdemokraterna 
och en del av kommunisterna. I gengäld grundade den delvis nya 
ledningen av NKP, med Falk i spetsen, i samarbete med de vänster-
orienterade fackföreningsledarna det s k Arbeiderklassens samlings
parti vid en arbetarkongress i januari 1927. Tranmaels Arbeiderbladet 
gjorde allt för att smäda "nykommunisternas" "skjendig manöver": 
mellan Falk och Bucharin-Kuusinen fanns inte längre någon tillit, Exe
kutiven utnyttjade bara Falk "och hans svenner".423 Man påminde 
skadeglatt om Bucharins fascism-anklagelser mot Falk 1923.424 

"Samlingspartiet" förmådde inte att tävla med det återförenade 
DNA. Labour Party-projektet misslyckades. Situationen blev sämre till 
följd av trakasserier från polisen och en akut finansiell kris. Exekuti
ven och de sovjetiska diplomaterna i Oslo lyckades tillsvidare hålla 
ihop NKP.425 Aleksandra Kollontaj, nu åter Sovjetunionens sändebud i 
Norge, återupptog sin gamla vänskap med framför allt arbetarpartiets 

421 Norges Kom. bl. 31/12 1926. 
422 Se Protokoll. Erweiterte Exekutive der Kommunistischen Internationale Mos-

kau, 22. November-16. Dezember 1926. Hamburg 1927, s 150f, 259ff, 275ff. 
423 Arb. bl.,Oslo, ledaren 3/1 1927. 
424 Jmf. polemik i Norges Kom. bl. 5/1 1927. 
425 Bland annat Humbert-Droz, ånyo i Norge - se Archives de J. Humbert-Droz, 

vol.n, Neuchatel 324/1983. 
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ledare; inom NKP stödde hon högerflygeln och sympatiserade med 
Mot Dag.m 

Under stortingsvalen hösten 1927 hade NKP/Arbeiderklassens 
Samlingsparti, trots en allmän tillbakagång, vissa lokala framgångar.427 

Den norska LO-kongressen i slutet av 1927 blev med hänsyn till sin 
sammansättning och sina beslut en seger för NKP: för första gången 
ingick DNA:s vänsterriktning (tranmaeliterna eller centristerna, enligt 
Kominterns terminologi) i ett block med NKP mot LO:s högerflygel. 
Kongressen avböjde inträde i den fackliga Amsterdam-internationalen 
och stödde istället samarbete med sovjetiska fackföreningar och inter
nationell facklig samling.428 Mest framgångsrik var Kominterns och 
Röda Fackliga Internationalens enhetstaktik i Finland.429 Allt detta 
motsvarade Bucharins moderata linje i Komintern fram till våren 1927. 

Emellertid svängde Kominternledningen under 1927 ånyo åt väns
ter. Utan att gå in på "vänstervändningens" grunder, ställer vi bara 
fast, i motsats till både Bucharin-biografen Löwy och de svenska mao-
istiska partihistorikerna, att den nya "klass mot klass"-taktiken, med 
udden riktad mot socialdemokratin som huvudmotståndare och mot 
eventuella överenskommelser med dess partiledare (inte minst val
samarbete), var långt ifrån Stalins påhitt.430 Taktiken i dess ursprung
liga gestalt var den bucharinska Exekutivens skapelse: detta framgår 
av Humbert-Droz' papper och memoarer431 och bekräftas genom nya
re rysk forskning, inte minst i Bucharins dotters analys av hur man 
prövade denna nya taktik i Frankrike.432 Meningsskiljaktigheterna mel
lan Bucharin och Stalin uppenbarades inom ramen för den nya taktiken. 

42® K Hauge, Aleksandra Kollontai: the Scandinavian Period, 1922-1945. Doc-
tor"s Thesis. University of Minnesota, 1971, s 127-130 samt Kollontajs brev till 
Ström, numera tryckta. 

427 E. Lorenz, Det er ingen sak..., s 83-84. 
428 J. Lippe, NKP.s historie, s 221-224. 
429 Se Arvo Tuominens memoarer På jorden och under jorden, Stockholm 1957, 

s 193 o a. 
430 A. G. Löwy, op. cit., s 326f; Klass mot klass, Göteborg 1971, s 34-44. K K. 

Schirinja anför inga nya bevis i sin utmärkta artikel: Der Kampf in der Komintern 
Ende der zwanziger Jahre gegen die "rechte Abweichung" und seine Folgen. I: 
Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 6/1990, s 738. 

431 Mémoires de Jules Humbert-Droz. De Lénine ä Staline. Neuchatel 1971, s 
281ff. 

432 Se Gurvitj S. N., Kommunisty i socialisty vo Francii v 1926-1929 gg. I: Jevro-
Pa v novoje i novejsjee vremja. Moskva 1966, s 640f.; A. Ju. Watlin. N. I. Bucharin i 
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Bucharin blev allt mer oförsonlig mot hela socialdemokratin under 
1927, t ex inför den femtonde partikongressen: "Vi måste överallt och 
med all kraft inför arbetarmassorna avslöja de socialdemokratiska 
ledarna. Vi måste alltjämt vända oss till socialdemokratins breda 
medlemsmassor och skärpa vår kamp inte minst mot ledarna för den 
socialdemokratiska s k "vänstern". Efter Exekutivens åttonde plenar-
möte i maj 1927 framhävde både Bucharin och Stalin interventions
krigets hot mot Sovjetunionen. Krigsfaran överdrevs av hela sovjet
ledningen, men starkast av Bucharin.433 I sin fientlighet gentemot 
socialdemokratin skilde sig Bucharin och Stalin litet. I västvärldens ö-
gon blev Komintern-ledaren Bucharin reformismens störste fiende.434 

I Norge prövades den nya taktiken under den kortvariga DNA-rege-
ringen Hornsrud (31 jan.-8 febr. 1928). De norska kommunisterna gav 
först den nya regeringen ett villkorligt stöd, men inom kort ändrade 
man sin inställning till ett skarpt fördömande, vilket definitivt gillades 
av Exekutiven.435 Enligt Arvid Hansens minnen på ålderdomen (med 
livliga detaljer om Bucharins manér) var fördömandet av DNA-
regeringen Bucharins linje och inte Kuusinens. Denne 'Ville holde på 
Tranmael, vet du, det har han alltid gjort, og han var trofast".436 Han-
sen påstod ändå, konstigt nog, att det första "utkastet" med "bedöm-
melsen av den förste arbeiderregjering i Norge" "ble laget av Kuusi-
nen" i Berlin vid Kominterns västeuropeiska byrå.437 Av mötesproto
kollet från NKP-sekretariatet den 3:e februari framgår att Furubotn, 
Hansen och Volan sände sitt första fördömande av DNA-regeringen 
från Berlin när de var på väg till Moskva. Senare sändes ett skarpare 
från Moskva den l:a februari, dvs. uppenbart efter överläggning med 

"levyi povorot" Kominterna. I: Bucharin: tjelovek, politik, utjonyi. Moskva 1990, s 
201f. Se även N. N. Kozlov - E. D Weitz. Reflections on the Origin of the Third 
Period: Bukharin, the Comintern and the Political Economy of Weimar Germany. 
I: Journal o/Contemporary History, Vol. 24, nr 3, Juli 1989, s 387. 

433 Bucharin N. Världslägets problem, Stockholm 1928, s 43f. 
434 Jmf. Arthur Engbergs anförande på SAP:s kongress 1928 - cit hos Y. 

Hirdman, Vi bygger landet, Stockholm 1979, s 218. 
435 Se t ex. E. Lorenz, Det er ingen sak..., s 99f. 
436 ABA Oslo, A. Hansens arkiv: K. Langfeldts intervju med Hansen 1965, s 

132f. 
437 Ibid., s 148. 
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någon eller några Moskvaledare.438 Nästföljande dag kom Bucharins 
skarpa uppsats i Pravda: "De norska Macdonalder vid makten".439 Ar
tikeln är mig veterligen det sista exemplet på ett offentligt intresse för 
Norge hos Bucharin under hans tid som redaktör för Pravda (dvs 
utan att gå in på hans författarskap i Izvestija under 30-talet). Den visar 
att författaren var bekant med de norska partiärendena. Bucharin utgjöt 
sig: "vaudeville om 'arbeiderrejeringen' i Oslo... en dårlig og forsinket 
kopi om den store komedie om 'arbeiderregjeringen' Macdonald". 
Utan att ge kommunisterna några direkta råd avslutades artikeln med 
vissheten, att "de norske kommunister vil med fast og energisk ledel-
se av den virkelige klassekamp hjelpe arbeiderne til å avslöre "arbei
derregjeringen, en regjering av arbeidere i ord, men borgere i gjer-
ning" 440 Bucharins artikel innehöll således helt andra tongångar än 
kommunisten Scheflos föredrag i stortinget före regeringens fall: 
"...Det var rigtig gjort av regjeringen at den tredte frem som en klasse-
bevisst arbeiderregjering".441 

Enligt Scheflos senare berättelse (han dog 1943) krävde inte Bucha
rin, men däremot Kuusinen, med Stalin bakom sig, att kommunister
na "skulle angripe Hornsrud så hensynslöst som muligt og stemple 
ham og hans kolleger som klasseforraedere".442 Ändå kom Kuusinen 
till Oslo först efter både arbetarregeringens fall och exekutivmötets 
slut först då ägde Scheflos (som alltså inte var i Moskva) diskusjoner 
med honom rum. I Oslo godkände Kuusinen kommunistpartiets slut
giltiga skarpa fördömande av DNA:s regeringsexperiment. NKP:s 
öppna marsbrev om arbetarregeringen443 överensstämde med Exeku
tivens 9:e plenarmötes beslut, dvs även med Bucharins åsikter. I sitt 
slutord vid plenarmötet avfärdade han Tranmael som "Verkörperung 
des Ministerialismus in der norwegischen Arbeiterbewegung".444 

438 ABA Oslo, Iippes mikrofilmer, NKP-sekr. mötet 3 febr. 1928; E. Lorenz, Det 
er ingen sak..., ss 100,248. 

439 Pravda 2/2 1928 (på norska i Norges kommunistblad 21/2 1928). 
440 Norges kommunistblad 21/2 1928. 
441 Norges kommunistblad 8/2 1928. 
442 Cit. efter Haakon Lie, Loftsrydding Oslo 1980, s 181. Bucharins artikel om

nämns varken av Scheflo, Hansen, lie eller Lorenz. 
443 De» såkalte "arbeiderregjerings" laerdommer. Åpent brev til partiets med-

lemmer. Oslo 1928. 
444 Inprekorr., 26/1928, s 502. 
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Således bröt Bucharin och NKP:s högerflygel med varandra för 
andra och sista gången. Inom kort lämnade flygelns ledare Scheflo, 
Stäng och Jeanette Oisen demonstrativt partiet och blev fördömda 
som renegater och likvidatorer. Snart gjorde Mot Z)ö£-gruppen i NKP-
ledningen detsamma, men på andra villkor, "vänskapligt" - det nya 
förhållandet reglerades genom ett muntligt avtal direkt mellan Falk 
och Kuusinen i Oslo.445 Scheflo kom tillbaka till DNA, medan Mot 
Dags ledare alltjämt betraktade sig som "fullblodskommunister".446 

Den närmaste framtiden skulle utvisa om den nya vänstervändningen 
kom partiet till nytta. 

7b. Det svenska partiets framgångar i den 
bucharinska kursens spår 

Höglunds brytning med Internationalen sommaren 1924 betydde 
också en brytning med "hans forne vän Bucharin".447 Hädanefter 
verkade den oppositionelle Radek och tom den obehaglige Sinovjev i 
Höglunds ögon stå närmare Lenins lära än Bucharin.448 Bucharins 
polemiska utfall, hans "mystiska logiska krumsprång i tankegången" 
lämnade en bitter eftersmak. Bland annat döptes Höglund till den nye 
Gustav Adolf av Sverige för sitt försvar av religionsfriheten!449 Trots 
efter hand återvunna och - genom Bucharins tragiska öde förstärkta -
personliga sympatier betecknade Höglund ända fram på ålderns höst 
Bucharin och Sinovjev som "teologer" utan "Lenins förstånd för 
västerlandets mentalitet" och tillmätte deras Kominternlinje en ödes
diger betydelse för "världens utseende nu".450 

445 Tr. Bull, Mot Dag og Erling Falk. Oslo 1987, s 207; Tr. Hegna till förf., juni 
1989. 

446 T ex Joh. Vogt till Trygve Bull 18/3 1953 - UBO handskrifeavd. Joh. Vogts 
arkiv, XV. 

447 Z. Höglund, Moskva och den proletära enhetsfronten. Eskilstuna 1926, s 17. 
448 Se också Fr. Ström, Vår ställning till oxkommunisterna, Stockholm 1924; 

Håkan Arvidsson, Revolutionen i Sverige 1917-1929. Göteborg 1972, s 177-185. 
449 G. Höglund, Moskva tur och retur s 243; jfr protesterna från holländarna 

Mannoury och Roland Holst mot bucharinska förvrängningar under den 15:e 
ryska partikongressen 1927 - International institute of social history Amsterdam, 
Mannoury collection, 1-6. 

450 Z. Höglund i en artikel 1954 - cit efter G. Höglund, Moskva tur och retur, s 
227. 
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Det Kominterntrogna SKP:s nya ledning - särskilt Kilbom - upp
rätthöll goda personliga relationer till Sinovjev, Bucharin och Kuusi-
nen.451 Kilbom invaldes i själva Exekutiven och deltog på Bucharins 
initiativ två gånger i den ryska Politbyråns sammanträden.452 När 
Kilbom kom till Sovjet sommaren 1925 i spetsen av den hittills största 
svenska arbetardelegationen var det framför allt Bucharin och hans 
meningsfränder Rykov och Tomskij som tog emot dem.453 

Bucharins kortvariga ledartid i Komintern sammanföll med SKP:s 
första "storhetstid". Partiet växte, man stärkte sina parlamentariska, 
kommunala och fackliga positioner samt sin ekonomi. Därigenom 
vann man större självständighet gentemot Exekutiven och svängde 
gradvis åter åt höger, vilket motsvarade Exekutivens under Bucharin 
skifte "mot center". Bucharins strävan att internationalisera Komin-
terns operativa ledning välkomnades av det svenska partiet. Dess nye 
ledare Kilbom var under flera år Exekutivens och ibland även dess 
presidiums ledamot. Dessutom var han även Exekutivens ombud vid 
de viktiga partikongresserna i Tyskland och Danmark. Under Exekuti
vens båda plenarmöten 1926 stödde Bucharin och Kilbom faktiskt var
andra. Under det sjätte plenarmötet försvarade sig de båda mot ultra-
vänstern (bland annat Arvid Hansen), som beskyllde dem för att inte 
bekämpa högeravvikelser: Höglunds och Ströms uteslutning gav 
emellertid både Bucharin och Kilbom ett "alibi". Under det sjunde 
plenarmötet utvecklade Kilbom å samtliga skandinaviska delegatio
ners vägnar typiskt bucharinska tankegångar, inte minst i bondefrå
gan, och instämde i resolutionsförslaget om Kominterns uppgifter 454 

Det var därför naturligt, att just svenskarna tryckte Bucharins större 
verk, även i nyutgåvor: Kommunismens ABCD, Materialistiska historie
uppfattningen, föredraget vid 15:e partikongressen.455 Samtliga pre
senterades och lovprisades av partisekreteraren Nils Flyg, ansvarig 

451 Se Kuusinens båda brev till Kilbom 1925-26 - ARAB Stockholm, K Kilboms 
arkiv, liksom flera brev av Valerian Ossinskij - före detta sovjetrepresentant i 
Sverige och Bucharins vän - till Kilbom 1925-28, sammastädes, delvis tryckta i 
Kilboms minnen Cirkeln slutes. 

452 K. Kilbom. Cirkeln slutes, Stockholm 1955, s 103,132ff; på 20-talet var dessa 
möten relativt tillgängliga för utomstående partimedlemmar. 

453 K Kilbom. Cirkeln slutes, Stockholm 1955, s 55-69. 
454 Se de båda plenarmötens protokoll, tryckta 1926-27. 
455 N. Bucharin, Världslägets problem. Socialdemokratiens eller kommunismens 

väg? Stockholm 1928. 
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för SKP:s studiearbete. En klart "bucharinsk" prägel hade också hans 
meningsfrändes, den ryska LO-ordföranden M. Tomskijs skrift, utgi
ven samtidigt på de svenska och norska partiförlagen456 och rekom
menderad till spridning bland arbetare.457 Tomskij var f ö även passa
bel i de socaldemokratiska kretsarna.458 

Delvis efter det 7:e men särskilt det 8:e utvidgade plenarmötet i Exe
kutiven våren 1927 befattade sig Bucharin allt mindre med Komintern-
ärenden. Det var under det senare mötet som Stalin hade polemiserat 
mot Kilboms förslag om kommunisternas samarbete med socialdemo
kraterna till försvaret av Sovjetstaten. Trots att Bucharin, Rykov o a 
kände för Kilbom, fick han inget stöd: "Kamrat Kilbom, vi är uppfost
rade i partidisciplin".459 

Samtliga skandinaviska partier solidariserade sig uttryckligen med 
den ryska partiledningen mot Trotskijs och Sinovjevs vänsteropposi
tion. Oppositionsledarnas uteslutning ur partiet i november 1927 upp
fattades inte minst som Stalins och Bucharins seger. 

Framfor allt SKP och SKU följde i sina centralorgan noggrant den 
stora ryska partistriden 1926-27. Aldrig förr eller senare tryckte man 
så ofta Bucharins anföranden och artiklar (se i Referenser nedan). 
T ex Stormklockans analys av striden och orsakerna till uteslutningen 
av de vänsteroppositionella ledarna öppnades med Bucharins port
rätt460 Emellertid sköt den skicklige och bäst informerade Kilbom allt 
oftare fram Stalin som huvudledaren och den högste auktoriteten. 
Vissa av Stalins och Bucharins artiklar 1927 trycktes i Folkets Dagblad 
Politiken med den redaktionella notisen för Politiken. Medan Bucha
rins familjära ansikte oftare än någon annan bolsjeviks framträdde i 
karikatyrens form (även tecknat av honom själv), populariserades Sta
lin enbart i porträttform och hans viktigare teser markerades med fet
stil. Också överflödet av annat sovjetiskt material i Politiken vittnade 
om det kilbomska partiets nära och förtroliga förhållande till SUKP(b) 
jämfört med många andra Komintern-sektioner. 

456 T ex M. Tomskij. Fackförening, parti och stat, Stockholm 1928. 
457 Partiarbetaren, Stockholm, april 1929, s 4. 
458 T ex den kritiska ledaren i Folkets Dagblad 1/3 1929: "Hr. Casparsson cite

rar Tomskij. De ryska arbetarnas självkritik missbrukas av Social-Demokraten". 
459 K. Kilbom. Cirkeln slutes, s 137. 8:e mötet daterats felaktigt av Kilbom, mö

tet samlades i maj-juni, ej på hösten. 
460 Stormklockan 1-7/12 1927. 
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Bucharins stora insats i kampen mot vänsteroppositionen fördöm
des samtidigt av Skandinaviens socialdemokratiska opinion. För både 
reformister och kommunister i Skandinavien gällde Bucharin, särskilt 
sedan det 8:e Exekutivmötet i maj 1927, som socialdemokratins farli
gaste fiende. Kommunisterna stödde sig på hans analys i sina allt 
fränare angrepp på reformister: Bucharin hjälpte till att avslöja "förrä
deriernas teoretiska grundval".461 "Förrädarna" å sin sida fördömde 
Stalins och Bucharins "storbondepolitik" och framställde inte minst 
Bucharin och Tomskij som cyniska förespråkare för repressalier mot 
vänsteroppositionen. Arthur Engberg, t ex, utnyttjade flitigt Bucharins 
beryktade ord om att "ett parti regerar och alla de andra sitter i häkte" 
i Sovjetunionen.462 Man visste inte, och ville heller inte veta, att just 
Bucharin var motståndare till förvisningen av oppositionsledarna. 

Exekutivens löpande arbete hämmades genom den ryska partistri
dens yttersta skärpning.463 Bucharin lämnade Exekutiven allt mer i 
sina västeuropeiska och ryska medarbetares händer. Om hans från
varo från Komintern skrev hans vän V. Ossinskij skämtsamt till 
Kilbom: "Allt detta [Kilboms ansträngningar att bota sin tuberkulos -
min anm] skulle jag genomdriva som ett obligatoriskt direktiv med 
hjälp av vår gemensam vän Nikolaj, men han sysselsätter sig inte med 
sitt ämbete".464 

Den taktiska vändningen mot vänster blev, som bekant, officiellt 
deklarerad under Exekutivens 9:e utvidgade plenarmöte i februari 
1928. Dess ledare var alltjämt Bucharin. Mötets handlingar trycktes 
aldrig i sin helhet, men av Kilboms papper465 kan man helt klart se 
Bucharins bestämmande roll vid författningen av resolutionsförslagen. 
Hans anföranden refererades av vissa deltagare som direktiv.466 

Mötets beslut uppmuntrade vänsterflygeln inte bara i NKP (se ovan), 
utan också i SKP. Under Kominteras s k skandinaviska ländersekreta-
riats samtidiga sammanträde i Moskva kom det betecknande nog till 

461 Ibid., 28/5 1927. 
462 Arthur Engberg. Uppgörelse med bolsjevismen, Stockholm 1928, s 28-29. 
463 Här framför allt enligt Archives de Jules Humbert-Droz, vol. II, Dordrecht 

1983, s 376: Droz' brev till Togliatti 26/2 1927; se också Firsov F. Stalin och Kom
intern. - Voprosy istorii, 8-9/1989. 

464 Brevet daterat 13/11928; ARAB Stockholm, Kilboms papper, på tyska. 
465 ARA Stockholm, Kilboms samling bunt 3. 
466 Se också Folkets Dagblad Politiken, 10 och 13/2 1928; Pravda, 12 och 17/2 

1928. 
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användning framför allt för de finska exilkommunisterna i deras 
vänsterkritik mot SKP:s linje.467 Ändå kände sig framför allt Kilbom 
alltjämt säker, inte minst tack vare sina täta personliga förbindelser 
med Bucharin och de av Exekutivens övriga ledare i Moskva som var 
direkt ansvariga för Skandinavienfrågorna - Kuusinen och Remmele -
vilka i och för sig ej ville åstadkomma någon ultravänstervridning.468 I 
Kilboms presentation av SKP:s framgångar i Kommunistiska Inter-
nationalen 1 april 1928 fanns inga spår av den läxa som borde ha lärts. 
Både för det svaga DKP och det något starkare NKP förblev det fram
gångsrika svenska partiet under Kilboms och Samuelssons ledning ett 
slags mönster.469 

7c. DKP under "bucharintiden" - blygsamma 
framgångar efter det tvåfaldiga ledarskiftet 

Det sedan hösten 1923 återförenade danska partiet förblev litet och 
svagt470 Därigenom ökade beroendet av Exekutiven - även det mate
riella.471 Moskva ingrep allt oftare i partiets politik. Hösten 1924 drev 
man igenom DKP:s avståndstagande från Höglund - den danska parti
ledningens (Ernst Christiansen, Sigvald Hellberg och Marie Nielsen) 
gamle vän och beskyddare.472 

I mitten av 20-talet kunde det lilla DKP uppvisa en viss framgång i 
fackföreningarna. Det gick dock dåligt i folketingsvalen. Trots gynn
samma omständigheter - storlockouten 1925 - lyckades DKP inte inta 
en någorlunda ledande ställning inom landets arbetarrörelse. Under 
senare delen av 20-talet saknade man en dagstidning. 

Även inom Internationalens centralorgan var danskarna i skym
undan. Ett av de områden där partiet trots allt hade betydelse var 

467 Se Komintern och den svenska frågan, Stockholm 1972, s 14549. 
468 K Kilbom. Cirkeln slutes, Stockholm 1955, s 138-140. 
469 T ex. Arbejderbladet, Köpenhamn, 20/4,14 och 21/9 1928. 
470 Morthen Thing og Jörgen Bloch Poulsen, Danmarks Kommunistiske Parti 

1918-1941, Köpenhamn 1979, s 51-52; se också K Kilbom. Cirkeln slutes, s 120-
125. 

