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Sammendrag 

En intellektuell kjennetegnes ofte med evnen til å se det nye og usedvanlige i fenomener som 

vokser frem og setter sitt preg på samfunnet og verden. Denne masteroppgaven handler om 

fire norske intellektuelle, Victor Mogens, Niels J. Mürer, Eyvind Mehle og Waldemar 

Brøgger, som i perioden 1933-1940 fikk oppleve Nazi-Tyskland på nært hold og stilte seg 

velvillig innstilt til det nye regimet. Deres dyptgående og førstehåndserfarte kunnskaper om 

det nye Tyskland, gir oss innsikt i hvordan mennesker i 1930-årene møtte nazismen med et 

åpent og forståelsesfullt sinn. Masteroppgaven gir svar på hvilke motiver som lå bak 

aktørenes synspunkter og i hvilken grad de brukte posisjonene sine som aktive skribenter og 

samfunnsdebattanter til å være talsmenn for det nye Tyskland.     
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1. Innledning 

 

Enhver nasjons tankeliv vil naturligvis supplere egne ideer med andres, og i 1930-årenes 

Norge konkurrerte en mangfoldighet av ideologier og idéstrømninger som hadde opprinnelse i 

utlandet. Den tyske nasjonalsosialismen (heretter nazismen) var en av disse ideologiene. Man 

kan til en viss grad si at den konkurrerte om herredømmet over samtidens tankeliv. I denne 

avhandlingen vil jeg skrive om fire norske intellektuelle som opplevde Nazi-Tyskland på nært 

hold og som forsvarte og sympatiserte med regimet i perioden 1933-1940. De fire 

intellektuelle er Victor Mogens, Niels J. Mürer, Eyvind Mehle og Waldemar Brøgger. Jeg vil 

kartlegge disse individenes vennligstilte holdning overfor Det tredje riket og hvilke sider av 

regimet som appellerte til dem.  

Nettopp aktørenes bruk av betegnelsen «det nye Tyskland,» illustrerer hvordan de viste en 

vennligsinnet forståelse for nazismens fundamentale brudd med Weimarrepublikken. Målet 

med avhandlingen er å undersøke hvilke motiver som lå bak de intellektuelles synspunkter og 

i hvilken grad dem brukte posisjonene sine som aktive skribenter og samfunnsdebattanter til å 

være talsmenn for det nye Tyskland. Det vil bli fokusert på hva de skrev, sa og mente om 

Nazi-Tyskland i den norske offentligheten. Deretter vil jeg, ved å sammenligne likheter og 

ulikheter mellom aktørene, undersøke om det er en felles kjerne i deres vennligstilte holdning 

til Hitlers regime. Perspektivene vil således gi innblikk i hvordan nordmenn i 1930-årene 

opplevde egen samtid og forhold som demokrati, diktatur, krigsfaren, antisemittisme og den 

ideologiske rivaliseringen mellom nazismen, kommunismen og liberalismen. 

Valg av problemstilling 

Nazi-Tysklands fundamentale forkastelse av det bestående liberaldemokratiske samfunnet og 

regimets enorme preg både på samtiden og i historisk målestokk, gjør nazismens 

tiltrekningskraft til en naturlig gjenstand for undersøkelse. Fremveksten av nazismen var en 

av de mest betydningsfulle politiske fenomenene i første halvdel av det 20. århundre, ofte 

omtalt som ideologienes tidsalder. Regimet som så dagens lys i Tyskland i 1933 var basert på 

en totalitær ideologi som harmonerte dårlig med norske forhold og ble tolket av mange som 

en trussel mot den etablerte samfunnsordenen. Imidlertid var mellomkrigstiden også en tid 



2 

 

hvor det ikke manglet på nytenkende og revolusjonære røster, og mine utvalgtes vennligstilte 

holdning til Nazi-Tyskland vil gi et innblikk i hvordan slike ideer og bevegelser ble mottatt. 

Et annet fenomen som underbygger avhandlingens problemstilling, er intellektuelles 

tilbøyeligheter for det totalitære. Det er påfallende mange intellektuelle som har på ulike 

måter omfavnet, legitimert, unnskyldt og bortforklart noen av de verste regimene verden har 

opplevd. Uansett hvor grove ideene eller resonnementene måtte være, er det utallige 

eksempler på hvor totalitære ideologier har funnet grobunn blant de kultiverte samfunnslag. 

Mark Lilla tar opp dette temaet i sin bok The Reckless Mind:  

Distinguished professors, gifted poets, and influential journalists summoned their talents 

to convince all who would listen that modern tyrants were liberators and that their 

unconscionable crimes were noble, when seen in the proper perspective. Whoever takes 

it upon himself to write an honest intellectual history of twentieth-century Europe will 

need a strong stomach.1 

Thomas Sowell deler Lillas beskrivelse i sin bok Intellectuals and Society: 

