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nazist~fJ 070 Sosialistene ble 
, 

som 
i; 

Av !Jernt HClgtvet 
.~ F' '",' , franskmennene,har " allesyndJ,kallst1ske sym- so~ har skrevet godt om og gir oss den historiske 

, e't:ut~l,j'kkf "Les ex; I paU!!r og> Var kjente orga- " dette. I 1988 kom hans" , sammenheng de sto I~r 
tremes se touch- nisatorel;",og agitatorer.' " «Fra Marx til Quisling .. , .Pryser I tlJlegg en an ,yse 

enl» Ytterpunktene berø- , De endte alle som frem- der han detaljert går Inn ~rganisasjOJlBnlvå. 
rer hverandre. Det er ' tredende medlemmer av pA disse .. fem store rene- ser trekker linjen fra 
myntet pA den tiltrekning NS. tildels med betydelig gatene .. I norsk arbeider- den gamle Fagopposlsjo-
som kan eksistere mellom Innflydelse. bevegelse. SøreJlBen pAvl- nen I DNA til kollabora-
to fiendtlige ~Ollt1ske posl- , , ' 

ser en nasjonal og .. sosla- sjon, og ønsker A vise 
sjoner_ Uttry ket fanger IIstlsk. strømning knyttet hvor dypt kompromittert 
tnn deres Indre og baken- ' N A er Ikke overgan- tIl det kommissarIske LO LOs organisasrJlB8Ppa-
forlIggende slektskap, sA ger til fascismen og en pan·germansk ret- rat ble under o kupasjo-
A. sl, de psykologiske og Interessant bare ning knyttet til German- nen. Her A.penbares en dl-

Sosialister som endte ,politiske mekanismer. ut fra en slik Interesse for ske SS Norge. OgsA. de sis- mensjon I okkupasjons-
som driver folk over I i de sjeldne arier, Langt te 0PJfattet seg selv som historien som vil overras- 80m nazister, har av-
motsatte leirer. Det hen- viktigere og farligere enn sosl ster. Etter ham er ke mange, som Pryser do, født en hel litteratur. 
splllcr pA. en slags .. hIsto- disse unntagelsene var det Ikke mulig A. se pA. NS kumenterer godt. liva var /JeIJcggrun-
riens list», og Apner vArt overgangene fra konser- som et enhetlig parti, men nen' Skjecldc det bare 
blikk for Ironier og driv- vatlve posisjoner til fas- snarere som en .. normal .. Igjen stAr vi overfor den fardi motsetninger til-

l krctter i politikken vi otte cismen. NSDAP kom til politisk organisasjon som gamle historien om det trekker hverandre, eZ-, Ikke ser, men slavebindes makten pA. skuldrene tl1 tA. tross av det monolltt1s- subjektivt opplevde gode I \er fardi de to ideala-

r av. de tyske høyrepartiene e ytre og .. førerprInsIp- det ondes tjeneste. Pryser gier hadde 11iktige 
~ Eksemliene fra vArt år- DVP og DNVP, tildels og- pet.. var sterkt revet opp" viser detaljert hvordan de likhetspunkter - kol-

!l lcktivisme, anti--kapi--.- hundre p en slik gjensl- sA det katolske Zentrum av fraksjonskamper og kommissarIsk utnevnte 
I- dig tiltrekning mellom (med ekskansler Franz Ideologiske spenninger. LO-lederne forsøkte A be- talisme, anti--li/Jeralis-

A ulike poler er mange. En- von Papen som det mest Sørensen ser,særllg an- dre arbeiderklassens kår me1 

,n kelte spektakulære over- umiddelbare eksempel på tI·kapltallsmen som det Innenfor de rammer tys- lIistarikerne Øy-

$- ganger fra venstre til høy- meJlomkrlgstidens uklare bærende motiv for aftlnl- kerne satte - og hvordan vind Sørensen og Tare 

A. re har avfødt en heilitte- grenser mellom høyre- teten soslallsme/fascls- de tildels lyktes (om enn Pryser har i de senere 
• ratur: Benito Mussolinis autorltarlanisme og na- me, Men I antl-kapltalls- Ikke I forhold til eget am- år kartlagt dis8e sam-

'et overløperi fra A være re- zlsme), Det hele var beUn- men lA. 'JsA eh avvisning blsjonsnivå). Han viser menhengene, I dagens 
daktør av sosialistpartiets get a v hvilke tradisjoner av lIber Ismen - nok et også hvordan bevaringen kronikk tar Bernt 

'p- Hagtvet far 8eg Pry-11- hovedorgan Avantl! før høyrepartiene sto l. Hos felles trekk mellom sosla- -t av organisasjonen ble et 
den første verdenskrig til oss var Høyre liberalt og \Isme og fascisme. Sos la- hovedmål for dem som ser8 bok «Ar/Jeiderbe-