471 Se minnen: Richard Jensen, En omtumlet tilvaerelse, Köpenhamn 1957, ss 
92-100. 

472 Jmf. Arbejderbladet/KLassekampen, 9/5 1924 och 5, 12, 19, 26/9 1924; Kurt 
Jacobsen, Mellem Köbenhavn og Moskva, Köpenhamn 1989, s 100 etc. 
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Kominterns illegala uppgifter, tack vare den danska huvudstadens 
centrala läge i Norden.473 

Bucharin och hans verk spelade en avgjort mindre roll för de dans
ka kommunisterna än för norrmän och svenskar. DKP:s ledare hade 
svag personlig anknytning till Bucharin: det är betecknande, att den 
rika floran av danska arbeten om DKP:s historia genomgående tiger 
om honom. Partiets ursprungliga ledare syns ha stått Sinovjev 
närmare, något som kanske kan förklaras av att det var Kobetskij som 
utnämndes till sovjetiskt sändebud i Danmark efter de jure-erkännan-
det 1924. Denne hade dessförinnan varit Exekutivens sekreterare och 
stått Sinovjev nära. Ändå torde Kominterns dom över ultravänstern 
1925-26 och ledarskiftet sommaren 1926 imponera på DKP:s ledare. 
Enligt Ernst Christiansens visserligen långt senare skrivna erinringar 
föredrog han Bucharin framför Sinovjev som ledare för Komintern, 
inte minst p g a den förstnämndes goda inblick i de skandinaviska 
problemen.474 Naturligtvis kände också de danska kommunisterna 
Bucharin ganska bra. Den stora danska fackföreningsdelegationen 
deltog i novemberfestligheterna på Röda torget 1927 och lyssnade till 
hans tal.475 Hans uppsats Marsrevolutionen 1917 fanns i Arbejder-
bladets revolutionsutgåva i november 1927. Tidningen tryckte även om 
hans gamla norska artikel om parlamentarismen476 - uppenbarligen i 
samband med Bucharins föredrag under partikonferensen i Moskva, 
riktat mot den ryska vänsteroppositionen. Enligt Richard Jensens 
mycket senare minnen var Bucharin med under de danska fack
föreningsmännens möte hos trotskisten Aksel Larsen i Moskva dagen 
efter den tumultartade 7:e november 1927.477 Det var Larsen som till 
Bucharin överlämnade Alfred Kruses fruktlösa ansökan att bidra till 
sin rehabilitering 478 Kruse ville förstås även smickra Bucharin, men 

473 Se Richard Jensens ovan nämnda memoarer: En omtumlet Tilvaerelse; Erik 
Nörgard. Revolutionen der udeblev, Köpenhamn 1975, s 40f. 

474 Christiansen var vid detta tillfälle DKP:s ordförande och tillhörde partiets 
högerflygel, E. Christiansen,.men det gik anderiedes. Köbenhavn 1960, s 138-139. 

475 Arbejderbladet, Köpenhamn, 11 och 18/11 1927. 
476 Arbejderbladet.Köpenhaixm 25/11 1927. 
477 R. Jensen, En omtumlet tilvaerelse, Köpenhamn, 1957, s 78-79; Åge Jörgen-

sen, Trotskist Larsen tilstaar. - ABARK, Jörgensens arkiv. 
478 Larsen studerade vid denna tid vid den Internationella partiskolan, senare 

kallad Leninskolan. Se L. G. Babitjenko, Rolj sjkol Kominterna v idejno-teore-
titjeskom obutjenii kadrov kompartij. I: Komintern: opyt, tradicii, uroki, s 119ff. 
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ändå avspeglade ordvalet Bucharins dåtida höga anseende: "Ihnen 
wurde eine hervorragende Fiihrerrolle in der internationalen Revolu-
tionsbewegung zugeteilt. Mit vollem Vertrauen seitens des Welt-
proletariats könnten Sie fur die sozialistische Revolution arbeiten und 
Ihnen steht noch grössere Aufgaben vor".479 

Tjugotalets danska borgerliga och socialdemokratiska press syssel
satte sig mycket mindre med det ryska problemet än den svenska och 
norska pressen. Trots detta noterade de socialdemokratiska skriben
terna Bucharins dubbla funktion i sovjetledarskapet: "kommunismens 
stora teoretiker"480 samt försvarare och uttolkare av partiets ekono
miska politik.481 

DKP följde lojalt Exekutivens direktiv rörande både den fackliga 
enheten och kampen mot kriget; dess pressorgan presenterade - ur 
segrarnas synvinkel - det dramatiska maktskiftet i Moskva sommaren 
1926. När man ersatte Christiansen-gruppen med Thöger Thögersens 
vänsterflygel i DKPs ledning sommaren 1927 genomdrevs detta - en
ligt Kurt Jacobsens på Moskvaarkiv baserade utredning482 - av Exeku
tiven, det vill säga av Kuusinen med Bucharins godkännande.433 Där
igenom manifesterades för första gången i Skandinavien Kominterns 
nya vänstersvängning.484 För Z. Höglunds danska vänner, senare be
tecknade som centrister och likvidatörer, hyste Bucharin förstås inga 
politiska sympatier. 

Således inhämtade DKP sitt "handikapp" gentemot de större par
tierna och gick bolsjeviseringens väg. Det friska intellektuella inslaget 
i DKP:s ledning - Arne Munch-Petersen och Kai Moltke - kunde bara 
tilltala Bucharin. Senast i böljan av 1928 ledde Bucharins tidigare 
sekreterare i Exekutiven Richard Sorge ett effektivt instruktörsarbete 
i Köpenhamn.455 Han startade i juli 1928 den interna partibulletinen 

479 AB ARK, Kruses arkiv, kasse 24 - se ovan. 
450 Se Socialisten, 7/1927, s 209; Aage Heinberg, Öjeblikets Rusland - oplevelser 

og oplysninger, Köpenhamn 1924, s 87. 
481 Se Preben Wenck i Social-Demokraten, Köpenhamn 19/6 1925. 
482 Se K Jacobsen, Mellem Köbenhavn og Moskva. Köbenhavn 1989, kap. 7. 
483 Också Thögersen var student vid den bucharinska Lenin-skolan. 
484 Se Kilbom. Cirken slutes, s 124. 
485 Tysken Richard Sorge (med partinamnet Johan Sonter) blev senare sovje

tisk mästerspion, 
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Partiarbejderen och en partiskola.486 Därigenom gottgjorde Bucharin 
så att säga sin "Kruse-skuld" gentemot kommunismen i Danmark. 

Fram till den 6:e Kominternkongressen annonserades i DKP:s 
huvudorgan flera av Bucharins verk på nordiska språk.487 Just vid den 
tiden fick Köpenhamn också en större betydelse för samarbetet mel
lan de nordiska och sovjetiska fackföreningarna. I februari 1928 hölls 
där en norsk-finsk-sovjetisk fackföreningskonferens.488 Med syftet att 
följa "imperialisternas" krigsförberedelser på havet och eventuellt 
sabotera dem organiserade man enligt 6:e kongressens beslut, dvs 
medan Bucharin ännu var i ledningen för Komintern, en internationell 
sjömansklubb i Köpenhamn, vilken efteråt blev en del av det sk 
Internationella sjömansförbundet489 

Efter ledarskiftet i DKP 1927 följde partiet den av Exekutiven från 
och med det 9:e plenarmötet officiellt anvisade vänstertaktiken "klass 
mot klass".490 Först gillade det danska partiorganet NKP:s villkorliga 
stöd till den norska DNA-regeringen,491 men inom kort svängde man 
om, stödde Kominterns fördömanden av "ministersocialismen" och 
var gärna med på att brännmärka högerflygeln i NKP:s politbyrå.492 

Partiets politik mot de danska socialdemokraterna tillspetsades 
hädanefter, desto mera som dessa tillhörde den europeiska social
demokratins högerflygel och själva var ytterst fientliga gentemot kom
munisterna och deras sovjetiska läromästare.493 Täta kontakter med 
de ryska socialistiska exilpartierna stärkte Staunings antibolsjevism. I 
enlighet med Moskvas direktiv avfärdade DKP socialdemokratin som 

486 Se memoarer: Kai Moltke. Mordet på Komintern, Köpenhamn 1976, s 39f.; 
Mogens Fog. Efterskrift 1904-1945, Köpenhamn 1976, s 40. 

487 Arbejderbladet, Köpenhamn 3/2,13/4 och 8/6 1928. 
488 R Sonter. Sovetsko-skandinavskoe profeojuznoe sotrudnitjestvo. - Kommu-

nistitjeskij Internacional, 37/1928; mera i: E. Lorenz, Fagbevegelsens gjensidig-
hetsavtaler med Sovjet. -Arbeiderhistorie 1989, Oslo 1989, s lOlf. 

489 Se bl a E. Nörgaard. Revolutionen der udeblev, Köpenhamn 1975, s 64,74f. 
490 Se Arbejderbladet Köpenhamn, 10 och 17/2 samt 9/3 1928. 
491 Arbejderbladet, Köpenhamn, 3/2 1928. 
492 Arbejderbladet Köpenhamn 9/3 1928. Det var just R Sorge i Köpenhamn, 

vilken skarpt skällde ut den norska "renegaten" Scheflos bok om Lenin 
(Communist International nr 8, Vol. VI 1929, s 254-255 - omnämnt i Pravda 5/10 
1990!). 

493 Se t ex T. Thögersens Hvorfor et kommunistisk parti, Köpenhamn 1928 -
utgiven före 6:e kongressen; J. Bönlokke, Danmarks Kommunistiske Parti 1920-
1932, i: Årbog for Arbejderbevaegelsens Historie. 1975, bind 5, s 116f. 
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"i ordets egentligste forstand blevet et borgerligt parti". Närmast löj
ligt överdrevs arbetarnas radikalisering och dragning till kommunis
men.494 Den förestående Kominternkongressens uppgifter tolkades i 
Bucharins anda: främst gällde det att agera mot de imperialistiska 
krigsförberedelserna.495 

7d. Bucharin och skandinaverna under den sjätte 
Kominternkongressen 

Efter skingrandet av den ryska vänsteroppositionen och som en följd 
av skärpningen av bonde- och spannmålspolitiken i Sovjet kom 
meningsskiljaktigheterna mellan Stalin och den ryska polibyråns 
"högerflyger - med Bucharin i spetsen - i dagen i början av 1928. På 
våren angrep Bucharin internt Stalins inrikespolitik av olika anled
ningar; denne och hans vapendragare å sin sida skärpte den interna 
kritiken av Bucharins komintern-linje. Föregående års kaderpolitiska 
oenighet - vänsterns anmärkningar mot Bucharin under den 15:e 
partikongressen496 - stegrades under förberedelserna inför Komin-
tern-kongressen till en systematisk kritik av det bucharinska utkastet 
till program och av hans förslag till teser om världsläget.497 Nyare 
ryska publikationer har påvisat den snabba försämringen av relatio
nerna. Bucharin bad skriftligt Stalin 1-2 juni 1928 att låta honom 
genomföra kongressen i lugn och ro utan att sprida skvaller eller 
anstränga relationerna. "Avslutar vi kongressen och jag är redo att gå 
varsomhelst, utan slagsmål, utan något bråk och kamp".498 Stalin rea
gerade inte på brevet.499 

Således var Bucharin den 6:e Kominternkongressens, och något 
tidigare den kinesiska partikongressens i Moskva, officiella ledare och 

494 Arbejderbladet, Köpenhamn, 4/5 1928. 
495 Arbejderbladet, Köpenhamn, 22/61928. 
496 Se fr a. A. Löwy, Weltgeschichte, s 312f.; B. H. Bayerlein. An der Spitze der 

Kommunistischen Internationale. - "Liebling der Partei", s 86f. 
497 Se J. Stalin. Voprosy leniniztna. Moskva 1935, s 246-250; Löwy, op. cit., s 351-

353. 
498 N. I. Bucharin, Problemy teorii i praktiki socializma. Moskva 1990, s 299. 
499 G. Trukan. Polititjeskaja diskussija o putjach stroitelstva socializma v 1928-

1929 gg. - Voprosy istorii KPSS, 12/1989, s 82-83. 
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portalfigur - "till det yttre", enligt hans egna ord.500 I verkligheten 
kände han sig redan före kongressen isolerad och komprometterad. 
"Atmosfåren i Komintern var mycket svår och helt outhärdlig", sade 
han i sitt sista stridsanförande inför ryska centralkommitténs plenar-
möte ett år senare.501 Enligt Bucharins krav - villkoret för hans ledar
skap under kongressen - hade det ryska partiets politbyrå skriftligt 
försäkrat kongressens s k seniorenkonvent 30 juli om byråns enig
het.502 Under kongressen undvek Bucharin att ta emot utländska 
partidelegationer "separat" (hans eget uttryck). 

Detta förhindrade inte flera deltagare, framför allt tyska och ryska, 
att bestrida Bucharins åsikter - antingen visste de redan om hans för
svagade ställning eller blev de direkt förledda av Stalin. Denne 
desavuerade Bucharin bakom kongressens kulisser.503 Visst gällde 
kampen inom ryska Politbyrån inrikes- och framför allt bondepoliti
ken, men också Komintern-linjen, fastän dessa meningsskiljaktigheter 
skärptes ännu mera efter kongressen och dessutom förstorades av 
Stalin och hans anhängare.504 Sin snabbt tilltagande oenighet med 
Stalin anförtrodde Bucharin, i allmänna drag, bara sina närmaste ut
ländska stridskamrater i Exekutiven, i alla fall schweizaren Humbert-
Droz, möjligen Ercoli-Togliatti505 och, som vi skall se, också Kilbom. 
Det yttersta han tillät sig offentligt var att stillatigande distansera sig 
från vissa av Stalins tillspetsningar, att varna för nya fraktionsstrider 
och kaderförskingring.506 Sjätte kongressens beslut var alltså väsent
ligen bucharinska och enbart i vissa viktiga frågor kompromiss
produkter. Bucharin blev tvungen att acceptera ultravänstertillägg och 
rättelser, framför allt föreslagna av den ryska Politbyrån. Nyare forsk-

500 N. Bucharin, op. cit s 304. 
501 Ibid. 
502 Förklaringens text se i: "The Truth about the Corridor Congress". - Revo-

lutionary Age, vol. I, nr 3,1929, s 12-13. 
503 Se "The truth about the corridor congress". - Revolutionary Age vol. I, nr 3, 

1929. 
504 J. V. Stalin. O pravom uklone v VKP(b). I: Sotjinenija, Moskva 1949, band 

12; /. V Stalin bolsjevikernas stålhårda ledare, Stockholm 1932, s 10-11; Pravyje 
restavratory kapitalizma. Moskva 1937, s 47,67 o a. 

505 Mémoires de Jules Humbert-Droz. De Lénine å Staline, s 305f.; Istituto 
Giangiacomo Feltrinelli. Annali. VIII, 1966, s 493f. 

506 Se hans sista offentliga värdering av kongressens prestationer inför parti-
aktivet i Moskva september 1928: Die historische Leistung des 6. Wéltkongresses 
der Komintern. Hamburg 1928, s 28-29. 
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ning - Bayerlein i Västtyskland, Firsov och Watlin i Sovjet - har 
vederlagt Löwys uppfattning om principiella, grundläggande åsikts
motsättningar mellan Bucharin och Stalin med avseende på Komin-
terns linje gentemot den kapitalistiska världen och socialdemokra
tin.507 Den nya vänstertaktiken, där socialdemokratin sågs som huvud
fiende, var deras gemensamma verk. I krigsfrågan gick Bucharin 
tom längre än Stalin: han överdrev krigets närhet och dess fara just 
för Sovjet, antingen uppriktigt och naivt eller bedrägligt, demagogiskt. 
Provokativt ljöd hans kallelse till världsproletariatet att förvandla det 
hotande imperialistiska kriget till ett revolutionärt, ett inbördeskrig; 
denna ivriga bucharinska krigsvarning gynnade och rättfärdigade 
inom kort Stalins feberaktiga och hänsynslösa industrialiserings
ansträngningar. 

Nu går vi över till skandinavernas kongress-reaktioner. Sommaren 
1928 sågs Bucharin av SKP och de andra skandinaviska partierna som 
Internationalens ledare; Lenins, Iiebknechts och Rosa Luxemburgs 
direkta efterträdare.508 Utförliga redogörelser för kongressens arbete 
framhävde Bucharins ledande roll och referererade hans större 
inlägg. Svenskarna O. Samuelsson och K Kilbom, normännen Her-
mansen och Exekutivens suppleant Hansen, dansken Thögersen - alla 
skandinaviska delegater instämde som förr i Bucharins teser och slut
satser.509 Den vänsteristiska kritik som riktades mot Bucharin av bl a 
tysken Thälmann nedtonades i partiernas huvudorgan, särskilt i Fol
kets Dagblad. För övrigt omnämnde Bucharin Skandinavien bara 
undantagsvis: Staunings socialdemokratiska regering som uttryck för 
den demokratisk-pacifistiska eran; ett polemiskt utfall mot den svens
ke borgerliga nationalekonomen Gustav Cassel. Vänstertaktiken med 
hänsyn till Skandinavien manifesterades i den skandinaviska kommis
sionens resolution om det svenska partiet. Vänsteroppositionen i SKP, 
liksom i de övriga nordiska partierna, uppmuntrades genom detta 
beslut, som även accepterades av partiledningen.510 Vänsterflygelns le-

507 Theodor Bergman/Gert Schäfer (Hrsg.)."Liebling der Partei". Hamburg 
1989, ss 76-82, 86-92, 95-97; Bucharin:tjelovjek,politik,utjenyj. Moskva 1990, s 175-
200 och 201-222. 

508 Se bildföljden i Folkets Dagblad Politiken, bilaga 21/7 samt normännen 
Arvid Hansens artikel, ibid. 11/71928 

509 Folkets Dagblad, 28/7, 6 och 18/8 1928. 
510 Se B. Kennerström, Mellan två Internationaler. Socialistiska partiet 1929-

37. Lund 1974, s 14. 
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dare Hugo Sillén blev utsedd till suppleant i Exekutiven. De svenska 
socialdemokraterna varnade för den bucharinska "enhetsfront"takti-
kens splittrande väsen.511 Arthur Engberg insåg och framhävde skade
glad Bucharins tro, hans "förstulna hopp, att ett nytt världskrig skulle 
bringa den efterlängtade världsrevolutionen".512 

Kilbom, ledamot både i Exekutiven och kongresspresidium, fick så 
småningom kännedom om kampen mellan Stalin och Bucharin.513 

Bucharin "var på kongressen misstänkt ensam" enligt Kilbom, men 
hann med att uppträda "muntert" (Kilboms eget uttryck) inför sina ut
ländska kamrater. Efter sitt och vissa andra utländska partiledares 
"informationsmöten" med Stalin, hållna på dennes förslag, tolkade 
Kilbom Stalins uppgifter om att det fanns fraktioner som intrigerade 
mot den ryska centralkommittén, som en varning att utländska kom
munister inte borde ta ställning för Bucharin i den ryska partistriden. 
Runt den 10 augusti, före Kilboms återresa till Sverige, invigdes han 
både av sin ryske vän Ossinskij och av Bucharin själv i stridens väsen. 
Bucharin (trogen sitt meddelande till Stalin - se ovan) sade, att han 
helst "ville lämna både Komintern och partiledningen och helt ägna 
sig åt vetenskapligt arbete" och bad Kilbom om råd. Svensken rådde 
honom att kämpa, att samla meningsfränder. Detta gjorde också 
Bucharin, fast inte konsekvent. Bunden av den hårda ryska parti
disciplinen, den av honom själv hyllade demokratiska centralismen 
och fraktionsförbudet kämpade han, som bekant, enbart under en 
kort tid och utan framgång. Han vände sig inte till partiets meniga, till 
de breda massorna. Hans i arbetarrörelsens arkiv i Stockholm bevara
de biljetter till Kilbom vittnar om rådvillheten och avskedsstämningen: 
"Der etwas jetzt begreift, dem muss man die erste Prämie fur Durch-
halten geben" eller "Ich war ein guter Freund, bin gewesen. Du - so 
scheint es mir - auch".514 Denna nedslagenhet förbryllade hans talrika 
meningsfränder inom kommunistpartierna, inte minst i SKP. 

Komintern-kongressen sammanföll med valrörelsen i Sverige: SKP:s 
valtaktik motsvarade exakt den nya "klass mot klass"- taktiken: en 
kampanj mot SAP förenades med parollen "röd front mot arbetar-

511 Se Ragnar Casparsson, Facklig Stockholm 1929, s 35. 
512 A. Engberg. Uppgörelse med bolsjevismen, Stockholm 1928, s 25. 
513 K Kilbom. Cirkeln slutes s 143f. 
514 Kursiverad av Bucharin, delvis oläsbar - ARAB, Kilboms brev, vol. 12. 
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front".515 Riksdagsvalen 1928 kröntes med SKP:s största framgång 
under mellankrigstiden. 

