
Ved sann oplysning skal vi splitte 
marxismens mørke. 

Av 

Vidkun Quisling. 
I januar 1848 uttalte den kjente 'gav en første bekreftelse på riktig- deise [ Norge skY'ldes ikke bare den ved å bli ! sine gamle partier. 

politiske fomtter Tocqueville føl- heten av hans ord. Men jeg har vil- ,marxistiske a'gItasjoo og de Bam- 10. At de norske arbeidere fin-

gende profetiske ord i det franske let trekke dem frem her igjen, fordi fundsomveltende krefters arbeid, ner d N. S. det som de i virkelig

storting: de ogæ er Jruke rammende for situa- man låke meget det JJberal-kapita- heten lenges efter, men som de all-

"Ser dere Ikke at blandt de ar- sjonen nu, og ikke miJnst i vårt land. listiøke system i sig selv og de bor- tid forgjeves vil søke i marxismen, 

beddende masser har litt efter litt Det er av av,gjørendie betydning gerUge partlel'8 mangel på evne og og at d.m som gåa- IDn for den av 

utbredt sig meninger og ideer som at vi lllØitr",liserer og uskadeliglgjør vtllje til fl sette noe nytt og sterkt det såkalte norske arbeiderparti re

ikke bare tar sikte på fl skifte ut disse eksplosive marxistiske ideer imot. presenterte internasjonale jøde

'denne el~er hin lov, derune eller hin, hvis ødeleggende virkning allerede 7. At den borgerlige politil<k og marxisme er enten en forfører eller 

,minister, denne eller hin regjering, Tocqueville pekte på. Vi må ikke de gamle borgerlige Partier derfor en forført. Bevisst eller ubevisst 

men på it omstyrte selve sam f u n- gå. trett av it oplyse vårt folk om: heIler ikke kan være noe bolverk arbeider han med på å trellbinde og 

det, på A ry\'Ite det grumnlag som I 1. At det såJkalte norske arbel- mot marxismens sy,ndfiod, men ødelegge sig selv, sine efterkomme

det hviler på? Og tror dere Ikke at derparti er helt og holdent man:- tvertimot - forøvrig overensstem- re og sitt folk. 

dersom slike meninger får feste rot, istisk. mende med marlcist-teorien _ ska- Oplysningskampen i disse spørs

dersom de fAr en Illesten almindellg 2. Om de tanker 110m marxismen I per forutsel:lJ!ingene for marxismens I mAl er €IM1U i sin begynnelse, og 

utbredelse, dersom de trenger dypt byg,ger pA, og hvad dens V!lrkelige gjennemførelse li'kesom de har gjort dumh",t og uvidenhet, treghet og 

inn i massene, at de Ikke da wr el- mAa og resultater er i motsetning til det for dens opkomst. rr,isundelse er som bekjent stormak-

ler senere må hitrøre de fryktelig- marxistenes falske og forlokkende 8. At de liberal-kapitalistiske ter i historien og i politikken. Men 

ste omveltninger? Jeg tror, at vi slagord. borgerlige partier og de marxistiske sannheten er sterk, og den vil seire, 

nu er sovnet !,nn ~ en vulkan." 3. Om marxismens machiavelli- partier således faktisk danner en Når innsikten h",r er vunnet, så vin-

Disse ordene blev sagJt året ef- ske taktikk og aZ'beidsmetoder. borgerlig-marxistisk enhetsfront ner også vAr nasjonale samlingsbe-
ter at Marx' kommunistiske mani- 4. Om marxismens organisasjo- som bare kan overvinnes aven be- vegeIse fremover, og N, S. vil gå 

fest utkom, som er opropet til dan- ner og "",parat her d landet og in- vegeIse som N. S. der bygger på et som seierherre gjennem målet. 

nelsen av den internasjonale ntarX- ternasjolllalt. helt annet livssyn, og som i den på- Vidkun Quisling. 
istiske bevegelge og den dag idag 

5. At marxismen er liberal- 'gående forvirring og opløsning av 
grUlll'lllaget og. remriugslinjer for ismens skygge og det konsekvente gamle former vil skape en ny og 

denne, og altså også for det sAkaIte og avsluttende 'utslag av det sam- sterk form for vArt fol1<s fremtidige 

-norske arbeiderparti. Allerede in- me rasjonalistiske og materialisti- liv. 
noen en måned efter Tocqueville's ske livssyn. 9. At borgerlige velgere derfor 

6. At marxismens enorme utbre- styrker den samfunds'bevarende 
tal .. brøt februar-.revolusjonen ut og 

front ved å gå over til N, S" mens' 

de faktisk svekker de verdier de me

ner å bevare, og styrker marxismen, 
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