,Iv A bli fasclstfører efter; statsskeptIsk. Ikke minst listene som kom til NS, gikk I kollaborasjon - og vegeLsen og Nasjonal 

pA svartskjorten Oswald takket være C.J. Hambro ble del aven venstre- hvordan tyskerarbeide ble Samling - om ven-
Mosleys lignende vell unngikk Høyre "spekk- falanks der. Felles for det viktigste lokkemidlet strestrømningcr i .an Quisling8 parti». ine England; den svenske huggerne» pA høyrekan- begge grupperinger ble en tyskerne hadde overfor 

lie- venstresosialistlederen ten: anti-demokratiske uklar lengsel efter sosial arbeiderbevegelsen. Pry- Hagtvet er jarsk-

, at Nils Flyg, som endte som høyretradisjoner som rettferdighet, født av re- ser beskriver også Inter- ning88jef ved Avdelin .. 

vil nazist, og den franske ar- flørtet med korporaUvls- volusjon. Når NS talte om essant hvordan den tyske gen far samfunnsvi.-

11'0- belderføreren Jacques men og drømte om den fellesnytten foran egen- nazismens tidlige Interes- denskap og utvikling 

,tid Doriot, som etablerte sitt organiske stat. I Sverige nytten. ble nok et felles se for arbeidervelferd ved Chr. MicheLsens 

lere eget fascistparti, PPF, I gikk det Ikke slik. Htigern punkt berørt: kollektlvls- ("Kraft durch Freudc»· Institutt i Bergen. 

ope- 1936. OgsA nazismen I ble flekket til av den bru- men. OgsA den kan kaste bevegelsen) fikk sitt nor-
ttll Tyskland hadde sin ven- ne pensel gjennom ung- lys over noe av den men- ske motstykke I "Soll Ar-
nnl streretning, rundt brødre- domsorganisasjonen. Bom talltet som førte disse fem beld», som etterhvert fikk 

ne Otto og Gregor Stras- gikk klart I fascistisk ret- kjente sosialistene til NS. et anselig aktIvitetsnivA 
t vil ser og SA-føreren Ernst ning og til slutt ble eksklu- De sto alle fjernt fra re- under sin leder Kåre Rein. 
crop- Rllhm. Han mAtte bøte dert. presentatlve-demokratls-
,t av med livet under de lange Dermed gitt noe av di- ke tankeganger, og Ikke Pryser ser anti kap Ita-
Ikere knivers natt 11934 for A. mensjonen ved overgan- millBt deres bakgrunn I Ilsmen. fraværet av mar-
l1ste- roe ned armeen og Hitlers ~er fra sosialisme til syndikalismens aktlvlstls- xlsme, sosiale rettferdig- cebygdesoslallsme» var at 
styr- forbundsfeller Innen stor- asclame. De var fA, men ke arv gjorde dem lettbe- hetskrav og vern om det antisemittismen ble In-
Ikrlg, IndusIrlen I maktkonsoli- fordi det dreide seg om In- ' vegellge overfor NS' ap- vesle sclvelet som hoved- korporert I agitasjonen -
eden derlngens første fase. telllgente (men romantisk peU. elementene bak den popu- uten at det ble noen ho- ' 
trop- I Norge flennomgikk og tildels trostrengende) lIstIske op~slutnlng om vedsak for dem som lot 

flere sosla ter lignende personer, kan man Ikke NS. Disse debrokker er seg pAvlrke av budskapel 
~. fieste hamskIfter. Navn som avfeie dem utelukkende Ikke noe nytt I norsk hlsto-

men- Eugene Olaussen, Albin som uinteressante karak- I Tore Prysers "Arbel- rie, og Pryser trekker selv 
å seg Elnes, Halvard Olsen. teravvik. Derfor er ogsA. derbevegelsen og Na- trAdene tilbake til Arbel-
Majo- Haakon Meyer og Sverre forklarlntene pA. deres vel sjonal Samling .. an- derdemokratene fra 1880- I deallster I NS? Tore 
I Ikke Krogh er Idag glemte sA. viktig fA tak pA.. De legges et annet og utfyl- Arene, til deler av thranit- Prysers bok gir et rikt 
nnA.. I navn, men I sin samtid ble kan lære oss mye om Ideo- lende perspektiv. Boken er terbevegelsen, hvor pater- Inntak for den som vil 
l være de selve symbolet pA for- logiske fristelser og vilje- blitt til som et over- nallstlske forhold doml- forstA politikkens mang-
,p. ræderi i arbelderbevegel- dannelsens krokveier. skuddsprodukt fra hans nerte, endog t!l utopisk foldlge nedslag I mennes-
skulle sen. De var alle I sin ung- bind l "ArbelderbeVe~el- krIstenkommunisme eller kenes følelsesliv - og de 
Norge dom revolusjonære, frem- sens hiBlorie •. Mens ø- den hAndverkerkommu- overraskende sengekamc-
om at tredende medlemmer av H os oss er det sær- rensen primært samler niøme som var kjent I rater den kan gi, Den er 
~st når Arbeiderpartiets ung- IIg historikeren aeg om de fems ~rsOnllg- Norge mot slutten av 1840- 'historie pA. det mest leser-
Il dras- domsbevegelse. De hadde Øystein Sørensen hetBtrekk l sin I eanalyse ' årene. Det nye I denne vennlige og Interessante. 
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