Bucharins större tal under kongressen refererades eller citerades 
även i den danska kommunistpressen.516 Å sitt partis vägnar stödde 
Thögersen Bucharins omdömen och meddelade kongressen om den 
nya ledningens framgångar: antalet medlemmar och prenumeranter 
på partipressen hade fördubblats.517 I den sista exekutivkommittén 
under Bucharins ledarskap blev Thögersen invald som suppleant -
beviset på en prestigemässig uppvärdering av den danska komintern-
sektionen. För övrigt visade sig Thögersen i privata samtal under 
kongressen varken optimistisk eller vänsteristisk: "Thögersen bekla-
get Mot Dags uttreden. Han hade ingen tro på den nuvaerende parti-
ledelse, og så nokså pessimistisk på partiorganisasjonen i Norge: 
Furubotn var alene en "arbeiderfilosof. Arvid Hansen hadde ikke 
föreregenskaper. - Han fandt det rimelig at vi under disse forhold 
foretrok å bevare vår egen organisasjon".518 Den unge danske 
kongressdelegaten Munch-Petersen var till att börja med mera linje-
trogen gentemot norska Mot Dag: "Vi er en intellektuel gruppe, som 
forfölger saermål, istedetfor loyalt å gå enkeltvis i partiets arbeide". 
Men efter "en rekke debatter" hade också Munch-Petersen, enligt 
Johan Vogts redogörelse, "begyndt å gi sig".519 

Det norska partiets ledare, vänsteristerna Arvid Hansen, Hilt, H.W. 
Kristiansen och, enligt honom själv, också Furubotn blev begeistrade 
av Internationalens nya vänstervridning, vilken även betydde slutet på 
"motdagismens aera" i NKP.520 Båda ledarna blev invalda i Exekuti
ven: Furubotn som ledamot, Hansen som suppleant.521 Även i Norges 
Kommunistbladets spalter framstod Bucharin som kongressens huvud
figur. Här hittar man utom referat, rubriker och bilder en namnlös del
tagares berättelse: "Efter adskillig ventetid viser en kamerat sig på 
podiet Liten og uanseelig står han böiet over nogen papirer. Det er 

515 Se N. Flyg resp. K Kilbom i Folkets Dagblad; 18/8 samt 1 och 13/9 1928. 
516 Arbejderbladet, Köpenhamn, 3 och 24/8,14/9.1928. 
517 Arbejderbladet, Köpenhamn 26/71928. 
518 Johan Vogt till Mot Dag 6/8 1928 från Moskva - Universitetsbibl. Oslo, 

Handskriftsavd., Johan Vogts samling, pärm XV. 
519 Ibid. 
520 Se A. Hansen, Fra Lassalie til Lenin. Oslo 1929, s 170-178; T. Titlestad, 

Peder Furubotn, s 152. 
521 Folkets Dagblad 11/9 1928. 
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Bucharin. Bifallet vil ingen ende ta o g de delegerte reser sig. Bucharin 
begynner å tale. Der brer sig en egenartet stillhet over salen og ansik-
tene preges av älvor...Som en hendoende hvisken forstummer lyden 
av sergemarsjen [tillägnades fallna kommunister - AK]...Bucharin 
går videre. Det er klare og kolde ord, en opregning av kjensgjerning-
er. Han tåler om de store forandringer som ha skjedd... '\522 

Slumpen ville, att kongressen sammanföll med den första skandina
viska studentdelegationens (i Sverige känd som en nordisk Clarté-
delegation) besök i Sovjet, organiserat av motdagisterna.523 I resans 
plan ingick samtal med Stalin eller Bucharin. Inget av samtalen blev 
av, men motdagisterna Johan Vogt - delegationens ledare -, och 
Viggo Hansteen - norsk statsstipendiat i Moskva - var närvarande 
som gäster vid enstaka sammanträden under den 6:e kongressen i 
Moskva. Betecknande nog besökte Vogt i Moskva Pepper och Brand-
ler - kända högerkommunister.524 

522 Norges Kommunistblad 31/71928. 
523 Om själva resan se: Martin Nag, Omkring den förste skandinaviske student-

delegasjon til Sovjetunionen i juli 1928. Oslo 1990. 
524 Se Vogts ovan citerade brev till Mot Dag i Oslo Universitetsbibliotek, Hand-

skriftsavd., Johan Vogts samling, XV; J. Vogt. Skrifter i utvalg. Oslo 1987, s 451. 
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8. Det bucharinska nederlagets 
omedelbara följder: 1929-30 

Efter kominternkongressen och slutgiltigt efter decembernederlaget i 
den tyska frågan avstod Bucharin från arbete i Komintern.525 Hans 
eget och hans grupps försvagade ställning - i praktiken hamnade de i 
opposition - blev allt mera känd i sektionerna, så mycket snabbare 
som hans anhängare fördömdes och på olika sätt degraderades i den 
centrala partiapparaten, i fackföreningar, i massmedia (inkl. Pravda) 
och i Komintern - först i Exekutiven och så småningom också i 
sektionerna.526 Alltför sent förstod Bucharin, Rykov och Tomskij hur 
meningslöst det var att hålla fast vid kompromisstaktiken och kastade 
sig ut i kamp mot Stalins bondefientliga krisåtgärder, mot förvräng
ningen av föregående beslut i partiet Man valde dock att inte ta en 
öppen konfrontation, vilket hade kunnat aktivera de breda lagren i 
partiet; följden blev nederlaget Partiets beslut om Bucharins avsätt
ning från sekreterarposten i Komintern kom i april 1929, men blev for
mellt verkställt och offentliggjort först under det 10:e utvidgade exe
kutivplenum i slutet av juli. Hädanefter blev Bucharin själv måltavla i 
hetskampanjen mot sovjetryska och utländska "högeropportunister" 
samt s k "försonare".527 

Fördömandet av "högeropportunismen" med Bucharin i spetsen i 
samtliga Kominternsektioner liksom kampanjens ödesdigra följder är 
välkänt528 Händelseförloppet i Skandinavien, särskilt i Sverige, och 
den kommunistiska högerns konsolideringsförsök även internationellt 
har också studerats.529 Hur förhöll sig då de skandinaviska kommunis-

525 Löwy, Die Weltgeschiche isi das Weltgericht, s 361-368; B. H. Bayerlein, op. 
cit., s 93-95. 

526 Se S. Cohen, Bukharin, Moskva 1988, s 359-364; G. Trukan. Polititjeskaja 
diskussija o putjach stroitelstva socializma v SSSR I: Voprosy istorii KPSS. 
12/1989, s 84f. 

527 S. Cohen, op. cit., s 398f; se även K K Schirinja. Der Kampf in der Komin
tern Ende der zwanziger Jahre..., i Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 
särskilt s 744ff. 

528 Se memoarer av Humbert-Droz och senast: Kai Moltke, Mordet på Komin
tern, Köpenhamn 1976, kap. 3; K. K. Schirinja. a.a., s 744ff. 

529 Utom Kilboms memoarer se lic. avhandling av Bengt Åkesson, Sprängning
en av SKP1929. Lund, stencil 1969; Bernt Kennerström, Mellan två Internationa-
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terna, med sina långt ifrån identiska utgångspositioner, exkommunis-
terna, men också socialdemokraterna, till Bucharin efter den 6:e kon
gressen, fram till hans kapitulation hösten 1929? 

8a. Bucharins plats i den nya svenska partistriden 

Det var de svenska partiledarna Kilbom, Grimlund, Nerman och Flyg, 
som hade den tätaste knytningen till Bucharin - sakligt, idémässigt 
och personligt. Hans meningsfrände, den ryske fackföreningsledaren 
Tomskij, var omtyckt även utanför partiet, inte minst till följd av hans 
främjande av samarbetet med de nordiska fackförbunden. Den sovje
tiska kommunala delegationen, bestående till större delen av partiets 
bucharinsympatisörer, välkomnades entusiastiskt av Folkets Dagblad i 
september 1928. SKP:s centralorgan följde via sin ständiga moskva
korrespondent den sovjetiska partidebatten om agrarpolitiken och 
beredde plats åt Stalins första utfall mot "textilindustrialiseringens" 
förespråkare.530 Trots detta framhävde man fortfarande NEP som 
bästa vägen till socialismen, vilket var Bucharins huvudidé.5311 pole
mik mot socialdemokratiska påståenden underströk man envist, att de 
ryska högeravvikelserna inte utgjorde någon partistrid.532 Man för
sökte mildra kominternkongressens fördömande både av högerfaran 
inom kommunistpartierna och av en försonlig inställning till den; 
SKP:s centralorgan underströk i enlighet med bucharinlinjen att de 
viktigaste kominternsektionerna ändå var tillräckligt starka och poli
tiskt mogna för att övervinna högeravvikelserna.533 Det upprop som 
arbetsutskottet sände ut i oktober efter framgången i valet inledde 
partiets höstoffensiv helt i de bucharinska kongressbeslutens anda: 
kampen mot krigsfaran och till Sovjetunionens försvar ställdes på 

ler. Lund 1974; Trygve Bull, Mot Dag och Erling Falk, olika upplagor; Steen Bille 
Larsen, Mod strömmen, Köpenhamn 1986 samt ett översiktskapitel hos 
R. J. Alexander, The Right Opposition, Westport/London 1981. 

530 Folkets Dagblad 9/101928. 
531 Ledare i Folkets Dagblad 2/101928. 
532 Folkets Dagblad 30/10 1928. 
533 Ledare i Folkets Dagblad 11/10 1928. 
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första plats bland uppgifterna - högerfaran inom partiet omnämndes 
inte.534 

Hösten 1928 utgjorde alltjämt Bucharins verk stommen i partiets 
studiearbete.535 Bland "framstående medarbetare" i SKP:s annonsen 
för Kommunistisk tidskrift nämndes Bucharin före Stalin och Kuusi-
nen.536 Tomskijs föredrag vid den sovjetiska fackföreningskongressen 
i december 1928 trycktes i Folkets Dagblad, när han redan var politiskt 
fördömd i Sovjet och i praktiken maktlös.537 

I den svenska Stormklockan hedrades Bucharin så sent som i decem
ber 1928: anledningen var tidningens 20-årsjubileum. Dess förutvaran
de redaktörer Evert Leijon och Jalmar Wiksten erinrade sig Lenins 
och Bucharins bidrag i Stormklockan under revolutionsåren.538 I den 
yngre SKU-ledaren Arvid Vretlings "återblick på tidningens kamp för 
vårt världsparti" framhävdes "Stormklockan som Kominterns förkäm
pe i Sverige" och föregreps tvärtom implicit Exekutivens och SKP:s 
vänsterflygels kamp mot partiets dåvarande "bucharinska" ledning. 

I samklang med utvecklingen i Moskva, både inom ryska CK och 
Exekutiven, skärpte även SKP-pressen gradvis sina omdömen om sov
jetiska "högerawikare", fortfarande anonyma, om den tyska högern -
Brandler och Thalheimer - samt om tyska s k "försonare", - Bucha
rins meningsfränder.539 Bucharins betydelsefulla föredrag - avhållet 
vid det femte högtidlighållandet av Lenins dödsdag - omnämndes för 
sista gången och enbart i några rader.540 Den sjätte kongressens be
slut utgavs 1929 utan något omnämnande av huvudförfattaren.541 

534 Partiarbetaren, nr 5, okt. 1928. 
535 Ibid. För övrigt också enstaka skrifter av Stalin, Trotskij och Radek -

kommunistiska partistudier likriktades på 30-talet 
536 Folkets Dagblad 24/12 1928. 
537 Folkets Dagblad 11/1 1929. Se ledaren tillägnad samma kongress i Commu-

nist International, reprint 1968, ser. 2, vol. 2, nr 6; L Sjapovalova, M. P. Tomskij. 
Materialy k biografii. - Istorija SSSR, 2/1989, s 92ff. 

538 Stormklockan, 9/121928, med Lenins och Bucharins porträtt 
539 Folkets Dagblad 3 och 8/11 1928. 
540 Folkets Dagblad 25/1 1929. 
541T ex Världsläget och Komunistiska Internationalens uppgifter, Stockholm 

1929. 
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Vid denna tidpunkt kontrollerades Kominterns centralapparat och 
dess beslut helt av Stalin.542 Naturligtvis stämde också svenskarna in, 
när Exekutiven enligt dennes påtryckning i december 1928 förstärkte 
hetsen mot "högeropportunister" och "försonare", framför allt i det 
tyska partiet, dvs inte minst mot Bucharins anhängare. Trots allt gjor
des instämmandena med viss reservation.543 Man behöver endast jäm
föra antihögerhysterin i Kommunistische Internationale's spalter med 
innehållet i Folkets Dagblad under vintern 1928-29, särskilt ledarna 4 
och 10 januari. 

SKP:s centralkommittémötes beslut 7-10 januari 1929 - senare före
mål för frän kritik från Komintern, bl a Kuusinen - omnämnde "höger
faran" endast i förbigående; man höll fast vid sjätte kongressens be
slut och ville helst bekämpa reformister och vänstersocialdemokrater 
- man ville inte engagera sig mot högeropportunister eller "försonare" 
i de egna leden. När Moskva allt mer framhävde kampen mot höger
faran inom Kominterns led som ett avgörande ärende,544 dämpades 
detta implicit av svenskarna: t ex höll ledaren till Kominterns 
lOårsdag545 fast vid de av 6:e kongressen ställda huvuduppgifterna -
"kampen mot krigsfaran" och "förvandla det imperialistiska kriget till 
ett krig mellan klasserna". Den senare parollen hade lanserats av 
Lenin under världskriget och återupptagits av Bucharin under 
kongressen. Å andra sidan kröntes en redaktionell artikelserie om 
Kominterns historia 6-13 mars (som inte nämnde vare sig Bucharins, 
Trotskijs eller Sinovjevs namn) med avsnitt i den "rätta" stalinska 
andan, om kampen mot högeravvikelserna och försonlighetstenden-
serna.546 Gradvis vänjdes läsarna att uppfatta socialdemokraterna som 
fascismens medhjälpare,547 pacifister som hyklerska krigshetsare,548 

Trotskij som den värsta kontrarevolutionären osv. SKP och dess press 

542 J. Stalin. O pravoj opasnosti v germanskoj kompartii. - Kommunistitjeskij 
Internacional 52/1928; Fridrich Firsov, Stalin i Komintern. - Voprosy istorii, 
9/1989, s 3f. 

543 Huvudbidraget kom från Gustav Johansson, tillhörande vänsteroppositio
nen inom SKP - se Kommunistisk tidskrift 1/1929. 

544 Folkets Dagblad 2/3 1929. 
545 Folkets Dagblad 9/3 1929. 
546 Folkets Dagblad 13/3 1929 - med bilder av Stalin, Kalinin och Kuusinen. 
547 Folkets Dagblad 25/2 1929, ledaren "Mussolini och Möller i samma båt"; 

FDP 21/3 1929 - ledaren. 
548 SKP:s manifest i Folkets Dagblad 28/3 1929. 
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var genomgående fullt lojal mot den stalinistiska generallinjen. Man 
uttryckte ständigt sitt gillande och sin begeistring inför Sovjetunio
nens verkliga eller påstådda framgångar549 och propagerade för den 
(till och med den hårda lagen om religiösa samfund lovprisades). Sär
skilt från och med den 16:e sovjetiska partikonferensen (i april 1929) 
fördömde man allt hårdare "högerriktningen och försonliga elementer 
inom ryska broderpartiefoch förklarade dess farliga väsen utan, lik
som den samtida sovjetpressen, att nämna dess huvudexponenter.550 

Naturligtvis visste man på Torsgatan i Stockholm mycket mera om 
de sovjetiska förvecklingarna. Friska nyheter från Kreml kunde 
hämtas från svenskarna Linderot och Vretling,551 normannen Hansen 
samt från exekutivens övriga representanter. Redaktionssekreteraren 
vid Folkets Dagblad Otto Grimlund skrev till Kilbom (då i Frankrike) 
den 31/1 1929: "I Ryssland tyder mycket på upplösning och virrvarr. 
Bucharin lär de facto vara avkopplad [här följer ett felaktigt påstående 
om hans uteslutning ur politbyrån] ...Stalins dogmatism är, enligt 
min mening, en fara för Komintern och mycket tyder på, att vi står in
för en ny serie allvarliga konflikter i skilda partier. Vill Bucharin ta upp 
kampen, så nog är han populär både i Komintern och bland Rysslands 
massor".552 Läsarna av Kommunistisk tidskrift kunde dra sina egna 
slutsatser efter att ha sett marshäftet 1929, tillägnat Kominterns 
jubileum: Kilbom nämnde i sin artikel Komintern genom 10 års strider 
och inre arbete inget enskilt namn förutom Lenins - Bucharin sakna
des på fotot av moskvafestlighetens presidium. Ändå hoppades man in 
i det sista, att han och hans vänner skulle klara sig. Folkets Dagblad 
vederlade flera gångar under 1929 den socialdemokratiska pressens 
nästan skadeglada meddelanden om Bucharins fall.553 "Fockad ur 
Komintern för antimarxism", "trodde inte längre på revolutionen".554 

549 Se SKP:s januariplenums uttalande ang. 6:e Kominternkongressens beslut 
- Folkets Dagblad 30/1 1929. 

550 Se Folkets Dagblad 26/4-4/5 1929. 
551 Se t ex Linderots anförande vid SKP:s juniplenum 1929 - Vänsterpartiets 

arkiv, A1929. 
552 K. Kilbom. Cirkeln slutes, s 158-159; slutorden "det visade sig ju att han icke 

var tillräckligt populär - eller inte tillräckligt handlingskraftig" tillhör Kilbom själv 
- se ARAB, Stockholm, Kilboms samling, bunt 3. 

553 Folkets Dagblad 30/1, 23/2, 29/5 och 25/7 1929, men särskilt i den andra 
ledaren 29/8: Bucharin, Social-Demokraten och Folkets Dagblad. 

554 Social-Demokraten, Stockholm 27/8 1929. 
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Bucharins gamla vänner, nu tillbaka i det socialdemokratiska faders
huset, uttryckte tvärtom en varm sympati för den förföljde. Just 1929 
utkom femte och avslutande delen av Ströms Rebellerna, med Bucha-
rin som en av de ryska portalfigurerna. Ström förutsåg framtiden: 
"Bucharin, Moskvas hjälte, om tio år vandrar du i Sibiriens 
mörker!".555 

De kommunistiska organens redaktioner förskönade i stället verk
ligheten: "Bucharin har befriats från arbetet i Kominterns exekutiv
kommitté och givits andra arbetsuppgifter"556 och upplät ingen spalt 
eller rad till Pravdas vidlyftiga fördömande av Bucharin den 24 
augusti. Folkets Dagblads återhållsamhet var desto mera betecknande, 
som man handlade under Kilboms frånvaro - han återinträdde i redak
tionen först en vecka senare.557 1 första omgången omnämndes höger-
aavvikaren Bucharin kort och knappt i septemberhäftet av Kommu
nistisk tidskrift - i ledaren om tionde exekutivplenarmötets resultat.558 

Som bekant följdes Exekutivens 10:e plenum av dess svenska kom
missions sammanträde i augusti: den hårda kritiken mot SKP:s led
ning (dvs majoriteten i arbetsutskottet) ledde till partiets mest smärt
samma sprängning hösten 1929.559 Bucharin deltog förstås inte i 
plenarmötet Inför den svenska kommissionen underströk Kilbom sin 
solidaritet med den ryska CK-majoriteten, dvs med Stalin, trots sin 
personliga vänskap med Bucharin "und anderen Genossen".560 Under 
den efterföljande svenska partistriden var Bucharin osynligt med i 
debatten, ty båda parter åberopade sig på 6:e kongressens beslut: 
medan majoriteten höll sig till "rena" bucharinska satser, valde minori
teten stalinska tillskott i kongressens beslut. Det mest bekanta ex
emplet var striden om den s k tredje periodens väsen och utsikter -
"organiserad kapitalism" eller revolution?561 Kilboms fraktion för
svarade sig delvis mot samma kritiker som Bucharin före dem -

555 F. Ström, Nya himlar och en ny jord. - Rebellerna, del 5, Stockholm 1980, s 
332. 

556 Folkets Dagblad, ledaren 29/8 1928. 
557 Folkets Dagblad 5/9 1929, s 3. 
558 Komunistisk tidskrift, Stockholm, september 1929, s 4-5. 
559 Se framför allt K Kilbom. Cirkeln slutes, s 174f.; B. Åkesson, op. cit, s 115f. 
560 ARAB, Stockholm, Kilboms samling, bunt 3 - svenska kommissionens 

stenogr. ref., s 63. 
561 Se A Vretling, Stabiliseringsprofeternas bankrutt - Kommunistisk tidskrift, 

februari 1930, s 56. 
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Manuilskij och Ulbricht. Ändå identifierade sig SKP-majoriteten inte 
öppet med bucharingruppen och blev heller inte identifierad eller lik
nad vid denna av sina bespottare, varken i Exekutivens öppna brev 
den 31 augusti eller i de närmast påföljande angreppen i pressen. 
Först i sin analys av den svenska kapitalismens utveckling och läge 
stödde sig Kilbom uttryckligt på Bucharins analyser från 6:e kongres
sen. Han underströk därvid att Bucharin var författare till kongressens 
huvuddokument.562 Under polemikens vidare gång profilerades den 
kilbomska gruppens, senare det kilbomska SKP:s, ideologiska platt
form: de avstod från 10:e plenums antibucharinska beslut (vilka tidi
gare hade godkänts av partiledningen där kilbommarna var i majori
tet) och stödde sig hädanefter på den "sanna leninismen"563 och 6:e 
kongressens beslut, framför allt Internationalens program, som ur
sprungligen skrevs av Bucharin.564 

På den kilbomska partimajoritetens sida var det Ture Nerman, som 
först uttryckligen anknöt SKP-majoriteten till Bucharin: "Ingenting har 
ändrat sig i vår syn på Komintern, vårt beslut att kämpa dess kamp. 
Där må ha kommit till makten en oliktänkande riktning, men vi är i 
vaije fall i gott sällskap. Med män som Bucharin - den främste kom
munistiske teoretikern efter Lenin, Bucharin vars böcker har byggt 
opp Kominterns ideologi men vilken nu är petad ur Kominterns 
ledning - och Lunatjarskij. Tror någon på allvar, att kamrat Bucharin 
är sämre kommunist än - låt oss säga skjutbanehjälten Hugo Sillén? 
Bara tanken är grotesk."565 Kilbom-fraktionens, dvs den ur Komintern 
uteslutna, novemberkongress antog teser och resolutioner, vilka 
genomgående stödde sig på 6:e kongressens beslut och ignorerade 
10:e plenarmötet.566 Bucharins Kommunismens ABCD och 6:e 
kongressens beslut - Världsläget och Kominterns uppgifter - räknades 
till grunderna i partiets studiearbete för 1930.567 Ändå rekommende
rades också Stalins Leninismens problem och Kuusinens skrift. Kil-
bomania ville nämligen vädja till nästa kominternkongress, varför man 

562 Folkets Dagblad 18/9 1929. 
563 Se Folkets Dagblad 7/10 1929 - ledaren Lenins linje. 
564 Löwy, op. cit., s 374-376; S. Cohen, op. cit., s 395; B. H. Bayerlein, Introduc-

tion. I: Archives de Jules Humbert-Droz. III, Dordrecht 1988, s XII-XIII. 
565 Folkets Dagblad 12/10 1929. Utbildningsministern Lunatjarskijs demission 

bekantgjordes av Folkets Dagblad 2/9 1929. 
566 Se Partiarbetaren, dec. 1929. 
567 Partiarbetaren, februari och oktober 1930. 
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på olika sätt demonstrerade sin lojalitet gentemot Internationalen och 
förhalade en fullständig brytning med Moskva.568 Man måste även ha 
väntat på Bucharins beteende inför den ryska partipressens hets mot 
honom. 

Den moskvatrogna fraktionen SKP (sektion av Komintern) kände 
inga hämningar inför att efter partisprängningen stämpla Kilbom som 
en svensk Bucharin.569 Även Exekutiven kom, genom sina represen
tanter i Sverige, att framhäva kilbompartiets bucharinska "synder". 
Sådana antydningar fanns i Stormklockans polemiska artiklar mot 
"stabiliseringskommunisterna" och deras tolkning av efterkrigs-
kapitalismens "tredje period" - stridsämnet mellan Bucharin och hans 
kritiker under 6:e kongressen.570 Komintern-partiets oktoberplenum 
1929 anklagade "renegaterna" för deras "till att börja med opportu
nistiska uppfattning i förbindelse med den nuvarande högergruppen i 
Komintern, för vilken kamrat Bucharin räknas som ledare".571 Man 
tillskrev Kilbom - liksom Bucharin - den "organiserade kapitalismens 
teori". "Sillénpartiets" provisoriska huvudorgan Norrskensflamman var 
nästan skadeglad över "Kilboms mästaren" Bucharins uteslutning ur 
sitt partis politbyrå. Folkets Dagblad svarade på detta bland annat att 
"vårt parti har intet emot att i mångt och mycket betrakta kamrat 
Bucharin som vår 'mästare'." FDF.s artikel uppräknade sedan Bucha
rins förtjänster inför Komintern och SKP. "Ingen har som han genom 
sin kunnighet och sin skicklighet att populärt meddela sitt vetande 
uppfostrat kommunisterna i vår rörelses teori". Sina "teoretiska funde
ringar" har Sillén och Gustav Johansson "hämtat just från denne 
Bucharin".572 Folkets Dagblad satte hetsen mot den bucharinska grup
pen i ett bredare sammanhang: Komintern befann sig i "ett allvarligt 
läge".573 

Den som starkast protesterade mot Bucharins "gatlopp", mot "hån 
och bespottning" i komintern- och sovjetpressen var Ture Nerman i 

568 Bernt Kennerström, Mellan två Internationaler. Socialistiska partiet 1929-
1937, s 23ff och 36ff. 

569 Se minnesanteckningar Per Meurling, Kommunismen i Sverige, Stockholm 
1950, s 30f. 

570 Stormklockan, 22-28/10 1929. 
571 Cit efter Kommunistisk tidskrift, okt.-dec. 1929, s 13. 
572 Folkets Dagblad 22/11 1929. 
573 Folkets Dagblad, ledare 25/11 1929. 
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den stora uppsatsen Kamrat Bucharin?74 Bucharins sk "underkastelse", 
då redan offentliggjord i Sverige, betydde, "att personlig maktsträvan 
har lyckats splittra vår rörelse, trampa ner en av hela denna rörelses 
genialaste tänkare, trognaste, ärligaste fanbärare". Nerman proteste
rade framför allt mot grovheten, mot "Pravdas språk", mot terrorn, 
"terror inom partiet, inom klassen". Terrorn hade fått insteg i rörel
sen, "sedan Lenin lämnade ledningen". "Komintern kris står kvar", 
"lägets allvar kräver inga mekaniska kliché stämplanden men ett all
varligt, ärligt studium i Marx, Lenins och Bucharins anda!". Bucharin-
gruppens erkännande av sina fel under ryska CKs möte i november 
1929 fråntog enligt Stormklockan "ett av renegaternas förnämsta argu
ment mot Komintern". Hädanefter framställdes Bucharin m fl som en 
positiv förebild i motsats till kilbomarna: "Bucharin och de andra viss
te att vända om innan det var för sent. De bar sig inte åt som de svens
ka renegaterna då de fick kritik".575 Skadeglad skrev inom kort den 
moskvatrogne Arvid Vretling (efteråt mångårig Komintern-pensionär i 
Moskva) om Nerman, att denne "drog en lans för "kamrat Bucharin", 
vilken lyckligtvis "insåg - efter långt dröjsmål - sin felska politiska lin
je".576 

Bucharins syndabekännelse och gradvisa solidarisering med Stalins 
politik under vintern 1929-1930 samt det kilbomska partiets närmande 
till tyska KPD-Opposition avlägsnade den ryska bolsjeviken och hans 
svenska sympatisörer från varandra, i alla fall offentligt. Svenskarna 
uppvisade större förståelse för och reservation mot den bucharinska 
gruppens "underkastelse" (exempelvis i Folkets Dagblad 28/11 1929) 
än t ex det nordamerikanska majoritetspartiet, lovestoniterna.577 

8b. NKP:s decimering under ultravänstervridningen 

I och för sig hade NKP bättre utsikter att tillägna sig 6:e kongressens 
bekräftelse av den nya vänstersvängningen: partiet hade ju ingen 
högerflygel kvar. Tom den inbitne vänsteristen Arvid Hansen tolkade 
kongressens resultat först i den bucharinska andan, t ex ignorerande 

574 Folkets Dagblad 28/11 1929. 
575 Stormklockan, 5-11/12 1929. 
576 Kommunistisk tidskrift, januari 1930, s 25. 
577 Jfr deras deklaration: On the capitulation of comrade Bucharin - Revolutio-

nary Age, vol. I, nr 4,1929, s 3. 
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kampen mot högerfaran såsom en huvuduppgift.578 Inte heller i hans 
artikel om NKP:s uppgifter hösten 1928 märktes ännu ultravänster-
vridningen.579 NKP:s organ uppmärksammade den tyska partidiskus
sionen mot anonyma högerawikare och Exekutivens åtgärder gente
mot högerfalangerna i de tjeckiska och tyska partierna, men förnekade 
gentemot den icke-kommunistiska pressen den pågående diskussio
nens karaktär av strid.580 Partiets huvudfiende var alltjämt den in
hemska centrismen med Tranmael i spetsen.581 

Det norska Arbetarpartiets centralorgan uppmärksammade kongres
sen och dess beslut mera än den svenska och danska socialdemokra
tiska pressen gjorde. Man gjorde ännu inte någon skillnad mellan 
Bucharin och Stalin, utan fördömde Kominterns nya splittringskurs 
och oförsonliga kamp mot socialdemokratins båda flyglar.582 Tran-
maels sympatier fanns fortfarande hos de häktade eller deporterade 
ryska vänsteroppositionella, framför allt Trotskij. Kampanjen till hans 
försvar bekräftade DNAis skenbara radikalism.583 

NKP:s ledare sympatiserade med sin gamle vän Bucharin: så för
säkrade i alla fall senare Furubotn sin biograf Titlestad och Hansen sin 
samtalspartner Langfeldt. I den ovan nämnda boken Fra Lassalie til 
Lenin, vilken skrevs i slutet av 1928, då Bucharins konflikt med Stalin 
måste ha varit känd för dem som var Exekutivens förtrogna, om
nämnde Hansen alltjämt Bucharins förtjänster inför NKP. Betecknan
de nog stödde NKP Bucharin-gruppen på hösten 1928. Ett sådant stöd 
var utgivandet av och annonseringen för Tomskijs broschyr Fagbeve-
gelsen, partiet og staten. Skriften var försedd med en introduktion av 
Hansen och anmäldes av partiets fackliga expert Elias Volan.584 Den 
annonserades sedan flera gånger under hösten 1928. Med anledning 
av NKP:s femårsdag trycktes på första sidan bilder av Lenin, Inter-

578 Se A G. Hansen, Verdenskongressens resultaten - Proletären, nr 5, sept 1928. 
579 A. Hansen, Dejatelnostj norvezhskoj kompartii.- Kommunistitjeskij Interna-

cional 39-40,9/101928. 
580 Se redaktionens förord till Stalins oktobertal inför moskvakommunister -

Norges Kommunistblad, 31/10 1928. 
581 Se t ex Furubotns artikelserie: Centrismen i norsk arbeiderbevegelse. -

Norges Kommunistblad, 6,14 och 15/11 1928. 
582 SeArbeiderbladet, Oslo, ledare 7/91928. 
583 Se för övrigt: Dan Dyrli Daatland. "Arbeiderbladet" og Sovjetunionen 1927-

1932. Hovedfagsoppgave, Bergen 1974. 
584 Norges Kommunistblad, 1/101928. 
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nationalens grundläggare, och Bucharin, dess ordförande.585 Arvid 
Hansen kom i sin historik For 5 aar siden DNAs brudd med Komin-
tern586 samvetsgrannt ihåg Sinovjevs, Radeks och Bucharins bidrag till 
kommunismens stärkande i Norge. Ledaren inför Oktoberrevolutio
nens elfte årsdag nämnde "Stalin, Bucharin, Rykov og alle dem som 
den hele tid har stått vakt ved Lenins fåne".587 Dagen före trycktes en 
förkortad version av Bucharins inom kort hårt kritiserade En ekonoms 
betraktningar.588 

Sedan november 1928 bestämde Bucharin inte längre Pravdas 
linje.589 Den sovjetiska pressen stärkte sin anonyma högerhets, sär
skilt efter centralkommitténs novemberplenarmöte.590 Emellertid 
översattes i Norges Kommunistblad den 30 november 1928 Pravdas 
relativt harmlösa ledare Den nye hvervningskampanje i Sovjetunionens 
kommunistiske parti, ledsagad av Bucharins porträtt! 

Precis som i det svenska partiets centralorgan framhävdes i Norges 
Kommunistblad Tomskijs portalroll under den sovjetiska LO-kongres-
sen och hans polemiska seger över kongressens norska gäst Tran-
mael.591 Tomskijs och Tranmaels anföranden trycktes 1929 i broschyr
form.592 Tomskij drev på för att få till stånd ett bredare samarbete mel
lan de ryska och norska fackföreningarna (i de s k "gjensidighetsavta-
lens" anda). I Moskva blev han häftigt angripen för högeravvikelser 
också i sitt fackliga arbete (vilket han efteråt medgav) och kom i mot
sättning till Röda fackliga internationalens nya sk strassbourgska 
taktik.593 Motsättningarna inom den Röda fackliga internationalen 
framhävdes skadeglatt i Tranmaels Arbeiderbladet.594 

I böljan av 1929 erinrades norska kommunister och sympatisörer 
om Bucharin genom informationen om "den store fest til Lenins min-

585 Ibid., 4/11 1928. 
586 Ibid., 3/11 1928. 
587 Ibid., 7/11 1928. 
588 Ibid., 6/11 1928. 
589 Se G. Trukan, op. rit., s 86. 
590 Se ledaren i Kommunistitjeskij Internacional, 44/45 1928 eller i The Com-

munist International, vol. VI, nr 2. 
591 Norges Kommunistblad, 15-24/12 1928. 
592 Den foglige enhet. Foredrag på Sovjetunionens VIII fagkongress. M. Tomski 

og Martin Tranmael. Oslo 1929. 
593 T ex L. Sjapovalova, op. cit., s 95. 
594 T ex Arb. bl. Oslo 13/5 1929. 
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ne i Moskva".595 Visst upptog referatet av Molotovs korta öppningstal 
större utrymme än Bucharins betydande föredrag om Lenins politiska 
testamente. Alltjämt saknade redaktionen Molotovs bild: i stället kom 
för sista gången det välkända porträttet av Bucharin i hatt. Inte minst 
var informationen ett svar på det tranmaelska Arbeiderbladets596 med
delande från Berlin om Bucharins möjliga reträtt. Den kommunistiska 
pressen både i Norge och i den övriga Norden skilde envist mellan 
den kritiserade anonyma ryska högeravvikelsen och Internationalens 
erkända ledare Bucharin.597 Under partiets tredje landsmöte i februari 
1929 citerade man ännu hans tidigare omdöme om DNA.598 

Emellertid solidariserade sig även NKP med Exekutivens högerhets 
vintern 1928-29: man tryckte om Exekutivens "öppna brev" till det 
tyska partiet;599 NKP:s politbyrå antog ett pressuttalande om kampen 
mot högern och försoningsgruppen "i vårt tyska broderparti".600 

Vänstervridningen, av Furubotn kallad en "politisk kursendring", 
präglade partiets tredje landsmöte. Trots partiarbetarnas aktivitet efter 
landsmötet och trots ordföranden Furubotns samt exekutivrepresen
tanten Remmeles förbehåll gentemot vänsterextremismen,601 skadade 
den påbörjade tillspetsningen av sjätte kongressens vänsterkurs allvar
ligt NKP:s fackliga arbete och försämrade ytterligare partiets för
hållande till DNA Den sekteristiska faran blev reell.602 

Ändå underlät partiet tillsvidare att söka efter nya högeropportunis
ter, rester av "likvidatorer" i sina led: "schefloismen" hade redan ren
sats ut före mötet. I stället beslöt februarilandsmötet att upphäva 
överenkommelsen med Mot Dag. "Denne ideologi må meisles ut av 
partiets rekker, og forvandles til en revolusjonaer ideologi".603 Den 
slutgiltiga och öppna brytningen kom först i augusti 1929, dvs inte 

595 Norges Kommunistblad, 24/1 1929. 
596 Arbeiderbladet, Oslo, 22/1 1929. 
597 T ex Norges Kommunistblad, 18/1 1929. 
598 Beslutninger på NKP:s 3. ordinaere landsmöte. Oslo 1929, s 4Qf. 
599 Norges Kommunistblad, 29/12 1928. 
600 Norges Kommunistblad, 22/1 1929. 
601 Se Titlestad, Peder Furubotn 1890-1938, s 152-153; Remmele blev senare 

häktad i Moskva, bland annat som Bucharinman: se Aksel Larsen i Extrabladet, 
Köpenhamn 13/101970. 

602 NKP:s historie, bind 1, Oslo 1963, s 239, 241, 246; E. Lorenz, Det er ingen 
sak å få partiet lite. Oslo 1983, s 108f. 

603 Furubotn - Protokoll for NKP:s 3. ordinaere landsmöte... Oslo 1929, s 106. 
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minst som ett solidaritetstecken med Exekutivens i juli avhållna ultra-
vänsteristiska plenum.604 Därefter fortsatte högerkommunistiska aka
demiker sin verksamhet i skarp motsätning både till NKP och DNA605 

Bara enstaka motdagister lämnade föreningen och inträdde i kommu
nistpartiet Efteråt menade Mot Da^-veteraner, att NKP:s brytning 
med dem kunde sättas i samband med fördömandet och degradering
en av den bucharinska gruppen i Sovjet Bucharin "var vår hjälte".606 1 
Arbeidernes Aftenskole Oslo, startad av Johan Vogt med NKP:s god
kännande i oktober 1928,607 använde motdagisterna Bucharins verk.608 

Öppna sympatier för Bucharin blev alltså kvar bland de norska höger
kommunisterna, men det var långt ifrån någon dyrkan av honom. I sin 
skrift om Lenin 1928 tecknade Scheflo Bucharin - vid den tiden ännu 
tillhörande sovjetledarskapet - som "en gamintype og et hjertemen-
neske som alle må bli glad i", beläst och mycket lärd men långt ifrån 
en stor politiker.609 Samma åsikt torde även de ledande motdagisterna 
Falk och Hegna ha haft.610 

Som sagt var Bucharin själv skyldig till denna ringaktning: först 
dröjde han med sin strid mot Stalin och sedan dolde han den. Han 
deltog inte ens vid den avgörande 16:e partikongressen (se nedan) ,611 

I takt med deras politiska försvagning under 1929 blev Bucharin, 
Rykov och Tomskij oftare omnämnda i den tranmaelska och den bor
gerliga pressen än i NKP:s organ. Men i Arbeiderbladet råkade de i 
den utvisade Trotskijs skugga. Tranmael fortsatte sin försvars
kampanj, man diskuterade frågan om Trotskijs resa till Norge och be
ställde även artiklar för Arbeiderbladet av honom. Bucharingruppen 
uppmärksammades framför allt efter "högeravvikelsens" skarpa fördö
mande under den 16:e partikonferensen i Moskva i april-maj 1929 
(förväxlas ibland med den 16:e partikongressen 1930). Arbeiderbladet 

604 Se Furubotns och O. Lies officiella brev till Erling Falk 29/8 1929 i Norges 
Kommunistblad 30/8 1929 samt ibid., ledaren 21/9 1929. 

605 Trygve Bull, Mot Dag og Erling Falk, Oslo 1987, s 207-208,322. 
606 Trygve Bull, samtal med förf. sept. 1990, Johan Vogt i flera samtal med förf. 

f o m maj 1987. 
607 Se Norges Kommunistblad,9/10 1928,1/2 1929 . 
608 Trygve Bull till förf. 1990. 
609 Lenin som politiker og menneske. Oslo 1928, s 116. 
610 Se t ex Erling Falk. Stalin. I: Statsmenn og folkeförere. Oslo 1939, s 65f. 
611 Träffande hos S. Cohen, op. cit., och Roy Medvedev. On Stalin and stalin

ism. Oxford 1979, s 58-68. 
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var otillräckligt informerad, överdrev den ryska "högerns" styrka612 

och intresserade sig hellre för regeringschefen Rykov än för ideolo
gen Bucharin. Ändå var Tranmaels omdöme realistiskt: "Det er ikke 
sosialismen og folkets frihet som i förste rekke ligger Russlands dikta
tor, Stalin, på hjertet. For ham er makten det viktigste".613 Med största 
sympati omtalades fackföreningsledaren Tomskij.614 Samma känslor 
visade man gentemot Bucharins tyska meningsfrände Klara Zetkin615 

och för de kända högerkommunisterna Brandler och Schmeral. 
Ledarna i det lilla NKP:s följde allt mer noggrant Exekutivens linje 

och uttryckte genomgående sitt gillande över det ryska partiets offent
liggjorda beslut. Man refererade den 16:e partikonferensens handling
ar och dess fördömande av "högerawikare" utan att nämna Bucharin.616 

Därefter försökte man mildra verkan av det tranmaelska Arbeiderbla-
dets meddelanden om Bucharingruppens nederlag. Denna otacksam
ma uppgift fick Jacob Friis, som var en uppriktig beundrare av 
Bucharin.617 I samband med Rykovs och Tomskijs reträtt och ompla
cering bestred Norges kommunistblad, utan att nämna Bucharin, 
Tranmaels påståenden om en politisk kris i Sovjet.618 

Det säregna i Tranmaels och DNA:s centralorgans inställning till de 
ryska ärendena var attTranmael, utgående från sina norska beräkning
ar, försökte försvara både Sovjet gentemot de borgerliga belackarna 
och t ex Trotskij mot den kommunistiska hetskampanjen.619 Inom den 
ryska högergruppen sympatiserade Arbeiderbladet med Bucharin 
minst av alla: man förringade eller rentav förteg hans ledande roll. Så 
gjorde flera gånger t ex Håkon Meyer, Det tyvende Aarhundredes 
redaktör och en av DNA:s experter på ryska frågor.620 Denna omstän
dighet förklaras av Trygve Bull (i samtal med förf. hösten 1990) med 

612 Se artikeln Höirefiöien får overtaket- Arbeiderbladet, Oslo 3/5 1929. 
613 Ledaren: Rykov - Stalin, Arbeiderbladet, Oslo 23/51929. 
614 Se ledaren: Tomski, Arbeiderbl., 3/61929. 
615 Klara Zetkin er blitt "sosial-fascist" og skal ekskluderes - Arb. bl.,8/7 1929, 

ledare 13/71929. 
616 Norges kommunistblad, 26/4 1929. 
617 Se hans artikel om Bucharin \Arbeidernes Leksikon, 1932. 
618 Rykov - Stalin og Tranmael, ledare i Norges kommunistblad 24/5 1929; 

Arbeiderbladet mot Sovjetregjeringen, Ibid. 25/5 1929; Den ryssiske lands-
organisasjonen, Tomski ogTranmaerl, Ibid. 6/6 1929. 

619 Se mera i: D. Dyrli Daatland. "Arbeiderbladet" og Sovjetunionen 1927-1932. 
Stencil. Hovedoppgave Bergen 1974. 

620 Kär Arb. bl. Oslo, 24/5 1929. 
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Tranmaels (och Håkon Meyers) groll från 1923 och 1926, men är 
lättare att förstå i ljuset av Komintern-ledaren Bucharins upprepade 
skarpa smädelser mot ledande socialdemokrater och "tranmaeliter". 
När dessa behandlade och fördömde den 6:e kongressens "katastrof
program", skilde man inte mellan den bucharinska stommen i pro
grammet och de stalinska tilläggen.621 Kommunismens norska och 
nordiska motståndare visste ännu inte, att i alla fall efter den 6:e 
kongressen och mot bakgrund av den stalinska ultravänstervridningen 
företrädde just Bucharin Kominterns moderata flygel och resterna av 
enhetsfrontpolitiken.622 Dessutom förvirrades de norska läsarna av 
Trotskijs visserligen lysande, men politiskt felaktiga kommentar i en 
insändare i Arbeiderbladet 3 sept. 1929, dvs strax efter att den öppna 
hetskampanjen mot Bucharin hade inletts från Moskva. Dogmatikern 
Trotskij framställde sin huvudfiende Stalin som centrist och välkom
nade och ämnade stödja "hvert av Stalins skritt til venstre"! Bucharin-
gruppen framställdes både av Trotskij och av sovjetpressen som 
representanter för högern, som den sovjetiska NEP-bourgeoisins och 
kulakernas språkrör. I verkligheten var "högeretiketten" missvisande 
1928-29. Bucharin och hans anhängare höll fast vid den senaste (15:e) 
partikongressens moderata (realistiska) industraliserings- och jord-
brukskollektiviseringskurs. Målet var detsamma som Stalin till synes 
ville uppnå, men man ville uppnå det till ett lägre pris. Gruppen ut
gjorde inte någon högerfalang, men ville förebygga upprepandet av in
bördeskrig, bondeuppror och terroråtgärder mot bönderna.623 Bucha
rin förblev i alla fall storböndernas och den borgerliga intelligentians 
principielle fiende. 

Av olika anledningar undanträngdes alltså Bucharin under våren 
och sommaren 1929 både ifrån Arbeiderbladets och särskilt från Norges 
Kommunistblads spalter. I oktober samma år anslöt sig NKP:s central
styre (dvs. centralkommittén) explicit till Exekutivens ultravänster-
istiska beslut från i juli, tog itu med "höirefarene" i de egna leden, 
övertog "den revolusjonaere streikestrategi" och uppmanade kommu-

621T ex Arbejderbladet, Oslo, 26/61929. 
622 Träffande hos A. J. Watlin, N. I. Bucharin i levyj povorot Kominterna. I: 

Bucharin: tjelovek, politik, utjonyj, s 221; Franz Borkenau, Der europäische Kom
munismus. Bern 1951, s 53-60. 

623 Se särskilt Michael Reiman, Die Geburt des Stalinismus. Frankfurt/Main 
1979, kap.5-7; Marian Britovsek. Der Endkampf mit Stalin im Jahre 1929. I: 
"Liebling der Partei", s 61-70. 
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nisteraa till "den konsekvente fraksjonskamp i masseorganisajonene 
under kommunistisk ledelse".624 Denna ytterligare vänstersvängning 
mötte motstånd, bland annat hos fackföreningsmannen Volan och 
tom hos Furubotn.625 Moskvabeslutens huvudförespråkare Hansen 
övertog redaktörsskapet för partiets centralorgan, nu omdöpt till 
Arbeideren. Samtidigt fördömde man Bucharin: man räknade honom 
till den s k försoningsriktningen tillsammans med Ewert och Meyer i 
det tyska partiet, schweizaren Humbert-Droz m fl. Denna riktning har 
"blitt et aandelig centrum for alle opportunistiske anskuelser som er i 
strid med en konsekvent gennemförelse av den nye politiske kurs". 
Numera ansåg också NKP:s centralstyre, att "Bucharin systematisk 
fortsatt kampen mot Kominterns og partiets linje, idet han teoretisk 
ytterligere har utdypet sine opportunistiske avvikelser".626 Den 
bucharinska gruppens kapitulation belystes utförligt.627 NKP:s organ 
angrep Bucharins skandinaviska tillskyndare - Mot Dag och Kilb om-
fraktionen.628 De sista motdagisterna uteslöts ur NKP. Man öppnade en 
konkurrerande kvällsskola "for de klassebevidste arbeidere i Oslo".629 

Bucharin omnämndes allt mindre inom både den norska och den 
svenska vänsterdebatten: kapitulationen förringade hans betydelse för 
båda sidor.630 

8c. Det danska partiet: partistriden skärps av 
Bucharin-hetsen 

Också det danska partiet fann sin vänsterkurs bekräftad genom 6:e 
kongressens beslut: Thögersens skrift Hvorfor et kommunistisk parti, 

624 Arbeideren 16,20, 23 och 26/11 1929. 
625 Se Titlestad, op. cit., s 156-158. 
626 NKP:s centralstyremöte 26,27och 28/101929. Oslo 1929, s 10-11. 
627 Arbeideren 19,22 och 30/11 1929; ibid. 2/12 1929: Höireflöien i det russiske 

parti efkjenner sin bankerott 
628 Norges Kom. bl. 13, 21 och 24/9 1929, Arbeideren 6 och 11/11 1929. 
629 Se Leninskolen -Arbeideren 5/11 1929. 
630 Se Oslo Universitetsbibliotek, Handskriftsavdelning, Mot Dags arkiv, 

3615:8a - E. Reiersens (Trondheim) brevväxling med Mot Dag i Oslo hösten 
1929 samt hans referat av Furubotns föredrag i Trondheim om Mot Dag-iaran 
6/101929. 
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blev klar före kongressen men utsändes först efter den.631 DKP:s 
centralorgan fick en förstärkning genom den yngre 
kongressdeltagaren Aksel Larsens insändare från Sovjet: han 
skönmålade de ryska förhållandena och hyllade Stalins agrarpolitik, 
dock utan att direkt anfalla de ryska "högerawikarna".632 

Partiets kritik riktade sig under senare delen av 1928 framför allt 
mot den "gamla högern" som hade uteslutits ur DKP 1927, mot 
Trotskij samt mot motståndarna till Thögersens strävan att dana en
hetskommittéer i fackföreningarna efter SKP:s förebild.633 För första 
gången vann kommunistiska idéer anhängare bland den danska intelli-
gentsian, nämligen inom ramen för den fristående och av de norska 
motdagisterna påverkade Clartérörelsen.634 

Aksel Larsens återkomst från Moskva i februari 1929 skapade större 
klarhet inom partiledningen om Bucharins konflikt med Stalin och 
hans faktiska vanmakt i Exekutiven. Även DKP-organ underlät dock 
tillsvidare att nämna de ryska "högeropportunisterna" vid namn. Själv
kritiken inom DKP förstärktes efter nya bakslag både i kommunal-
och folketingsvalen i mars 1929. De låga röstsiffrorna motsvarade inte 
partiets medlemstillväxt, dess större inflytande i facket och dess 
press' spridning.635 Hädanefter uppmuntrades partimedlemmarna att 
"skille os af med de upaalidelige Elementer i egne Raekker", att "g0re 
opp med Opportunisterne". Kommunisterna förbereddes på ledar-
skifte både i det egna partiet och i kommunismens centrum. "Ingen 
F0rer er hos os saa stor, at han ikke kan fejle, eller gore sig fortjent til 
at blive fjernet fra den ledende Stilling, han intager, eller fra det Parti, 
hvis interesser og Principer han svigter".636 Tillsvidare fördömde man 
"likvidatorer och hoireflöjen" i de andra partierna.637 Inte ens den i 
Moskva omskolade Larsen tillämpade Exekutivens hetsparoller mot 

631 Mörten Thing och Jörgen Bloch-Poulsen, Danmarks Kommunistiske Parti 
1918-1941 Köpenhamn 1979, s 75. 

632Arb. bl, Köpenhamn, 13/7,10/8 och 7/12 1928. 
633 Se den av den bucharintrogne Richard Sorge organiserade Partiarbejderen. 

Medlemsorgan for DKP 4/1928, s 2; 5/1928, s 6-7 samt hans (pseud. R. Sonter) 
och Munch-Petersens bidrag till Kommunistische Internationale, 39/1928 och 
41/1928. 

634 Se M. Thing og J. Bloch-Poulsen, Danmarks Kommunistiske Parti 1918-
1941, s 80-82. 

635 Arb. bl, Köpenhamn 15/3 1929 - ledaren. 
636 Ibid. 15/3 1929. 
637 Se A. G. Hansen i Arb. bl, Köpenhamn 26/41929. 
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partihögern i sin valanalys, utan drog nyktra och sakliga slutsatser.638 

Tom Exekutivens vänsteristiska språkrör Arvid Hansen var i sina 
danska bidrag alltjämt ganska försiktig med hänsyn till utlösningen av 
högerhetsen.639 Konsolidering, inte utrensning, var huvudparollen i 
partiets centralstyrelses resolution strax före Exekutivens 10:e plenar-
möte.640 Delvis nya villkor (industriell rationalisering, stigande antal 
arbetslösa och hemlösa, massornas missnöje med de socialdemokra
tiska fackföreningsmännen) rättfärdigade en vänsterkurs i överens
stämmelse med 6:e kongressens beslut, men inte nödvändigtvis ett 
avståndstagande från enhetsfrontstaktiken i den fackliga rörelsen, ej 
heller en politisk krigsförklaring mot "socialfascisten" Stauning.641 

Nya villkor och uppgifter krävde en bättre partiledning än veteranen 
Thögersens och stimulerade maktkampen i det lilla partiet. Ändå an
tog Aksel Larsens, Kai Moltkes och Arne Munch-Petersens sunda 
kritik och ärelystna strävan en intrig- och hetskaraktär till följd av en 
allt sämre atmosfär i Moskva, i Exekutiven, av den pågående hets
kampanjen mot Bucharin och hans meningsfränder i Komintern-
sektionerna. Därför led DKP av en ny splittring och försvagning 1929-
30.642 

Den ryska "högeravvikelsens" synder framställdes i DKP:s vecko
tidning någorlunda utförligt först i samband med den 16:e ryska parti
konferensen.643 Det öppna fördömandet av Bucharin liksom hans 
avlägsnande från Exekutiven vid dess tionde plenarmöte förklarades 
med hjälp av Pravdas ledare, omtryckt i det danska Arbejderbladet den 
30 augusti 1929. Bucharins fall uppmärksammades även av den radi
kala borgerliga Politiken. I denna publicerade man just då Trotskijs 
självbiografi som följetong, även hans nedsättande karakteristik av 

638 Arbeiderbladet, 3/5 1929; se också K Moltke, ibid. 24/5 samt ibid., ledaren 
7/61929. 

639 Arb. bl, Köpenhamn 3/5 1929. 
640 Ibid. 14/61929. 
641 Jfr broschyren i kongressens anda, utgiven före Exekutivens 10:e plenar

möte: Klasse mod Klasse, Köpenhamn 1929; Jens Christensen, Danmarks 
Kommunistiske Parti 1919-1930.1: Historievideskab, 8/1976, s 121-123. 

642 Se M. Thing & J. Bloch-Poulsen, op. cit., s 82-87; Kurt Jacobsen, Moskva 
som medspiller, Köpenhamn 1987, s 35-36,41-43. 

643 Arbeiderbladet, Köpenhamn 31/5 1929. 
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Bucharin.644 "Bucharin satt ud!" jublade tidningen 22 augusti -
"kommunistpartiets fornemste agitator er lyst i band". 

Efter att flera gånger ha fördömt de svenska "högerrenegaterna" 
fastställde kommunistiska Arbejderbladet den 29:e november med 
glädje att "Bucharin giver op!" Därefter följde meddelandet om hans 
grupps syndabekännelser inför partiets centralkommitté - beledsagad 
av en bild från Stalins ungdom! 

Exekutivens öppna och ultimativa brev i december till Danmarks 
kommunister645 riktade sig såväl mot Thögersens förmenta höger-
awikelser (opportunistisk passivitet gentemot socialdemokratin - han 
blev tom. karaktäriserad som banérföraren för de socialdemokratiska 
avvikelserna) som - implicit - mot den moderata uttolkningen av den 
sjätte kongressens beslut, dvs mot Bucharin och "Johan", hans repre
sentant i Danmark - Richard Sorge, vilken i slutet av 1928 redan hade 
lämnat landet646 

644 Politiken, 28/8 1929. 
645 Publicerat i Arbejderbladet 3/1 1930. Om själva brevet, deltagarens intryck 

och minnen se K Moltke, Mordet på Komintern, Köpenhamn 1976, s 16-18. 
646 Se K. Moltke, Mordet på Komintern, Köpenhamn 1976, s 24-25, 49-50. Sor-

ges elevförhållande till Bucharin bekräftas genom hans studie om den tyska 
imperialismens pånyttfödelse - R Sorge (R Sonter), Der neue deutsche Imperia-
lismus. Hamburg 1928, reprint Berlin 1988. 
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9. Förhållandet till den degraderade 
Bucharin 1930-36 

Under 30-talets början sysselsatte sig den degraderade Bucharin - för 
övrigt alltjämt ledamot av partiets Centralkommitté (sedan 1934 supp
leant i CK), sovjetparlamentets presidentskap och Vetenskaps
akademin - huvudsakligen med det sovjetiska vetenskapsarbetets 
organisering och planering,647 dess presentation både utomlands och 
inför utländska besökare,648 dvs med "vetenskaplig diplomati", forsk
ning och tekniskt upplysningsarbete inom den livsviktiga industri
grenen kapitalvaruindustri. 

Offentligt stödde han uttryckligen partiets - dvs Stalins - "general
linje", erkände sina s k fel, överdrev dem enligt Stalins krav och god
kände häktningarna av sina yngre anhängare ("bucharinskolan") - de 
aktiva stalinmotståndarna. Visst avskydde han tvångskollektivisering
en och makthavarnas grymheter mot bönderna, men försonade sig 
med Stalins seger som en slags historisk oundviklighet Till "renega-
ten" Kilbom uttryckte han i Berlin 1932 sin sympati med den såkallade 
kommunistiska oppositionen i utlandet och dess sammanslutnings
försök (Brandler-Thalheimers KPDO, Kilboms Socialistiska parti, Mot 
Dag). "Hans oppositionella inställning var kvar. Han trodde emellertid 
inte på någon ändring i Ryssland...".649 Bucharins känslor och beteen
de var således splittrade, men inte hans världsuppfattning. 

Nutida utgivare av Bucharins självkritik från utrensningarna 1933 
tvivlar med rätta på om bekännelsen var äkta.650 Bucharins livsviktiga 
syfte var att återvinna partiets, dvs fr a den mäktige och misstänksam
me Stalins, förtroende. Därför lovprisade den olycklige Bucharin sin 
blivande bödel, stödde personkulten och förteg 1933 års ödesdigra 
bakslag: masshunger på landsbygden och Hitlers maktövertagande. 
Bucharins kommunistiska credo och hans begeistring över landets 

647 Roy Medvedev, Nautjnaja dejatelnostj N. I. Bucharina (1931-1933). I: Rabot-
jij klass i sovremennyj mir, 1/1990. 

648 Sommaren 1932 intervjuerades han t ex av den unge svenska national
ekonomen Leif Björk; Meddelat av Leif Björk under samtal 24/1 1991. 

649 K. Kilbom. Cirkeln slutes, s 145. 
650 Voprosy istorii KPSS, 1/1991, s 82. 
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industriella prestationer var uppriktiga, hans anslutning till en militär 
vantolkning av partidisciplinen, till schematiskt klasstänkande och till 
terroråtgärder mot sovjetregimens motståndare var orubbliga.651 Loja
liteten till Stalin var långifrån enbart ett hyckleri eller mimikri; grun
den för den var den prioritering av partiet, socialismen och den kom
munistiska saken som Bucharin och de flesta bolsjevikerna gjorde. 
Hatad eller älskad, Stalin symboliserade dessa högsta värden, för vilka 
man hade levat och var redo att dö. 

Bucharins alltmer långtgående "syndabekännelser", varav de som 
avlevererades under den 17:e partikongressen 1934 var mest upp
rörande,652 förbättrade hans officiella ställning. Han utnämndes till 
huvudredaktör för regeringsorganet Izvestija. Trots hans mångsidiga 
aktiviteter och några utlandsresor på Stalins uppdrag,653 återvann han 
inte sitt inflytande och kände sig allt mer isolerad.654 Den Stalin när
stående Kuusinen betecknade konfidentiellt både Bucharin och Radek 
som dömda till fördärv.655 Under det tidiga 30-talets samhällsveten
skapliga diskussioner i Sovjet var fördömandet av Bucharins åsikter 
närmast ett obligatorium. Han tillskrevs bland annat den s k "organise
rade kapitalismens teori".656 Därjämte använde man t ex i Lenin-skolan 
för utländska kommunister hans äldre teoretiska verk.657 

Bucharin hade ett levnadsglatt lynne, en lättrogenhet och en viss 
naivitet - "politically, he had never taken anything seriously, not even 

651 Voprosy istorii KPSS, 3/1991, s 45f. 
652 Semnadcatyj s^ezd Vsesojuznoj kommunistitjeskoj partii bolsjevikov. Steno-

grafitjeskij ottjot. Moskva 1943 - reprint Wiesbaden 1975, s 124-129. 
653 Se t ex John Costello. Mask ofTreachery. New York 1988 (på svenska; För

räderiets mask, Stockholm 1988), s 159-60 o a. 
654 Se Bucharins brev från början av 30-talet i Voprosy istorit KPSS, 11/1988. 

Om hans vetenskapliga organisationsarbete se memoarerna av fysikern Alexan
der Weissberg-Cybulski. Hexensabbat. Frankfurt/Main 1951, s 291ff; om hans 
Izvestija-år: N. Bandy, Bucharin, - Tiden 3/1938, Stockholm, s 158-166. 

655 O. V. Kuusinen enligt Arvo Tuominens Kremls klockor, Helsingfors 1958, s 
17-18. Se även Aino Kuusinen. Vt skola nästan alla dö, Stockholm 1972, s 236f. 

656 Se Bukharin's theoretical conclusions and the political conclusions by the 
Comintern. I: The Communist International, vol. VI, nr 22 1929, s 843-
848 (reprint); Heinz Neumann. "Organised capitalism" in the various countries. 
Concerning a revisionist theory of comrade Bukharin, - ibid., s 848-857; se t ex 
debatten i Eug. Vargas Världsekonomiska institutet Moskva 1932 - Problemy 
mirovogo krizisa. Moskva 1932. 

657 Se Arbetarrörelsens arkiv, Reykjavik. Personarkiv N 1/11. Andrés Straum-
lands samling, kartong 3. 
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himself" skrev Trotskij 1928.658 Denna inställning hjälpte honom tills
vidare att njuta livet Han vågade tom göra sig lustig över sin f d vän, 
Stalins internationelle handsekreterare, Kuusinen.659 Bucharin gifte 
sig för tredje gången, nu med en ung flicka - hans gamla väns från 
stockholmstiden Jurij Larin adoptivdotter Anna - och fick sitt andra 
barn, sonen Jurij. Samtidigt avgudade och skötte han om sin dotter 
från föregående äktenskap, Svetlana Gurvitj-Bucharina (numera fil. 
dr., expert på fransk 1900-talshistoria). Om Bucharins personliga 
vekhet och ömtålighet vittnar omständigheten, att hans handikappade 
första fru - en gammal bolsjevik, den framstående moskvahistorikern 
Nikolaj Lukins syster - bodde i hans hem fram till sin häktning, vilken 
skedde efter Bucharins.660 

Under de nya förhållandena förlorade Bucharin större delen av sin 
popularitet och auktoritet utomlands. Intresset för Sovjet, begeistring-
en över uppfyllandet av de grandiosa femårsplanerna gällde, inte 
minst i Norden, numera framför allt Stalin, vilken personifierade 
byggandet av socialismen, både i vännernas och fiendernas ögon. 
Detta bekräftas både av den nyare forskningen661 och av memoarerna, 
både kommunistiska och socialdemokratiska.662 Bucharin tillhörde de 
fallna, av Stalin besegrade, storheterna, desto mer som han till skill
nad från Trotskij erkände sina fel och därmed förlorade sin egen poli
tiska profil, i alla fall i avlägsna och närsynta utlänningarnas ögon. I de 
skandinaviska kommunistpartiernas studiearbete använde man fort
farande hans äldre verk samt 6:e kongressens beslut. Efter Komin-
terns 7:e kongress blev de dock alltmer undanträngda av mer aktuella 
handlingar och förstås av Stalins verk, vilka flitigt översattes framför 
allt av de nordiska kommunisterna i Moskva.663 Bucharins falska 
image, dvs den bild av Bucharin som spreds av Stalin, som en slagen 

658 Efter J. Degras. The Communist International 1919-1943. London 1971, 
vol. II, s 452. 

659 Arvo Tuominen, Kremls klockor, s 59. Kuusinen gav tillbaka genom att, på 
Stalins uppdrag, bevisa Bucharins teoretiska lastbarhet Op. cit., s 264-65. 

660 Se Anna Larina-Bucharina, Nezabyvaetnoe. Moskva 1989; R. Medvedev, 
Nikolai Bukharin. The Last Years. New York 1980. 

661 Bent Jensen, Stalinismens fascination og danske intellektuelle, Köpenhamn 
1984. 

662 T ex D Hejgaard, I det länge löb, Köpenhamn 1979; Kaj Björk, Ett trettiotal, 
Stockholm 1984; Martin G. Knudsen, Bittert oppgjör. Oslo 1990. 

663 Adam Egede-Nissen den yngre i samtal med förf., Oslo 1989. 
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sammansvuren visade sig vara så genomträngande att veteranerna 
klamrade sig fast vid den även efter att de hade brutit med de kom
munistiska partierna. Således skrev Arvid Hansen i sina memoarer på 
50-talet "Bucharin och Zinovjev, som först stod på Stalins sida och 
lidelsefullt bekämpade Trotskij, slog sedan om och allierade sig i hem
lighet med den senare. Av olika skäl och på olika tidpunkter gick de 
alla samma väg mot politisk bankrutt och fysisk förintelse."664 

Stalins ultravänsterkurs i Komintern var ett hyckleri. I verkligheten 
behövde han de västliga företagarna, deras utrustning och know-how, 
ej nya revolutionära förvecklingar. Taktiken pulveriserade flera par
tier, drev (i förening med Stalins bondekrig under kollektiviseringen) 
de västeuropeiska medelskikten till höger och underlättade fascis
mens makttillträde, framför allt i Tyskland. Följderna visade sig så 
outhärdiga, att de större partierna och själva Exekutiven började göra 
vissa avsteg från ultravänsterkursen redan före 7:e kongressen.665 

Arbetarklassens närmaste krav under den ekonomiska krisens följder 
och fascismens framgångar gjorde att de mest framsynta partifunktio
närerna, framför allt Linderot i Sverige och Larsen i Danmark, under
hand tog avstånd från ultravänstertaktiken. Några av 20-talets främsta 
nordiska partiledare tappade sina politiska nyckelställningar (Sillén i 
Sverige, Thögersen i Danmark, Furubotn i Norge), ibland kallades de 
till Moskva. Sent omsider och inte fullständigt förändrades Komin-
terns taktik och ledning vid dess sjunde kongress 1935. Kongressen 
tog, utan att fördöma dem, avstånd både från 6:e kongressens mo
derata bucharinska vänsterlinje och från den senare stalinska ultra-
vänsterlinjen. Man anknöt, naturligtvis utan att erkänna det, till 
Bucharins antifascistiska alarmsignal (den mest starka under 17:e 
partikongressen) och i vissa fall återlämnades ledningen till före detta 
"försonare", inte minst till Internationalens nya och sista general
sekreterare Georgij Dimitrov.666 Bucharin deltog varken i Exekuti
vens arbete eller i sjunde kongressens sammanträden. 

Bucharins senare anföranden dominerades nästan helt och hållet av 
den tyska nazistfaran och av socialismens framgångar i Sovjet Precis 

664 ABA Oslo, Arvid Hansens arkiv, band 4, "Memoirerfragmentet "De febri
ga åren". 

665 F. Firsov, Stalin i Komintern. I: Voprosy istorii, 9/1989, s 8-11. 
^ Se bl a den före detta danske kommunistens E. I. Schmidts bok 30 Åars 

kommunistisk Politik, Köpenhamn 1948, s 169. 
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som Trotskij förbisåg han både den borgerliga välfärdsstatens födelse 
och, inte minst, de nordiska socialdemokratiska regeringarnas åtgär
der i denna riktning (den tredje vägen, med Marquis Childes term). 
De nordiska sociala och politiska förhållandena förblev, i alla fall i 
Trotskijs ögon, en dömd idyll, en patriarkalisk rest, den småborger
liga demokratins kvarleva.667 Emellertid vistades både Bucharin och -
under en längre tid - Trotskij i Skandinavien strax innan de reste vida
re till de platser som senare skulle bli deras respektive mordplats! 
Detta sammanträffande var bara delvis en tillfällighet: den socialdemo
kratiska regeringen i Norge gav Trotskij asyl 1935-36 och de danska 
socialdemokraterna tog Marx' och Engels' handskrifter i förvar från 
sina tyska partikamrater. Dessa kom Bucharin 1936 för att förhandla 
om (se vidare nedan). Det var just inom den bredare nordiska socialis
tiska opinionen som den degraderade Bucharins image fick en mera 
nyanserad färg. Kritisk eller helt negativa förblev både kommunister
na och de borgerliga, vilka sedan länge såg Bucharin som kyrko- och 
intelligentsia-"ätare".668 Den Kominternanknutna kommunistiska opi
nionen var reserverad. Man påminde om Bucharins fel och brister och 
gav istället den store Stalin rätt. 

9a. Norge 

Bara med största svårighet lyckades man övervinna ultravänsterismen 
inom det försvagade NKP. De yngre partiledarnas (H. W. Kristiansen, 
E. Bentzen) försök att upprätta en slags enhetsfront med det under 
krisen radikaliserade Arbetarpartiet mötte Moskvas misstänksamhet 
och motstånd. Både den för Skandinavien ansvarige Kuusinen och 
Arvid Hansen drev tesen om DNA:s "socialfascism" vidare - till och 
med 1934.669 

667 Se Leon Trotsky, Diary in exile. Harvard University press 1976, passim. 
Jämför Gunnar Hirdmans träffande anmärkningar i hans anmälan av Trotskijs 
skrift "Den förrådda revolutionen", Tiden, Stockholm 1937, s 170. 

668 Se t ex broschyrer utgivna av Cecilia Sandell om skolan, religionen och 
vetenskapen i Sovjet Kommunisterna och vetenskapen, Skara 1929; Bolsjevismen, 
religionen och pionjärrörelsen, Stockholm s å., ny uppl. Skara 1929. 

669 Tore Pryser, Arbeiderbevegelsens historie i Norge bind 4, Oslo 1988, s 82-83; 
O. W. Kuusinen, Socialdemokratins fascisering. I: Kommunistisk tidskrift, Stock
holm, juli-aug. 1934, s 73-76; A G. Hansen, De viktigaste lärdomarna ur NKP:s 
historia. - ibid., mars-april 1934, s 41-46. 
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På norskt kommunistiskt håll var det framför allt Ryssland-experten 
Yiggo Hansteen som, låt vara i vördnadsfull ton, påvisade den 
bucharinska gruppens fel i en broschyr, utgiven av Sovjetunionens 
venner.6701 samband med NKP:s ledarskifte 1930-31 avgick Bucharins 
gamla vän Furubotn - motståndaren till de vänsteristiska Strassburg-
teserna. Furubotn och Hansen flyttades som sagt till Moskva. Där 
lyckades dessa isolerade och skrämda veteraner att med ett undantag 
(se nedan) undvika häktning och återvända hem.671 Priset var förstås 
att distansera sig inte minst från Bucharin och instämma i fördöman
det av honom. Hansen bedyrade 30 år senare att han inte återinvaldes 
i Exekutiven under 7:e kongressen p g a att han "ble ikke uten grunn 
mistenkt som saerlig interessert i Bukharin som hade vaert min gode 
venn i Norge i flere år...".672 För övrigt brewäxlade Leninskolans 
lektor vid 30-talets böljan alltjämt med en annan bucharinvän - "kätta
ren" Kilbom - inslaget av nordisk politisk kultur behöll Hansen till 
den stora terrorns böljan!673 

De norska "högerkommunisternas" - motdagisternas - förhållande 
till Bucharin under åren mellan hans politiska nederlag och häktning 
förblev något ambivalent I sina samtal med författaren vittnar Trond 
Hegna om trettiotalets Mot Dags övervägande sympati för Stalin -
segraren och byggmästaren, medan Trygve Bull (se ovan) framhäver 
motdagisternas sympati för Bucharin. Samtida källor talar med båda 
"rösterna". Den 1931 återupprättade tidskriften Mot Dag (inställdes 
1928) uttryckte förakt för det decimerade vänsteristiska NKP men an
grep inte själva Internationalen och rentav glorifierade socialismens 
uppbyggnad i Sovjet under Stalins ledarskap.674 Erling Falk och Trond 
Hegna utgav valda delar av Stalins tal 1928-31, inledde dem med hans 
apoteos och avfärdade hela den ryska partioppositionen. Trotskij, 

670 V. Hansteen, Femårsplanen for socialismens opbygning i Sovjet-Unionen. 
Oslo 1930. 

671 Om Furubotn och Hansen i Moskva se, utom Titlestads Furubotn-biografi, 
Björn Hallströms självbiografi Jag trodde på Stalin, Stockholm 1952, s 67-74 samt 
Arvo Tuominens, Aino Kuusinens, Kaj Moltkes och Richard Jensens minnen. 

672 ABAB Oslo. A. G. Hansen intervjuad av K Langfeldt 1965, s 135. 
673 Se M. Nag, Arvid G. Hansen (1894-1966) - nordmann og internasjonalist.-

Verden og vi, 7/1985, s 34. 
674 Se också vissa motdagisternas brevväxling 1930-1931 i UBO handskr.avd. 

nr 3615:8a. 
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Sinovjev, Bucharin, Rykov, Tomskij och andra "hadde glidd vekk og 
er försvunnet bak kulisserne".675 

Emellertid tryckte Arbeidernes Leksikon, redigerat av samme Falk, 
Hegna och Jakob Friis, 1932 en mycket rosande artikel om Bucharin, 
skriven av Friis.676 Efter att ha refererat Stalins kritik av de bucharinska 
felen fortsatte lexikonet: "Om B. således som teoretiker har vaert ad-
skillig omstridt, har han alltid hört og hörer han fremdeles til de re-
volusjonsförere i Sovjetunionen, som omfattes med en aller störste 
hengivenhet"...677 1 motdagisternas interna diskussion ljöd åter positi
va omdömen om Bucharin, sedan man hade märkt den stalinistiska 
lantbrukskollektiviseringens skuggsidor. Den som var mest negativ 
bland motdagisterna - sovjetdyrkaren Trond Hegna - mötte mot
stånd.678 

Inte heller DNA-skribenterna uppvisade något större intresse för 
Bucharin fram till moskvaprocessen 1938, med ett betydande undan
tag av Ole Colbjörnsen.679 Som varande aktiv kommunist under 1920-
talet, Kollontajs medarbetare i Oslo och sedan fest anställd expert vid 
olika sovjetiska planerings- och utrikeshandelsorganer, fick Colbjörn
sen därigenom enastående erfarenheter och kunskaper om femårs
planernas förberedning samt om partistriderna i Sovjet. Under sina 
ryska tjänsteår blev han anhängare till bucharinflygeln.680 Kommunis
tiska Arbeidet i Bergen (red. av Arvid Hansen!) stämplade honom efter 
Bucharins häktning som en trotskistisk propagandist för bucharinska 
falska idéer.681 Efter sin brytning med kommunismen, senast 1931, 

675 Stalin om Sovjetrusslands politikk. Oslo 1931, s 9; Allan Wallenius' skarpa 
kritik av boken avspeglar kommunisternas hetskampanj mot Mot Dag, se hans 
artikel: "Mot Dag" som litterär och politisk förfalskare - Kommunistisk tidskrift, 
jan.-feb. 1933. 

676 Arbeidernes Leksikon, bind 1, Oslo 1932, sp. 950-953; förkortad nyutgåva, 
Oslo 1974. 

677 För övrigt lämnade Friis NKP 1933, men förblev begeistrad Sovjetanhänga
re. Se T. Skaufjord, Venstreopposisjonen i DNA Hovedoppgave, Oslo, stencil 
1977, s 38. 

678 Se Universitetsbiblioteket, Oslo, handskriftsavd. Mot Dags arkiv, 3615: 8a -
Kristian Gleditsch till Mot Dag 24/1 1930 och maj 1930, Erling Schreiner till Falk 
20/2 1931; Mot Dags Oslostyrelse till styrelsen i Trondheim - efter 26/2 1931. 

679 Det ser man av tidskriften Det 20. Århundrede, red. av Håkon Meyer sedan 
1929. 

680 Se Olav Larssen, Sti gjennom ulendt terreng. Oslo 1969, s 183-184; Haakon 
Lie, Loftsrydding. Oslo 1980, s 230-234. 

6811 en artikelserie av O. J. Skjefte: Arbeidet, 19/2-2/3 1938. 
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spelade Colbjörasen en viktig roll vid utarbetandet av och propagan
dan för DNA:s ekonomiska program.682 Naturligtvis skilde sig detta 
reformistiska program från de sovjetiska femårsplanerna både med 
avseende på innehåll och karaktär, men vid programmets utarbetning 
blev Colbjörnsens ryska erfarenheter och hans "bucharinism" till 
nytta; programmets fraseologi och särskilt dess propagandistiska pre
sentation bär tydliga spår av sovjetisk påverkan. Det var också Col
björasen vilken genom Arbeiderbladet och AOF:s (motsvarigheten till 
det svenska ABF) studievägledartjänst spridde de bäst kontrollerade 
och avvägda data om Sovjets ekonomiska utveckling, om första 
femårsplanens "omkalfatring" genom Stalin och om bucharinska 
"höjreopposisjonens advarseln".683 Som bilaga till boken Russland for-
an den annen femårsplan (Oslo 1934) tryckte Colbjörnsen Bucharins 
viktiga ekonomiska anförande vid den ryska Centralkommitténs 
plenarmöte 1933.684 

Även en vidare länk fanns mellan Bucharin och Norge. Nordahl 
Grieg-forskare har upptäckt Griegs bekantskap eller i alla fall kontak
ter med Bucharin under den unge sovjet- och kommunistsympatisö
rens vistelse i Moskva 1933-34. Grieg var närvarande som gäst vid den 
första sovjetiska författarkongressen 1934 och beundrade de "ypperli-
ge foredrag" av Bucharin och Radek.685 För sin framtida - i grunden 
kommunistiska - tidskrift Veien frem (Oslo 1936-37) fick Grieg 
Bucharins löfte om samarbete.686 Denne hann inte medverka, men 
flera av tidskriftens skribenter var vänner till Bucharin, både ryska 
och utländska. 

9b. Sverige 

Vänsteristerna i Stockholm och Moskva, framför allt Gustav Johans
son, Vretling och Wallenius, fortsatte också i början av 30-talet, på 

682 Se H. W. Nordvik, Krisepolitikken og den teoretiske nyorientering av den 
ökonomiske politikken i Noreg i 30-årene. I: Historisk Tidsskrift, 3/1977, Oslo, s 
289f. 

683 Se hans och Axel Sömmes skrifter i DNA förlag 1933-34. 
684 Se även G. Bordjugov, V. Kozlov, Nikolaj Bucharin. I: Kommunist, 13/1988, 

s 105-106. 
685 Se bl a M. Nag, Ung må Nordäl Grieg ennå vaere. Oslo 1989, s 66. 
686 Se Veien frem 1/1936, annonsen om utländska medarbetare. 
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Manuilskijs och Kuusinens uppdrag, att "avslöja" de ryska 
"högeropportunisterna".687 I olika sammanhang återvände man till 
"kamrat Bucharins" både teoretiska och politiska fel.688 Man påminde 
om "värdefulla impulser åt den revolutionära riktningen i Sverige" 
under världskriget enbart från Lenins sida, förmedlade genom Kollon-
taj: impulserna från Bucharin förtegs.689 Stalins ryktbara brev till 
moskvatidskriften Proletarskaja revolucija 1931 gav ny vind även i 
deras segel. Längst gick exilkommunisten Allan Wallenius, alltjämt i 
Moskva fram till sin häktning. Han framhävde tom exilbolsjevikernas 
skadegörelse i Skandinavien under första världskriget Främst kritise
rade han Bucharin, men även Kollontaj, vid denna tidpunkt sändebud i 
Stockholm, klandrades. "Samtliga dessa, skrev han, befann sig i oppo
sition mot Lenin, och utan tvivel har deras samvaro med skandina
viska kamrater efterlämnat spår, som senare tagit form i förskjuten 
orientering vis å vis den ryska revolutionens och partiets problem".690 

Partiordföranden Linderot var mer återhållsam och självständig: redan 
våren 1931 tog han avstånd från "socialfascism"-hetsen mot social
demokraterna, dvs implicit gav han således Bucharin rätt.691 Ett år 
senare fördömde han, om inte själva partisprängningen 1929, så den 
"katastrofala blodförlusten," vilken "i hög grad berodde på operatörer
nas oskicklighet",692 dvs lade huvudansvaret för den ödesdigra splitt
ringen på Exekutivens delegation - indirekt på det 10:e plenums anti-
bucharinska ultravänstervridning. Bucharin avskrevs inte helt av SKP 
före sin häktning. Hans skrift Varför påvligt korståg mot Sovjet-
Unionen? utgavs av partiets förlag 1930. Bucharins verk fanns och 
efterfrågades i ABF-bibliotek, hans Kommunismens ABCD användes 
vidare i partiets studiearbete,693 för övrigt allt mer i smyg.694 

Kilbom-partiets ledare stödde sig då och då på Bucharins anföran
den från den 6:e kongressen, dvs på vänsterkursens moderata tolk-

687 Se deras artiklar i svensk Kommunistisk tidskrift, redigerat av Vretling. 
688 Se Kommunistisk tidskrift, mars 1930, s 94-95, Ibid., april 1945, s 112-117. 
689 Sex Leninbrev från krigstiden. I: Kommunistisk tidskrift, januari 1930, s 3-9. 
690 Wallenius. Stalins brev och de skandinaviska partierna.- Kommunistisk 

tidskrift, Stockholm, februari-mars 1932, s 44. 
691 Kommunistisk tidskrift, Stockholm mars-april 1931, s 162. 
692 Kommunistisk tidskrift, Stockholm, juli-augusti 1932, s 151. 
693 Leif Björk i samtal med författaren 24/1 1991. Se även P-O. Zennströms Z:s 

bekännelser. Lund 1977, s 70. 
694 Se Björn Hallström,/*^ trodde på Stalin, Stockholm 1952, s 166. 
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ning. Detta kom till uttryck både i Partiarbetaren, i Kilboms och Ture 
Nermans polemik mot "sillenarna". Bucharins Kommunismens ABCD 
samt Historiska materialismen rekommenderades uttryckligen för par
tiets studiearbete. Nils Flyg konstaterade: "Även om denne framståen
de teoretiker i dag skjutits tillbaka av den nuvarande regimen i Ryss
lands kommunistiska parti, så har hans böcker sitt obestridliga värde 
för den studerande arbetaren".695 För övrigt användes och rekommen
derades också Stalins 20-talsverk.696 liksom Mot Dag brände det kil-
bomska partiet tillsvidare inte samtliga broar i österled. Den uppfatt
ning Kilbom visade beträffande relationerna till Sovjet under hans för
handlingar med de tyska vänstersocialisterna och motdagisterna 1933 
var: "...Ti er overbevist om at i det öieblikket vi er blitt et virkelig 
sterkt parti, vil Stalin også vende sig til os, likesom han ifall han vilde 
opnå något i Noregh vilde haenvende sig til Tranmael og ikke til 
Henry W. Kristiansen".697 

9c. Danmark. Bucharin i Köpenhamn 1936 

Danmarks kommunistiska parti upplevde som bekant svåra inre bryt
ningar 1930-1932.698 Under kampens första skede fram till parti
ordförandens Thögersens inkallande till Moskva i augusti 1931 ankla
gade kritiken i Exekutiven och DKP som redan sagts honom för att 
vara försonlig gentemot högeropportunismen, vissa placerade även 
honom själv i detta läger, dvs i Bucharins falang.699 Ändå undvek 
Thögersen, inte minst genom öppenhjärtade bekännelser, Komin-
terns anklagelse för högeropportunism. Han hölls kvar i Moskva fram 
till 1936.700 

Kommunismen i Danmark visade sig återigen (som 1923) vara ett 
undantag bland Kominterns sektioner. Den nya ledningen med Aksel 

695 Flyg. Arbetarnas studiehandbok I, Stockholm 1932, s 19 och 25-26. 
696 Se B. Kennerström, Mellan två Internationaler, s 212. 
697 Enligt ett norsk referat i Univ. bibi. Oslo, Handskriftsavd., Mot Dag, boks 4. 
698 Se mera framför allt hos Kurt Jacobsen, Moskva som medspiller. DKP:s 

gennembrud og Aksel Larsens vej til Folketinget, Köpenhamn 1987. 
699 Se Arbejderbladet Köpenhamn 13/6 1930 samt 1, 8, 15 och 22/8 1930; 

K Jacobsen, op. cit, s 134. 
700 Se Richard Jensen, Jeg fik 16 år, Köpenhamn 1965, s 107-123 samt: Mörten 

Thing og Jörgen Bloch-Poulsen, DKP 1918-1941, s 111-112. 
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Larsen i spetsen gjorde s a s det bästa möjliga av Kominteras ultra-
vänsterparoller. Larsen, Martin Nielsen och Munch-Petersen hade 
studerat vid Leninskolan i Moskva, hade goda kontakter i Kominterns 
maktapparat,701 men visade sig långt ifrån vara Exekutivens bulvaner. 
Moskvas slutgiltiga stöd vann de först tack vare sina framgångar 1931-
32, då de organiserade kristidens arbetslöshetsrörelse och därigenom 
bröt partiets mångåriga isolation. Larsen blev godkänd som parti
ordförande av Moskva mot slutet av 1932, när ultravänsterkursen bör
jade mjukas upp. I Danmark förblev denna kurs hellre programmatisk 
än praktisk.702 Således uppvisar Larsens tankegångar under DKP:s 
parlamentariska genombrott 1932-1933 en stor likhet med Kilboms un
der den svenska valkampanjen 1928.703 

Emellertid bleknade Bucharins auktoritet också i Danmark, där han 
för övrigt saknade gamla vänner. Han nämndes sällan i den kommu
nistiska eller prosovjetiska pressen, om det inte gällde starka för
dömanden, t ex i den danska Monde eller i Arbejderbladet.704 Kommu
nismens dåtida sympatisörer, t ex författaren R. Broby Johansen, av
skrev högerawikaren Bucharin i sin begeistring inför Stalins "stora 
plan".705 Bucharins äldre verk annonserades dock som förr i samma 
Monde. Om hans förtjänster påminde dock som sagt mest de före 
detta kommunisterna Ernst Christiansen och Aage Jörgensen, vilka 
övergått till socialdemokratin.706 Bucharins demonstrativa lojalitet 
gentemot Stalin bidrog till att också de fåtaliga danska högerkommu
nisterna, vilka var mycket påverkade av det starkare tyska KPD(O), 
avhöll sig från att kritisera Stalins politik.707 1 sin avräkning med Kom
interns ultravänsterpolitik skilde deras kortvariga tidskrift Information 

701 Se minnen: Kai Moltke. Mordet på Komintern, s 96. 
702 K Jacobsen, op. cit. s 197f. 
703 Se Aksel Larsen, Kapitalistisk faedrelandsforsvar eller proletarisk samlings

politik, Köpenhamn 1933. 
704 Monde nr 15,1929/30, s 5; t ex Arbejderbladet Köpenhamn 4/71930. 
705 Se t ex Broby Johansens bearbetning av M. Iljin. Det russiske system. Aeven-

tyret om den store plan. 2. udg, Köpenhamn 1945. 
706 Socialisten, 8/1932, s 219; 11/1937, s 18. 
707 Se Steen Bille Larsen, Mod Strömmen. Den kommunistiske höjre"- og 

"venstre'-opposition i 30-ernes Danmark, Köpenhamn 1986, s HOf. 
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inte mellan den "bucharinska" 6:e kongressens beslut och senare 
"stalinska" tillspetsningar.708 

Bucharin besökte, som sagt, Köpenhamn i mars 1936. Ledare för 
kommissionen var Marx-Engels-Lenin-institutets i Moskva direktör 
Adoratskij - Bucharin var experten - och dessutom medföljde exil-
mensjeviken Nikolajevskij, vid tidpunkten i de tyska socialdemokrater
nas tjänst. Bucharin reste utomlands som sovjetisk akademiledamot, 
under eget namn (vilket ej var fallet när han vistades i Köpenhamn 
1916!). Han vägrade att ge intervjuer och ville helst inte fotograferas 
av pressen.709 Han avböjde också att tala inför danska kommunister, 
men samtyckte i stället till att framträda för Sovjetvännerna. Detta 
möte kom dock ej till stånd, och Arbejderbladet förteg hans tre dagars 
vistelse. Största delen av sin tid förefaller han att ha tillbragt på Arbej-
derbevaegelsens arkiv vid Rosenörns allé.710 Vid sidan av sitt miss
lyckade huvudärende - köpet av Marx' handskrifter - intresserade sig 
Bucharin för den danska arbetarrörelsen (samvetskval i samband med 
Kruse-saken?). Flera oavhängiga minnen finns om hans förtroliga 
samtal - i Köpenhamn med sovjetsändebudet Tichmenev (inom kort 
häktad),711 i Amsterdam med den kände prishistorikern Posthumus712 

samt i Paris med författaren André Malraux,713 läkaren Le Savouret, 
Plechanovs svärson714 och med mensjeviken Fedor Dan.715 Dessa vitt
nesmål vederlägger Anna Larinas naturliga övertygelse, att hennes 
man och framtida barns far omöjligen skulle ha uppfört sig oförsiktigt 
och lättsinnigt. Absolut grundlöst är också hennes tvivel om Nikolajev-
skijs närvaro i Köpenhamn tillsammans med Bucharin.716 På inne
hållet och trovärdigheten i Nikolajevskijs ryktbara Gamla bolsjevikens 

708 Information. Tidsskrift for kommunistisk politik, Köpenhamn 1934-35, s 156; 
se även innehållsförteckningen till Fr em. Tidsskrift for socialistisk opplysning, 
Köpenhamn 1932-34. 

709 Se ändå Extrabladet, Köpenhamn 18/3 1936 med fotografier. 
710 Se också: Karl Raloff. Et bevaeget Liv, Köpenhamn 1969, s 133-136. 
711 Vittnesmål av den nu avlidna Anna Weibel, anställd vid legationen - med

delat till förf. av Allan Fridericia 14/11 1989. 
712 Se Maria Hunink. De papieren van de revolutie. Amsterdam 1986, s 68. 
713 Se hans minnen: La corde et les souris. Paris 1976, s 271. 
714 Se Babette Gross. Willi Munzenberg. Frankfurt/Main 1967, s 302-303; A 

Larina. Nezabyvaemoe, s 253. 
715 Se Lidija Dan. Bucharin o Staline. I: New Review, vol. 75, New York 1964, s 

176-184. 
716 Larina, op. cit., s 274-275. 
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brev717 skall vi inte gå in. Att publiceringen i Socialistitjeskij Vestnik 
(nov. 1936 och jan. 1937) kunde ha använts som bevismaterial mot 
Bucharin och därför objektivt sett måste betraktas som en direkt och 
värdefull hjälp till Stalin, är uppenbart718 

717 Se B. I. Nicolaevsky. Power and the Soviet Elite. New York 1965. 
718 Häri har både Larma och Bucharins dotter Svetlana Gurvitj (i samtal med 

förf. i juni 1990) rätt. Se även R M. Schlussers anmälan av Nicolaevskys bok 
1965 i: Slavic Review, vol. 25,1966, s 529-531. 
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10. Skandinaviska reaktioner på 
rättegången mot Bucharin 

Moskvaprocesserna, framför allt den tredje där Bucharin var huvud
anklagad, uppväckte en ny uppmärksamhet för honom i Skandinavien. 
Handlingarna från processen översattes på löpande band av skandina
ver boende i Moskva.719 Dessutom utsändes från sovjetlegationer 
processhandlingar på något västligt huvudspråk till flera adressater, 
bland annat av Aleksandra Kollontaj till sina numera socialdemokratis
ka vänner.720 Kommunisternas och sovjetvännernas solidaritet med 
anklagelserna mot "folkets fiender" var både naturlig och ensartad. En 
uppriktig och inte bara moskvadikterad vrede inriktades främst mot 
själva "giftplanten" (Tranmaels ord!) Trotskij, den uppenbara splittra-
ren av den antifascistiska folkfronten,721 ej mot Bucharin. Vidare var 
Bucharin-processen redan den tredje i ordningen och sammanföll 
med Anschluss - Tysklands införlivande av Österrike - och uppmärk
sammades något mindre än Stalins föregående iscensättningar. Kom
munistisk tidskrift i Stockholm, t ex, förteg processen helt och hållet. 
Vissa tragikomiska detaljer hittar man i den före detta svenske 
kommunisten Björn Hallströms memoarer: "Böcker som tidigare lästs 
i kommunistiska studiecirklar, såsom Kommunismens AB CD och Den 
materialistiska historieuppfattningen, indrogs".722 Den sovjetiska propa
gandan i Norden för att bevisa processernas äkthet uppvisade en viss 

719 På vakt mot fascismen. Referat fra prosessen i Moskva mot Bukharin... Oslo 
1938; På vakt mot fascismen. Rättegångsreferat från processen mot "Högerns och 
trotskisternas block.., Stockholm 1938; Processen mot det sovjetfiendtlige "Höires og 
trotskisternes Blok, Köpenhamn 1938. 

720 Se Alexandra Kollontaj, Kära kamrat! Allerkäraste vän! Brev i urval.., 
Stockholm 1977, s 38. 

721 Se Jakob Friis. Trotskismen - en giftplante. En motskrifi. Oslo 1937; Paa 
vagt mod trotskismen, Köpenhamn 1938; C. H. Hermansson, Trotsky och trotskis-
terna, Clarté nr 3,4 och 5, Stockholm 1939. 

722 Se Björn Hallström, Jag trodde på Stalin, Stockholm 1952, ss 166, 84-86; se 
även Per Meurling. Kommunismen i Sverige, Stockholm 1950, s 70-74; Martin 
Gunnar Knutsen, Bittert oppgjör. Oslo 1990, s 74f; Kai Moltke. Stalins gengangere, 
Köpenhamn 1970. 
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smidighet.723 En delvis ny kominterntidskrift - Världen i dag - star
tades i Stockholm i juli 1937; den publicerade bland annat handling
arna från rättegången mot Bucharin. Den borgerliga opinionen var 
intresserad av själva de sensationella nyheterna: "det nye blodbad", 
den huvudanklagades höga politiska status, förräderiprocessen som 
man "ikke oplevet siden den franska revolusjon".724 Man torde ha varit 
relativt lite engagerad, kanske likgiltig, om inte skadeglad, över bolsje-
vikernas självförintelse. "Revolutionens apostlar" väckte knappast 
sympati - samma inställning hade för övrigt den ryska exilpressen. 
För den borgerliga opinionens ögon framställdes den stalinska terrorn 
som Oktoberrevolutionens verk: "tillintetgörelsens kvarn" hade varit 
igång sedan 7 november 1917.725 

Det största uppseendet och rådlösheten framkallade bucharin-
rättegången bland nordiska akademiker på vänsterkanten: Clarté-
folket, motdagisterna, framför allt de unga.726 En Stalinfientlig av
slöjande- och protestkampanj organiserades av vänstersocialisterna, 
framför allt av forna kommunister. Partimässigt befann de sig som be
kant i förfall: Mot Dag upplöstes 1936, Socialistiska partiet i Sverige 
var sedan 1937 starkt decimerat, i själva verket sönderfallande, den 
kommunistiska oppositionen i Danmark blev inget mer än gruppbild
ningar. Även den socialdemokratiska pressen, fastän bunden av parti
ernas regeringsansvar, avslöjade anklagernas lögnaktighet och tog 
parti för justitiemordens offer. Kännedomen om processerna och pro
testernas styrka uppvisade vissa skillnader i de tre länderna. 

10a. Sverige 

Här var det inte minst Zeth Höglunds Socialdemokraten, som före 
och under den tredje moskvaprocessen tog Bucharins sida. Dennes 
häktning, framprovocerad, enligt vad Höglund menade, av Radeks an
givelse under den föregående processen, föranledde en av Höglunds 

723 Se t ex Sovjetnytt 3/1938 - polemik mot Höglund, Bucharins ansedde 
svenska försvarare. 

724 Tidens Tegn, Oslo 1/3 1938. 
725 Aftenposten, Oslo, ledaren 4/3 1938; Morgenbladet, Oslo, ledare 7/3 1938. 
726 Bröderna Leif och Kaj Björk i samtal med förf. 24/1 1991. 
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bästa artiklar: N.Bucharin - en leende Saint-Just.727 Under "rättegång
ens parodi" underströk nämnda tidning Bucharins stora förtjänster i 
den ryska revolutionen samt hans försök till motstånd mot huvud-
anklagaren Vysjinskij. Justitiemorden på Lenins gamla garde stämpla
des som en triumf för Hitler.728 För övrigt fick moskvaprocesserna 
även en skicklig socialdemokratisk försvarare: den erfarne rysslands
experten, diplomaten och publicisten Nils lindh, med erfarenhet från 
mångåriga vistelser i både Tsar- och Sovjetryssland. Visst betecknade 
han processerna som politiska mord, men välkomnade ändå "upp
byggande krafters" seger över "revolutionsapostlar". Processerna ut
gjorde "på lång sikt och sakligt bedömt" social progress, ett sundhets-
tecken enligt Lindh, och hade "en vidsträckt och ivrig anslutning inom 
befolkningen". Sovjetryska högeroppositionella, dvs Bucharin, räkna
des i hans framställning till en gammaldags revolutionsintelligentsia, 
bortkommen och betydelselös.729 

Kommunisternas reaktion var som sagt också i Sverige förutbestämd: 
partiordföranden Linderot var tillstädes under rättegången och 
auktoriserade rättegångsreferatet med sitt förord.730 Efter Bucharins 
häktning skyndade man sig att påminna om högeropportunisten 
Bucharins "direkta förbindelser" med Kilbom, Flyg och Samuelsson.731 

I själva verket var det framför allt vänstersocialisterna som försökte 
protestera inför den sovjetiska ministern Kollontaj mot avrättningarna. 
Deputationen förvägrades audiens.732 Den skarpaste avslöjaren av 
samtliga moskvaprocesser, särskilt den bucharinska, var i Sverige 
Folkets Dagblad Politiken under Nils Flygs redaktionstid (sedan 1937). 
I samma anda redigerade Flyg också Socialistisk tidskrift. Strax före 
processen skrev Flyg i ledaren: "Ur anklagelser mot Bucharin och 
hans olyckskamrater lyser samma vansinniga röda skratt [titeln på en 
rysk revolutionsberättelse - min anm] hos en terror varunder en ned
gången och demoraliserad revolution rasar mot sig själv, mot sina 

727 Socialdemokraten, Stockholm 31/1 1937, omtryckt i: Zeth Höglund, Häxnatt 
över Europa, Stockholm 1939, s 69-77. 

728 Socialdemokraten, Stockholm 2/3 1938. 
729 Nils lindh. Räfst och rätt.I: Möten mellan öst och väst, Stockholm 1949, s 

111-147. De citerade orden skrevs 1937. 
730 På vakt mot fascismen, Stockholm 1938, s 5. 
731 Se A. Vretling. Kommunistiska partiet 20 år, Stockholm 1937, s 38. 
732 Folkets Dagblad 19/3 1938. 
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egna barn".733 Nästa dagen hette det i tidningen: "Arbetarvärldens 
avsky väckt av Stalins blodsbrott..Köpta verktyg smutskastar Bucha-
rin". Speciellt utskrattade Flyg Ny Dags huvudredaktör Gustav Jo
hansson, vilken på tjugotalet hade lovprisat Bucharin, men nu tog 
fram Bucharins teoretiska diskussion 1916 med Lenin- "det är klart att 
en sådan bov måste skjutas".734 Dagen efter löd ledaren: Hitler contra 
Thälmann. Stalin contra Bucharin.735 Föregripande vår tids känne
dom om det juridiska spektaklets mekanism anade, ja fastställde Flyg: 
"...Endast vissheten om, att ett definitivt slut genom arkebusering är 
bättre än fortsatt pina, förklarar dessa bekännelser...Hitlers verk i 
Tyskland genomföres av Stalin i Ryssland". Ture Nerman tillägnade 
Lenins gamla garde en längre dikt.736 Diktaren trodde på den nya re
volten i Lenins anda: "Då ska ni, kamrater, minnas och äras..., men 
galna caesarer lämnas åt föraktet och glömskan tillsammans med sin 
egen sjuka tid... Lenins gamla garde kan ni mörda. Lenins sanning ald-
•^1» ng! 

Den socialdemokratiska Tiden och liberala historikers organ Scan-
dia hedrade Bucharin postumt med uppsatser om hans sista redak
tionsarbete i Moskvas Izvestija samt om hans historiska åsikter. I det 
senare fallet var författaren en före detta tysk kommunist, Arthur 
Rosenberg, vilken hade varit Bucharins medarbetare i 5:e Komintern-
kongressens programkommission.737 De svenska kommunisternas 
misstänksamhet mot Bucharin upprätthölls ända fram till SKP:s för
vandling till VPK 1964: så sent som 1964 beklagade sig Knut Bäck
ström i en sovjetisk partitidskrift, att man vid Stockholms universitet 
alltjämt rekommenderade Bucharin till unga statsvetare.738 När allt 
kommer omkring, syns 30-talets svenskar ha känt processernas egent
liga bakgrund bättre än normännen och danskarna. Därom vittnar inte 
minst Anton Karlgrens Stalinbiografi (1942) med en anmärkningsvärt 
nykter analys av processerna.739 

733 Ibid., 2/31938. 
734 Folkets Dagblad 3/3 1938. 
735 Ibid., 4/3 1938. 
736 Ibid., 14/3 1938. 
737 Se Arthur Rosenberg, Das Geschichtsbild des Bolschewismus. - Scandia, 

1939, band XII. 
738 Voprosy istorii KPSS, 12/1964, s 105. 
739 Anton Karlgren. Stalin. Bolsjevismens väg från leninism till stalinism, 

Stockholm 1942, s 432-496. 
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10b. Norge 

Bucharinprocessen berörde som sagt Norge något mindre än de båda 
föregående iscensättningarna. Ändå uppskakade processerna i sin 
helhet DNA starkare än de båda övriga skandinaviska regerings
partierna. Arbetarpartiet tillhörde den internationella socialdemokra
tins vänsterflygel, bekände sig till marxismen och till solidariteten 
med den sovjetiska arbetar- och bondestaten. Tiden innan bucharin
processen hade man förhandlat med kommunisterna om en åter
förening.740 Visst bevarade Tranmaels Arbeiderbladet lite av 20-talets 
Trotskij-dyrkan, men fördömde rentav hans internationella splittrings
verksamhet på vänsterkanten. Ändå rapporterade tidningen om samt
liga "hekseprosesser", fastän icke helt konsekvent och med olika 
skarphet741 Bucharin-processen belystes och fördömdes dagligen i 
Arbeiderbladet. För första gången sedan 1923 skrev man om Bucharin 
med medkänsla och högaktning. Man uttryckte sin beundran för 
Bucharin och Krestinskij, "som terroren trots alt ikke helt har knek-
ket o g som gjör de siste fortvilte försök på å bringe verden til å förstå: 
det er ikke sannhet det berg av lögn som veltes over dem!".742 

Starkast engagerade sig dock det socialdemokratiska Sorlandet i 
Kristiansann mot processerna. Denna tidning redigerades av bolsjevi-
kernas forne vän Scheflo. Försvaret av Bucharin var en fortsättning på 
Scheflos konsekventa avslöjandekampanj under de föregående moskva
processerna.743 Hans artiklar omnämndes ondskefullt av själve Stalin 
under den ryska centralkommitténs plenarmöte i början av 1937,744 

Scheflo besvarade skarpt den allmäktige diktatorns utfall.745 Han lik
ställde Vysjinskijs anklagelser med Sions visa mäns protokoll och själ
va processerna med Dreyfus- och Sacco-Vanzetti-affärerna. Han hävda-

740 Se Tore Pryser. Arbeiderbevegelsens historie i Norge, bind 4. Oslo 1988, s 80-
83. 

741 Se: öivind Ihle. Den norske arbeiderbevegelse og Moskvaprosessene. Hoved-
oppgave stencil, 1964. 

742 Arbeiderbladet, Oslo 9/31938. 
743 Se Sorlandet, 22/1,25/1,27/1,1/2,1/3,8/3 och 30/3 1937. 
744 "räven Scheflo" - se Josef Stalin, Kampen mot fascismens trotkistiska agen-

ter...Oslo 1937. Detta möte avgjorde för övrigt i hemlighet Bucharins och Rykovs 
öden. 

745 Sorlandet, 30/3 1937; se också; Scheflo svarer Stalin, - Oktober 1/1937, 
Oslo. 

145 



de att Stalin förstörde Sovjetunionens auktoritet och uppmanade sov
jetfolket att störta honom.746 En annan DNA-politiker på vänsterkan
ten, Bucharins före detta svurne motståndare Håkon Meyer utgav en 
artikelsamling med bland annat Nikolajevskijs beryktade En gammal 
bolsjeviks brev. Också de norska troskisternas kortlivade tidskrift Okto
ber engagerade sig starkt för Bucharin. Trotskij själv skrev om Bucha-
rinprocessen för Tidens Tegn.747 

Strax efter domslutet samlades Oslo arbetarkommun; efter en läng
re debatt tog man avstånd från Sovjetstatens rättsväsen.748 Framför allt 
Scheflo bestred under debatten kommunisten H. W. Kristiansens 
påståenden, delvis stödda av förutvarande motdagisten Trond Hegna, 
som behöll en del av förtroendet för anklagelserna mot i alla fall Pjata-
kov ända till sina gamla dagar.749 

Vid tiden för Bucharinprocessen återvände den begeistrade Hegna 
från en sovjetresa. Hans föredrag i Studentsamfundet Oslo blev om
tryckt i den kommunistiska pressen: "I intet land ånder man lettere", 
menade Hegna.750 Även den svenske kommunisten John Takman, tu
rist i Leningrad och Moskva sommaren 1938, minns mycket bestämt: 
"Allt negativt som då skrevs av Sovjetunionen och som jag hade möj
lighet att kontrollera var lögn."751 Ändå erkände Hegna processernas 
terrorkaraktär,752 vilket irriterade vissa norska kommunister.753 Bucha
rins gamle vän Arvid Hansen, sedan 1936 frisläppt från Moskva, gjor
de sitt bästa för att uppfylla partiplikten. Bergenska Arbeidet, redige
rad av Hansen, bannlyste Bucharin. Peder Furubotn demonstrerade 
sitt stöd för processerna genom minst en insändare i den svenska 
Socialistisk tidskrift. Hösten 1938 återvände han till Bergen, men hans 
båda barn stannade kvar i Moskva. Därför dolde Furubotn, vilken var 

746 Sorlandet, 3/3 1938. 
747 Tidens Tegn, 7,21 och 28/3 1938. 
745 Arbeiderbladet, Oslo 11,12 och 14/3 1938. 
749 Samtal med förf. 9/9 1988; se även Trond Hegna, Hitler, Stalin og genera-

lerne. Oslo 1937, s 89 o a. 
750 Arbeidet, Bergen 3/2 1938. 
751 John Takman, Personliga erfarenheter av 1930-talet och "Stalintiden", s 4 -

manus daterat 1990, i förf. arkiv. 
752 Bl a i Arbeiderbladet, Oslo 28/1 1937; se även T. Hegna. Moskvaprocesser

na - deras orsaker och verkliga bakgrund... I: Socialistisk tidskrift, Stockholm 
1937, s 3948. 

753 Christian Hilt. Sannheten om Moskvaprosessene. Oslo 1937, s 26-29. 
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närvarande vid Bucharinprocessen, sina sanna intryck. Inför den unge 
Titlestad erkände han efteråt, att "han det meste av tida trudde dei 
framstillingane som vart lagde fram frå SUKP/Kominternleiinga. 
Bucharin-prosessen vart likevel innleiinga til ein ny utvikling hos 
han.. .Under disse gangene gikk den evige sannhet i opplösning".754 

Förutom Trond Hegna lät sig också en annan NKP-medlöpare, den 
store diktaren Nordahl Grieg, duperas av sovjetpropagandan och sina 
ryska vänner. Den avrättade Bucharin tjänade inom kort som prototyp 
för den svekfulle och dömde gammalbolsjeviken Lebedeff - personen 
i Griegs största prosaverk Ung må verden ennu vaere (1938), "mest 
ambisiöse og internasjonale romanen som var skrivet på trettitalet i 
Norge".755 Grieg föregrep alltså genremässigt Arthur Koestlers rykt
bara "Darkness at Noon" (1940). Grieg trodde inte fullt på moskva
processernas anklagelser, men ändå fann han i dessa, en kärna av 
sanning - eller låtsades göra detta - och förkastade den "borgerliga 
humanismen" i ett högre politiskt syfte - kampen mot nazismen.756 En 
del av skulden för Griegs politiska naivitet bar som sagt hans dåtida 
moskvaomgivning, både den ryska och den norska.757 Hur som helst 
råkade Bucharin genom Griegs prosaverk få en plats bland norska 
romanpersoner. 

Under 30-talet vistades den unge tysken Willy Brandt i Norge där 
han engagerade sig politiskt758 Hans senare bucharinsympatier (se 
hans memoarer) hörde uppenbart inte till förkrigstiden: i sina anony
ma norska broschyrer om Komintern och Sovjet var Brandt inte bara 
negativ med hänsyn till Bucharins gamla DNA-"ultimatum" (?) 1923, 
men upprepade, visserligen mellan citationstecken, den officiella moti
veringen till 1938 års dödsdom.759 

754 Furubotns insändare: Socialistisk tidskrift, 1937, s 39; se även Tidens Tegn 
25/3 1938 samt T. Titlestad, Peder Furubotn..., s 222f. 

755 Edvard Hoem. Til ungdommen. Nordal Griegs liv. Oslo 1989, s 256. 
756 Se Helge Vold. Nordahl Grieg om seg selv. Oslo 1983, s 145-165; se också 

Martin Nag, Nordahl Grieg, Nikolaj Bukharin - og Ung må verden ennu vaere. -
Edda, 4/1988. 

757 Se artikeln av hans vän i Griegs tidskrift: Ivar Digernes. Perspektivet. I: 
Veien /rem, 2/1937, s 20-23; Arne Pettersen, Möte med Kira. - Gå inn i din tid. 
Oslo 1962, s 53-62; Martin Nag, Fra Ilja Ehrenburg til Nina Krymova... - Verden 
og vi, 1/1989, s 4-11 och 45-47. 

758 Einhart Lorenz, Willy Brandt in Norwegen. Kiel 1989. 
759 Se Splittelse eller samling. Oslo 1939, s 29,55. 
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10c. Danmark 

Enligt Steen Bille Larsens studie framkallade processerna i Moskva 
ganska stort uppseende i Danmark, inte minst till följd av vissa danska 
"data" i de anklagades bekännelser.760 De anklagades framtvingade 
och lögnaktiga vittnesmål kom fram i framställningarna från de första 
processerna. De danska trotskisterna var starkare och vänstern inom 
den danska socialdemokratin svagare än på den skandinaviska halvön, 
och därför torde den tredje moskvaprocessen ha uppmärksammats 
något mindre än de föregående. Båda de offentliga möten som 
sammankallades av kommunisterna gällde den första (mötesföredrag 
av Thögersen) och andra (föredrag av Munch-Petersen) processen.761 

Även i Danmark uppträdde framför allt oppositionella kommunister, 
med de exiltyska brandlerianerna (KPDO) i spetsen, till Bucharins 
försvar.762 Sympatierna för Bucharin och misstron mot anklagelserna 
uttrycktes av August Thalheimer i den danska Clarté.763 Syndikalis-
ternas kortvariga tidning Arbejdet betecknade processerna som 
klasskamp mellan "magttilstraebere" - "förbrytare mördar varand
ra".764 Man tryckte dock också Kruses dödsruna över Pjatakov, inne
hållande hjärtliga minnen av Bucharin.765 En klar sympati för Stalins 
offer uppvisades i den före detta kommunisten Ernst Christiansens 
Social-Demokraten. Tidningen följde Bucharinprocessen dag för dag, 
tryckte hans bild två gånger men uppmärksammade honom ändå 
betydligt mindre än normännen och svenskarna. Detsamma gällde för 
den syndikalistiska Arbejdet. Under festen som firade stiftandet av 
Arbejdernes Radioklub förde Christiansen ordet. Föredraget hölls av 
själve Stauning, vilken utnyttjade processerna för att fördöma kom
munismen och till förmån för sitt eget parti.766 Ödets ironi var att 
Bucharins eventuella danske försvarare Alfred Kruse inte tillhörde 

760 Se Bille Larsen, Mod Strömmen, Köpenhamn 1986, s 183f. 
761 Se självbiografin av D. Hejgaard, I det länge löb, Köpenhamn 1979, s 116-

121; A Munch-Petersen, Fra retssalen i Moskva, Köpenhamn 1937. 
762 Se Bille Larsen, op. cit., s 129f; Theodor Bergmann. "Gegen den Ström". Die 

Geschichte der Kommunistischen-Partei-Opposition". Hamburg 1987, s 275-282. 
763 A Thalheimer, Nicolai Bucharin. I: Clarté, 1/1938, Köpenhamn; i förf. arti

kel i Arbejderhistorie, 35/1990, s 28 felaktigt kallad nekrolog. 
764 Arbejdet, Köpenhamn 29/1 och 18/6 1937. 
765 Arbejdet, Köpenhamn 12/2 1937; se också ovan. 
766 Social-Demokraten, Köpenhamn, 7/3 1938. 

148 



något parti och saknade tillräcklig pondus att få något större gehör i 
pressen;767 som läsaren minns, hade Kruses karriär undergrävts av 
Bucharin. 

DKP:s centralorgan gav processen mot Bucharin en bred belysning 
- desto bredare som partiordföranden Aksel Larsen hade varit 
trotskist inom det ryska partiet (se ovan) och alltjämt var mistrodd i 
Moskva. Referat trycktes omgående av det prokommunistiska Mondes 
förlag. Rättegångshandlingarna introducerades även i Danmark av 
partiordföranden själv. Arbejderbladet tillägnade dessutom flera ledare 
för att vederlägga framför allt Social-Demokratens artiklar. Man om
tryckte de sovjetiska stalinisterna Jaroslavskijs och Pospelovs artiklar, 
speciellt riktade mot Bucharin.768 Även Nordahl Griegs omnämnda 
roman stärkte de danska kommunisternas förtroende för bucharin-
processen.769 

Som bekant föll även den danske representanten i Kominterns 
sekretariat, folketingsledamoten och Aksel Larsens vän Arne Munch-
Petersen, offer för den stalinska terrorn. Han anklagades för trotskism 
och häktades sommaren 1937 i Moskva efter förhöret i Kominterns 
kontrollkommission och dog 1941 i Gulag. De nordiska iakttagarna 
Tuominen och Moltke pekar på det danska partiets tolerans gentemot 
"trotskisterna" Marie Nielsen och Kruse som en möjlig orsak till 
Munch-Petersens häktning.770 I den nutida sovjetiska glasnost-
publicistiken knyts Munch-Petersens öde till Osip Pjatnitskijs. Denne 
gamle bolsjevik och komintern-apparatjik, sedan 1935 verksam i den 
ryska centralkommittén, gick öppet mot Stalin under ryska CK-mötet i 

767 Se Arb. bev. arkiv Köpenhamn, Kruses arkiv, kasse 20. 
768Arbejderbladet, Köpenhamn 5,9 ochlO/3 1938. 
769 Meddelat till förf. av Fredrik Juel Haslund, Oslo, i mars 1991; se även 

F. J. Haslund, Nordahl Grieg. En dikter og hans tid. Oslo 1962, s 257-60. Om de 
danska arbetarnas inställning till processerna se också i Villy Karlsson, Firkanten 
- en Köbenhavnrotnan, Köpenhamn 1976, s 271-72. 

770 Se Kaj Moltke. Mordet på Komintern, Köpenhamn 1976, särskilt s 118-119; 
den andre DKP-veteranen Richard Jensens skrifter Hvem er Aksel Larsen? 
Köpenhamn 1962, s 37-43 samt Jegfik 16 år, Köpenhamn 1965, s 107-123 blandar 
ihop olika datum. Marie Nielsen upptogs i DKP 1932 och uteslöts först 1937 efter 
hennes demonstrativa uppträdande till Trotskijs förmån (se Marie Nielsen, 
Kampen om Trotzki, Köpenhamn 1937). Kruse rehabiliterades på DKP:s initiativ 
efter 7:e kominternkongressen, men avslöjade moskvaprocesserna både anonymt 
(se syndikalistiska Arbejdet, Köpenhamn 26/9-4/12 1936) och i den ovan citerade 
Pjatakov-artikeln från 1937. 
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juni 1937. Då tog han den livsfarliga risken att protestera just mot 
Bucharins och Rykovs häktning.771 Häktningen av Pjatnitskij i början 
av juli 1937 fullbordade serien av arresteringar bland Kominterns an
ställda, särskilt i dess avdelning för internationella förbindelser.772 

Munch-Petersen gällde för att ha tillhört Pjatnitskij-gruppen. På det 
sättet påverkades DKP:s ledning för sista gången av Bucharin! 

Det var alltså i Sverige som Bucharins rättegång framkallade det 
största uppseendet och protesterna.773 Framför allt här fanns vänner, 
vilka hade möjlighet att gå in för honom. Hans gamla norska vänner 
blev kvar i NKP och hade inget annat val än att fördöma Bucharin. 

Den nordiska offentlighetens protestkampanj mot moskvarättegång
arna försvårades genom att den icke-kommunistiska men sovjet
vänliga och antinazistiska opinionen försökte skilja mellan stalinister-
nas kriminella rättsskipning och det socialistiska Sovjetunionens anti-
fascistiska utrikespolitik. Ju mera man avslöjade Stalins inrikespolitik, 
desto mera kändes det som om solidariteten med kampen mot Hitler 
undergrävdes.774 Samma dilemma, i tragisk tillspetsning, ställdes även 
Bucharin inför, vilket naturligtvis måste ha försvagat hans motstånds
vilja, gradvis nedbruten under rannsakningen genom hot om bestraff
ningar mot hans släktingar och direkt "fysisk påverkan".775 

771 Se sovjetiska ambassadens bulletin Glasnost, 1/1989, Köpenhamn, s 51-55; 
Information, Köpenhamn 31/7 1989; Elna Hjort Lorentzen Köpenhamn, Munch-
Petersens änka, i samtal med förf., november 1989. 

772 Se också Kaj Moltke. Mordet på Komintern, s 165; prof. emer. dr. Wolfgang 
Ruge (Potsdam), son till avdelningens medarbeterska Charlotta Baumgarten, i 
samtal med förf., dec. 1990. 

773 Icke i Norge, som förf. hade trott först - se Arbeiderhistorie 1989, s 140. 
774 Se mera i: Mogens Fog, Efterskrift 1946 - og resten, Köpenhamn 1977, s 

116f; Bent Jensen, Stalinismens fascination og danske intellektuelle, Köpenhamn 
1984, s 108-121; de danska iakttagelserna torde gälla för hela Norden. 

775 Se definitiva data i D. Volkogonov, Triumf i tragedija. Polititjeskij portret 
I. V Stalina. Bok 1, del 2, Moskva 1989, s 46f, 224f. Se även Peter Skagestad, I 
historiens vitneboks. Oslo 1977, kap. 3, och Ken Coates, The Case of Nikolai 
Bukharin. Nottingham 1978, s 76-78. 
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Slutsatser 

Slutsatserna framlägges i överensstämmelse med de ursprungliga 
frågeställningarna. 

• 

Bucharins skrifter och personliga påverkan under hans nordiska emi
grationsår 1915-16 påskyndade ej bara flera unga vänstersocialisters 
utveckling i kommunistisk riktning, utan framför allt Zimmerwald-
vänsterns formering i Sverige och Norge. Den nordiska exilen intar 
en särskild plats i Bucharins politiska verksamhet. Här kom han i ett 
tätt samarbete med den socialistiska vänsterflygelns ledare, här blev 
hans bidrag mycket mera synligt och påtagligt än tidigare i Österrike 
eller senare i Nordamerika. Så sent som på 30-talet lade Bucharin 
större vikt vid sitt nordiska exilår än vid både det tyska och det 
amerikanska skedet. 

• 

Efter bolsjevikernas makttillträde tjänade Bucharins skrifter som kom
munismens och historiematerialismens huvudframställningar i Nor
den. Hans skrifter utgavs och studerades i Norden mer än den övriga 
bolsjevikiska litteraturen under större delen av 20-talet. Bucharin del
tog, direkt eller indirekt, i 20-talets samtliga skandinaviska partistrider 
före den 6:e kominternkongressen. Hans ställningstagande och ingri
pande skedde inom ramen för Internationalens (Exekutivens) direk
tiv, vilka både präglades av honom (framför allt de "norska" direktiven) 
och präglade hans beteende (framför allt de "svenska"). Viktigast var 
Bucharins deltagande i den norska krisen 1923: först eftersträvade 
han försoning med DNA:s majoritet, men senare delade han ansvar 
för Exekutivens höstultimatum, rättfärdigade partiets splittring och 
hetsade motTranmael. På ungefär samma sätt agerade han under den 
samtidiga svenska partistriden 1923-24, men trots att hans roll var 
mindre bestämmande än i de föregående var den personliga brytning
en mer dramatisk till följd av de fastare vänskapsbanden med svenskar
na, speciellt med Höglund. Efter att ha blivit Internationalens ledare 
engagerade sig Bucharin framför allt i de norska ärendena: först er
satte han faktiskt vänsterledningen med folk från Mot Dag och ett år 
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senare tog han tvärtom definitivt avstånd från partihögern. Bucharins 
kominternlinje, både före och efter Internationalens vänstersvängning 
1927-28, bragte inget uppsving i Norges eller Danmarks kommunistis
ka rörelse. Svenska partiets bästa tid (före 1944) sammanföll med 
Bucharins ledarskap i Komintern; Kilboms kurs motsvarade närmast 
den bucharinska. 

Bucharins Kominternlinje kunde inte hämma den gradvisa bryt
ningen mellan bolsjevikerna och större delen av de skandinaviska 
kommunisterna. Ändå påskyndades denna brytning av hans politiska 
nederlag inom det egna partiet 1929. I Sverige bidrog Bucharins de
gradering till partiets svåraste splittring, i Norge och i Danmark till 
ytterligare försvagning. 

• 

Bucharins skandinaviska vistelse var så kortvarig att den inte satte 
några direkta spår i hans politiska idéutveckling, till skillnad från sena
re socialistiska immigranter från Mellaneuropa - Brandt, Wehner och 
Kreisky. I Bucharins (samt Lenins och Trotskijs) ögon förblev det 
"idylliska" Skandinavien en rest från 1800-talet, ett patriarkaliskt un
dantag, vilket bara bekräftade detta sekels regel: världskrig och prole
tära revolutioner. Om Bucharin ändå påverkades av den nordiska ar
betarrörelsen, så var det av dess högre politiska kultur, av dess demo
kratiska traditioner. Sovjettidens Bucharin utmärkte sig genom förmå
gan att skilja mellan den politiska motståndaren och kamraten, att bry
ta utan att förnedra och förfölja motparten. För övrigt läste Bucharin 
politiska texter på skandinaviska språk och beundrade - hela hans 
generations konstnärliga smak! - moderna nordiska författare. 

• 

Bucharins skriftliga och personliga inflytande inom den nordiska 
vänstersocialistiska, senare kommunistiska, rörelsen, förutom att 
driva denna i allmän bolsjevikisk riktning, verkade under 1910-talet -
både före och efter Oktoberrevolutionen - vänsterradikalt (den natio
nella nihilismen, dyrkan av revolutionskriget och den ekonomiska 
krigskommunismen). Den mogne Bucharins genomgående närda 
önskan var etablerandet av arbetar-bondeblocket och det västliga 
proletariatets solidaritet med Sovjetunionen. Båda idéerna - långtifrån 
Bucharins påhitt! - fick ett gynnsamt mottagande i Norden. De sym
patier för Sovjetunionen som fanns inom arbetarklassen och delar av 
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intelligentian levde fram till Ribbentrops och Molotovs pakt och vinter
kriget. Trettiotalets kända socialdemokratiska "kohandel" med bonde
partier, röd-gröna koalitioner, lantbrukarnas frivilliga och av stats
makten stödda kooperativa föreningar förverkligade - under helt 
andra ideologiska premisser - NEP-ideologens Bucharins huvudidé. 

• 

Intresset för Bucharin i Norden efter hans avresa hade sina höjdpunk
ter: den närmaste tiden efter Oktoberrevolutionen - året 1918; den 
norska partistridens tid 1922-23; Bucharins roll i kampen mot den 
ryska vänsteroppositionen och hans makttillträde i Exekutiven 1926; 
sjätte Kominternkongressen sommaren 1928; stalinistiska höger
hetsen 1929; tredje moskvarättegången mars 1938. Den ursprungliga 
bilden - vänsterradikalen, kommunismens militanta apostel - ut
raderades aldrig i den borgerliga och högersocialistiska opinionen 
trots hans senare moderation. Fram till sin offentliga degradering 
sommaren 1929 behöll den sanne internationalisten och demokratiske 
partiledaren Bucharin de nordiska kommunisternas sympatier. Man 
gick utan invändningar med på Exekutivens vänstersvängning 1927-28 
och satte sig mer eller mindre ihärdigt först emot dess stalinska till
spetsning och överdrift, särskilt mot splittringen av fackföreningarna 
och hetsen mot högern i de egna leden. Framför allt de starkaste 
partiledarna - de svenska - hoppades 1928-29, att Bucharin skulle ta 
en öppen kamp mot Stalin, inte minst inom Internationalen. Ändå 
band den bolsjevikiska partidisciplinen Kominternledaren Bucharin 
ännu starkare än den ryska partipolitikern Bucharin: han undandrog 
sig från att öppet uppmuntra, ännu mindre att ställa sig i spetsen för, 
den stalinistiska ultravänsterkursens talrika motståndare inom Komin-
tern. Hans kapitulation hösten 1929 skingrade inte minst nordiska 
meningsfränders förhoppningar och släckte intresset för Bucharin. 
"Sammenbruddet af Bucharin-ledelsen betöd definitivt Internationa-
lens förvandling til et mekanisk instrument for Stalins personlige diri
gering af sovjetisk udenrigspolitik" (Kai Moltke). 

• 

Tidigare skildringar av Bucharins liv, både ryska och västliga, har 
förbigått ett rikt nordiskt källmaterial. Emellertid uppmärksammades 
Bucharin i Norden mycket mera än någonstans utanför Sovjetryssland 
och måhända Tyskland: hans nordiska samtida lämnade levande 
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litterära och tom skönlitterära porträtt av Bucharin. Nordiska källor 
uppvisar Bucharins hittills föga kända levnadsförhållanden, vänner, 
skrifter och uttalanden. Man får bättre insyn i hans dygder - tankens 
självständighet och klarhet, personlig tjusning, enkelhet och blyg
samhet, beredskap till självuppoffring, värme och känslighet, men 
också svagheter - fanatism, dragning till demagogi, psykisk instabili
tet, lättsinne och dålig människokännedom. Till viss grad var 
Bucharins personliga egenskaper bolsjevismens allmänna. De hjälpte 
till att riva makten ur tsarismens och de borgerlig-demokratiska politi
kernas svaga händer, att skoningslöst krossa både sinsemellan splitt
rade vitgardister och spontant uppträdande "gröna" folkskaror under 
inbördeskriget; att tända en revolutionär begeistring bland breda skikt 
av städernas och landsbygdens yngre befolkning, att gjuta ett socialis
tiskt medvetande i flera generationer. Men samma bolsjevikiska egen
skaper räckte inte till för att bevara demokratiska förhållanden inom 
partiet och bygga upp rättsstaten, dvs förebygga den övergång till 
personlig diktatur och tillintetgörande av bolsjeviker som Stalins 
makttillträde innebar. 

• 

Sett från Norden framstår Bucharin fram till tjugotalets mitt som en 
utpräglad revolutionär romantiker och detta hans väsen förenar 
honom med de unga nordiska vänsterradikalerna, trots djupgående 
teoretiska och praktiska skillnader dem emellan. Tiotalets 
"zimmerwaldister" var besjälade av en världsrevolutionär eskatologi, 
kände sig lyckliga under revolutionernas uppsving, men saknade 
personliga förutsättningar till att bli maktpolitiker. Bucharin, Höglund, 
Scheflo och Christiansen - alla led de politiskt nederlag, ångrade -
fastän i olika former och grad - sina politiska "förvillelser", kom att 
berömma sina besegrare (Stalin, Branting, Tranmael resp. Stauning) 
och lät sig slutligen nöja med redaktionella och publicistiska syssel
sättningar. Vidare prioriterades en villkorslös internationalism före 
patriotismen: Bucharin var redo att offra det revolutionära Ryssland 
för världsrevolutionens skull. Ström och Höglund tog på sig att repre
sentera sovjetryska intressen efter det officiella Sveriges brytning med 
Sovjetryssland. Aleksandra Kollontaj tillvaratog inte bara sovjetstatens 
utan också det svenska (och finska) folkets nationella intressen under 
sin tid som ambassadör i Stockholm. Inom sina respektive partier 
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framhävde Bucharin och Radek, Höglund och Ture Nerman starkast 
och närmast profetiskt nazismens fara. För övrigt fixerar nordiska 
källor också en mogen Bucharin - resignerad och cynisk, splittrad 
mellan sina offentliga och privata åsikter. 

• 

NEP-tidens höjdpunkt var också Bucharins bästa tid - efter Lenins 
bortgång var dock han den bondevänliga politikens huvudförespråkare. 
Utvecklingen i Sovjet uppskattades, om än med vissa reservationer, 
även av den icke-kommunistiska opinionen i Norden, bland annat av 
utpräglade borgerliga iakttagare av Sven Hedins och Eli Heckschers 
slag. Ändå blev den mogne Bucharins koncept - uppbyggandet av so
cialismen med bibehållande och vidareutveckling av varumarknads
relationer och privata bondehushåll - fullt klar för utomstående först 
långt efter Bucharins undergång. Därom vittnar enträget bland annat 
1937 års statliga utredning om socialiseringsidéer och socialiserings
praxis i Sovjet, författad av Rickard Sandler. Å sin sida förbisåg Bucha
rin det skandinaviska välfärdssamhällets födelse och första prestatio
ner. Även i Norden kom den degraderade Bucharin i skuggan av Sov
jets snabba industrialisering och Hitlers aggression. Detta försvårade 
nordiska protester mot hans fördömande och avrättning. Det var 
vänstersocialister och exkommunister (flest i Sverige), vilka starkast 
uppträdde till hans förmån. 

• 

Till sist dröjer vi lite vid den större, men också bättre utforskade frå
gan om den ryska bolsjevismen och den skandinaviska vänster
socialismens resp. kommunismens växelverkan. Forskningen har van
ligen framhävt bolsjevismens, framför allt ryska revolutionens och 
dess höjdpunkt i november 1917, inflytande på nordiska förhållanden 
och utveckling. Bucharin-biografins nordiska aspekt har lett oss till att 
uppvärdera också den motsatta påverkan: den skandinaviska radikala 
arbetarrörelsens olikartade stöd och hjälp till bolsjevikerna både före 
och efter deras makttillträde.776 Dessutom torde bolsjevikerna ha in
fluerats mentalt av de nordiska människorna och deras vanor. Vissa 

776 Se också min artikel: De svenska vänstersocialisterna och Sovjetrysslands 
existenskamp. I: Historisk tidskrift, Stockholm 3/1990, s 321-341. 
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bolsjeviker med skandinavisk exilbakgrund utmärkte sig genom kam
pen för mera mänskliga och demokratiska förhållanden under sovjet-
regimen: Kollontaj, Sjljapnikov (arbetaroppositionen), Radek, Pjatakov 
(vänsteroppositionen) och slutligen Bucharin själv. Ingen av de bolsje
viker som hade vistats i Skandinavien före Oktoberrevolutionen till
hörde Stalins närmaste omgivning under hans envälde. Bolsjevikernas 
nordiska emigrationsår bidrog således att bevara eller uppväcka bolsje-
vismens bättre sidor. 

• 

Bolsjevismen och den skandinaviska vänstersocialismen sammansvet
sades bara för en kort tid, i den annalkande världsrevolutionens upp
hetsade år. Efteråt visade sig proletariatets europeiska revolution vara 
en utopi; även Sovjets inre förhållanden motsvarade allt mindre de 
nordiska socialisternas förväntningar. Under den kapitalistiska stabili
seringens lugnare villkor kom väsensskillnader mellan bolsjevikerna 
och de flesta nordiska radikala arbetarpolitikerna allt starkare fram: 
centralism mot federalism, monopolism mot pluralism, maktfullkom
lighet mot demokratism, illegalitet mot legalism, stridsmedel mot 
fredliga åtgärder osv. De "bolsjeviserade" masspartierna i Norden blev 
inte till, skiljaktigheterna stegrades till splittringar. Under trettiotalet 
blev det bara stalinistiska småpartier kvar. Danmark och Island utgjor
de delvis undantag: kommunismens försenade och begränsade 
genombrott inträffade där på trettiotalet 

• 

Ryska revolutionens återklang i Norden visar ännu en gång att också i 
mindre länder bestäms arbetarrörelsens utveckling inifrån och bara 
påverkas utifrån. Jämför Sverige och Norge. Sverige låg mycket när
mare revolutionens härdar - Ryssland och Tyskland, bolsjevikerna 
vistades längre i Sverige och hela den ryska socialdemokratiska 
immigrationen var mycket större än i Norge. Trots detta fick bolsjevi
kerna och rådsrörelsen större genljud i Norge än i Sverige. Tysklands 
närmaste granne Danmark med en stor rysk exilmiljö i huvudstaden 
berördes minst av revolutionsvågen. 
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Summary 

This study investigates the relations between the renowned Bolshevik 
Nikolay Bucharin (1888-1938) and the workers' movements of Swe-
den, Norway and Denmark. The main sources used were the leftist 
press of Scandinavia and, to a lesser extent, the Soviet press; Finnish 
communist and some American leftist newspapers; the proceedings of 
the Scandinavian workers' parties and the Third International's high 
level meetings; and party documents, correspondence, reports, diaries 
and memoirs. Most of the sources are printed, but some are in 
manuscript or typewritten form and found primarily in the national, 
municipal, university, and workers' movement archives of Stockholm, 
Oslo, and Copenhagen, as well as in Gothenburg, Helsinki, 
Amsterdam, Reykjavik, Bonn, Berlin and Moscow. Far from all 
available sources have been exhausted; the main part of the respective 
Communist Party archives both in Scandinavia and in Moscow was 
not used by the author. Several veterans as well as widows and adult 
descendants of the main actors have been interviewed. 

Much of the scientific and publicist literature used by the author 
devotes little attention to this topic: biographies of Bucharin 
(Maretskij 1927, Löwy 1969, Cohen 1974, Medvedev 1980, Gorelov 
1988) more or less ignore his Scandinavian days and activities; 
bibliographies of his works (the best is that of S. Heitman 1969) large-
ly omit his prolific writings in the Scandinavian languages. The studies 
embracing Bucharin's Scandinavian exile 1915-16 have treated it as a 
component of the Russian revolutionary underground (Futrell 1963, 
Björkegren 1985, Nag 1988). His subsequent involvement in 
Scandinavian party struggles has never been dealt with in its own 
right, but exclusively as a component of the history of the respective 
Scandinavian parties or factions (Trygve Bull 1955, Maurseth 1972 
and 1987, Gilberg 1973, Josephson 1976, Lorenz 1978, Fure 1983). His 
activities in the Moscow Comintern machinery have been investigated 
first recently (Bayerlein 1988, Firsov 1988, Watlin 1989) without due 
attention to Scandinavian issues. 

The main emphasis in this study is on the great importance of 
Bukharin's activities for the shaping of the Zimmerwald left - the 
embryo of the communist parties - in Sweden and Norway, as well as 
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the special role the Scandinavian exile played in Bukharin's own 
political development. In these small northern countries Bukharin 
immediately joined the leftist leadership. His opinions, voice and pen 
both received and retained greater response than earlier in Central 
Europé or låter in the USA. Though shorter than his Austrian, 
German or American stay, Bucharin's Scandinavian sojourn and exile 
activities yielded a rather large amount of descriptions and characteri-
zations in print during his lifetime (Arvid Hansen, Olaussen, Håkon 
Meyer, and Friis in Norway; Höglund, Ström and Nerman in Sweden; 
Alfred Kruse in Denmark). Indeed, as far as the author knows, these 
were more numerous than anywhere beyond his native country. 
Bucharin twice even became the hero of novels in Scandinavia! 
Afterwards Bucharin, although not inclined to self-praise, claimed to 
have contributed considerably to the making of Scandinavian 
communism, especially its press. 

From August 1915 to April 1916 Bucharin lived in Stockholm, from 
May to July in Kristiania (now Oslo), and from August to October 
1916 in Copenhagen. He managed to combine his Russian under-
ground activities, scientific work in public libraries, the writing of 
numerous artides in the left-wing socialist press (mainly Swedish and 
Norwegian), and participation in political discussions, most often of a 
private nature. He earned little and often went hungry. After a month's 
arrest in Sweden, he was deported to Norway but shortly thereafter 
became involved in a party investigation of a controversial case, which 
drove him on to Copenhagen. During his subsequent stay in the USA 
Bucharin used the pseudonym Nik. Nor. (from Norwegian). 
Bucharin's presence in Scandinavia left presumably deeper personal 
traces there than his stay either in Germany or in the USA His 
Scandinavian attachments proved rather lasting - with Höglund, 
Ström, Nerman, and Kilbom in Sweden, and Hansen, Scheflo, and 
Furubotn in Norway. Bucharin's articles printed in Scandinavia 
included implicit leftist polemics with Lenin, and some of these works 
never appeared in non-Scandinavian languages. 

After the Bolshevik rise to power Bucharin received and protected 
his Scandinavian friends when in Russia and readily gave them inter-
views. His populär writings on communism and historical materialism 
were published in Scandinavia more often than the works of his 
Russian comrades-in-arms, at any rate, until the middle of the 
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twenties. It was mainly Bucharin's works that spread communist 
teaching among Scandinavian workers and students of the time. Until 
the end of the twenties his reputation as the major Bolshevik theoreti-
cian next to Lenin was firmly maintained. 

As one of the leaders of the Third International, Bucharin was con-
sidered an expert on Scandinavian issues until the midst of the twenti
es (when he was gradually supplanted by Kuusinen). He was Comin-
tern's main mouthpiece in the Norwegian question, 1922-23. In that 
question, as well as in the subsequent Swedish question, Bucharin 
followed the general line of the Executive Committee rather than 
determining it. He preferred a compromise with local majority fact-
ions, but without giving up the InternationaTs centralist principles, 
and shared responsibility for the Executive Committee's rigidity that 
ultimately led to the split, first of the Norwegian, and shortly there-
after of the Swedish party (in 1923 and 1924, respectively). Personal 
friendships were sacrificed to political considerations. The reunifica-
tion of the smallest Danish party in 1923 was facilitated by the non-
interference of the Executive Committee's Russian leaders. 

Bucharin's assumption of Comintern leadership in ZinovieVs stead 
in 1926 was welcomed by most of the Scandinavian party leaders. He 
was considered personally more sympathetic, less dictatorial, and bet-
ter versed in Scandinavian affairs. Comintern's moderate united front 
line, 1925-1926, and the stress on the struggle against ultra-leftists 
largely suited the local communist parties. The strongest of them - in 
Sweden - attained its greatest success just during Bucharin's leader
ship in the Comintern. A short-term strengthening of the Danish party 
(the change to a more radical leadership in 1927) and especially of the 
Norwegian party (the change to a more moderate leadership and 
attempt to realize the so-called Labour party-model in 1926-27) took 
place under the aegis of Bucharin. However, the new leftist turn of the 
Comintern in 1927-28 damaged the consolidation of both the Danes 
and still more of the Norwegians; only the largest party, the Swedish, 
successfully made use of the new course. 

Under both tactical lines of the Comintern after 1924 - the moderate 
and the leftist - Bucharin managed to preserve the support of 
Scandinavian communist leaders, especially the Swedes. The Scandi-
navians continued to follow Bucharin during his last and most difficult 
Sixth Comintern Congress in the summer of 1928; Bucharin was 
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isolated, thanks to Stalin's intrigues, and criticized by Stalin's German 
and Russian followers. Soon after the congress Bucharin's conflict 
with Stalin was no longer a secret in Scandinavian party circles. The 
majority leaders of the time - Kllbom, Flyg, Furubotn, Thögersen -
inwardly sympathized with Bucharin's moderate version of the deci-
sions of the Sixth Congress and resisted the new ultra-leftist orienta-
tion. Some of them anticipated an open assault by Bucharin on the 
Stalinists, but Bucharin abstained from an open confrontation, both in 
his own party and in the Executive Committee. Ultimately his group 
was defeated, acknowledged its failure, and disappointed its Scandina
vian friends. Faithful to Comintern discipline, the Scandinavian party 
press published Stalinist condemnations of anonymous Russian right-
ists and reluctantly acknowledged Bucharin's degradation in the late 
summer of 1929. After being expelled from the Comintern, rightist 
groups and factions in Scandinavia, for example, Kilbom's Swedish 
communist party in 1929, the Norwegian academic group Mot Dag, 
and Danish opposition communists of the Brandler-Thalheimer type 
demonstrated their sympathy with Bucharin without making it a 
major issue. Their restraint might be considered a means of alleviat-
ing the repentant Bucharin's situation in Moscow. 

Stalin's ultra-leftist turn strongly damaged both Swedish and 
Norwegian communism: the "Bucharinist" majority of the Swedish 
party was ultimately lost to the great cause, and the Norwegian party 
boiled down to a sect (a process investigated by Lorenz 1979 and 
1983). Only peculiar Danish conditions rendered ultraleftism relatively 
harmless, the new leadership being formed by students of Moscow's 
Lenin school (originally led by Bucharin), who succeeded in organiz-
ing a movement of the unemployed and making a parliamentary 
breakthrough in 1932. 

During the early thirties Bucharin was transferred to secondary 
organizational work in the field of science and, for Scandinavian 
observers, disappeared in the wake of the Soviet socialist reconstruct-
ion, Soviet achievements being exaggerated by well-organized propa
ganda. Even the communist fellow-travelers from the Scandinavian 
academic and artistic environment considered Bucharin a dead horse. 
If at all, he was still esteemed by the renegade communists (for ex
ample, editors of the Arbeidernes Leksikon [Workers' Lexicon] in 
Norway), who had most often been transformed into Social Democ-
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rats (Friis, Colbjörnsen, and Scheflo in Norway, Christiansen and 
Jörgensen in Denmark, and Höglund and Ström in Sweden). 

Bucharin's Scandinavian friends and admirers, still attached to their 
respective communist parties, were all recalled to Moscow on diffe-
rent pretexts (the Norwegians, Furubotn and Arvid Hansen, and the 
Danes, Thögersen, Richard Jensen, Kai Moltke, and Arne Munch-
Petersen). Their dissociation from the demoted Bucharin after the 
summer of 1929 and their recreancy of the arrested Bucharin were 
therefore predetermined. The leadership of the Scandinavian parties 
did their utmost in supporting and propagating the accusations of the 
Moscow trials. Swedish and Norwegian non-Communist opinion, 
especially, was shaken by Bucharin's trial. The leftist Social 
Democrats (Scheflo's paper Sorlandet in Norway), former communists 
{Folkets Dagblad of the Swedish Socialist party, edited by Flyg), and 
communist opposition groups in Denmark came to his rescue, as well 
as - with due reserve as mouthpieces of the government - central 
Social Democratic dailies (edited by Bucharin's old acquaintances, 
Höglund, Tranmael, and Ernst Christiansen, respectively). As in other 
western countries, Bucharin's non-communist defenders were rent by 
abhorrence of Stalin's terror and their sympathies for the socialist and 
anti-fascist Soviet Union as a main counterforce to Nazism. 

Bucharin's impact on the Scandinavian socialist movement and on 
its conversion to communism was part of a larger Bolshevik influence 
intensified by the Bolshevik victories in the Russian Revolution of 
1917 and in the subsequent civil war. His personal contribution fell 
mostly within his leftist period and was shaded in tones of the com
munist left. The mature and moderate Bucharin - protagonist of a 
gradual transition to socialism under the preservation of private 
employers and through the creation of voluntary cooperatives among 
the peasantry - during his lifetime had fewer opportunities to influ
ence Scandinavian communists, for whom socialist alternatives of an 
Eastern European type forever remained largely a theoretical issue. 

As regards the Scandinavian impact upon Bucharin, one can note 
mainly his democratism and higher political culture, qualities inherent 
in other Bolshevik emigrants to Scandinavia as well. Låter on, they 
were not among Stalin's nearest associates. A certain dependence on 
or connection between Bucharin's Scandinavian impressions, exper-

161 



iences, and memories, and his higher political culture may be pre-
sumed. 

There is a higher irony of fete or history in this contradiction of an 
originally noble person being more and more entangled in Stalin's 
overwhelming and in the end criminal net at first as a well-wishing 
critic, then an independent ally, låter a subdued adversary, a loyal 
though reluctant subordinate, and finally a victim. The same contra
diction was inherent in non-Trotskyist Bolshevism as a social and 
political phenomenon. 

The author rounds off this book with a polemic statement More 
and more numerous and fierce Soviet Russian assaults upon the 
weakened native Communism present the October revolution, Bolshe
vism and Lenin as specific Russian phenomena. It is now a common-
place again to present the Third International as a secular Russian 
messianic movement in disguise. The restorative historiography has 
made this rather special study more current than the author had 
dreamed. The study proves, if anything, the international background 
and impact of Russian Bolshevism to be the utmost exponent of a 
general revolutionary trend in the European working-class movement, 
sharpened by the world war. 
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