Scarcely a mass-murdering dictator of the twentieth century was without his intellectual 

supporters, not simply in his own country, but also in foreign democracies, where 

people were free to say whatever they wished. Lenin, Stalin, Mao, and Hitler all had 

their admirers, defenders, and apologists among the intelligentsia in Western democratic 

nations.2 

Lilla er klar på at dette ikke er isolerte enkelthendelser av dårlig dømmekraft og overdrevne 

utsagn, men at vi har å gjøre med et sammensatt fenomen.3 Mellomkrigstiden manglet ikke på 

prominente intellektuelle som var villig til å bruke sin innflytelsesrike stemme til å gå god for 

totalitære regimer både i Tyskland, Italia og Sovjetunionen, samtidig som de bortforklarte 

eller tiet om regimenes forbrytelser. Å tale regimenes sak betydde, implisitt eller eksplisitt, å 

snu demokratiet ryggen og fremstille diktatur som en rasjonell og begripelig styreform. Dette 

inkluderer enkelte norske intellektuelle på 1930-tallet, som vel vitende kunne uttrykke slike 

ideer og meninger i et fritt, demokratisk samfunn uten å frykte forfølgelse eller represalier.  

                                                 
1 Lilla 2001:198 
2 Sowell 2009:2 
3 Lilla 2001:198 
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Utvalg, representativitet og avgrensning 

Selv om de fire intellektuelle jeg skal skrive om var i forskjellige stadier av deres liv og var 

ikke talerør for noe større fellesskap enn deres individuelle synspunkter, er det flere faktorer 

som gjør det fruktbart å undersøke deres meninger og holdninger både som individer og som 

gruppe. Samtlige var del av det intellektuelle miljøet i Norge, hvor de menget seg i de 

akademiske og kulturelle kretser. De var verdensvante, beleste, ordmektige og holdt seg 

oppdatert på de politiske og kulturelle strømningene som sirkulerte rundt om i Europa. Av 

aller høyest betydning for min avhandling var de skriveføre og ikke sky for å dele sine tanker 

og ideer med offentligheten. I kraft av deres prominente roller høstet de respekt og innflytelse, 

men deres engasjement i samfunnsdebatten ble også møtt med motmæle og kritikk.  

Med sine hyppige deltakelser i det offentlige ordskiftet forsøkte aktørene å påvirke folks syn 

på Nazi-Tyskland. De investerte mye av sin tid og intellektuelle kapasitet til å forme en 

begripelig og anskuelig fremstilling av det nazistiske regimet. Samtlige opplevede Det tredje 

riket på nært hold når de til forskjellige tider i 1930-årene oppholdt seg i Tyskland. Dermed 

innehadde de større kunnskap om regimet enn den vanlige nordmann. Med velvilje delte de 

sine positive erfaringer og synspunkter til det norske folk gjennom utallige avisspalter, 

foredrag og debatter. Målet var å skape økt forståelse for det nye Tyskland og være en 

motvekt til kritikken som ble rettet mot regimet. Ikke sjeldent førte dette til polemiske 

brytninger i avisspaltene, hvor beskyldninger og insinuasjoner ble flittig brukt.  

Ved å fortelle om deres erfaringer, meninger og holdninger, vil vi få innblikk i hvordan 

mennesker forholdt seg til Nazi-Tyskland. Aktørene bidro til å underlette forståelsen av 

regimets ideer i 1930-årene. De fornektet eller bortforklarte faresignalene, unnskyldte 

diktaturets utarting og eksesser, og i noen tilfeller leflet med det verste av nazistisk tankegods. 

Avhandlingen vil dermed avdekke ikke bare individer som gikk langt i enten å forsvare og 

forstå det nye Tyskland, men også tilfeller hvor man mente at det nazistiske styresettet 

representerte et overlegent alternativ til det liberaldemokratiske Norge.  

Fordi mitt antall sjelden kan brukes som representativt uansett gruppe du beskriver, er denne 

avhandlingen ikke ment for å generalisere eller gjøre krav på noen form for representativitet. 

Intellektuelle er ingen ensartet gruppe når det kommer til politiske og ideologiske ståsted og 

overbevisninger. Likevel er det påfallende mange som har uttrykt seg positivt til ulike 
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totalitære bevegelser og regimer gjennom tidene, og sådant inngår oppgaven min i et større 

fenomen og forskningsfelt.  

Grunnlaget for avgrensningen av oppgaven til perioden 1933-1940, er at i dette tiåret hadde 

Hitler og nazismen, av sammensatte grunner, en stor og demonstrativ folkelig oppslutning i 

Tyskland. Dette var før krigsutbruddet og jødeutryddelsene, og regimet opplevde en helt 

annen tilslutning og forståelse enn etter dets undergang i 1945. For mange var regimet roten 

til alt som var galt, for andre representerte det kuren mot elendighetene. Selv om det var 

mennesker som skrev og debatterte i 1930-årene som muligens ante en kommende katastrofe, 

må man ha in mente at aktørene ikke hadde den historiske fasiten å støtte seg til. I tillegg vil 

avhandlingen gi oss innsikt i deler av den offentlige debatten ledende opp til invasjonen av 

Norge 9. april 1940. Tysklands invasjon av Norge var et fundamentalt vannskille for mange 

vennligstilte. Hendelsene var såpass dramatisk, dyptgripende og omkalfatrende at det vil være 

et naturlig sluttpunkt på denne avhandlingen. 

Kildematerialet 

Jeg vil hovedsakelig basere meg på aktørenes sakprosa og ytringer rettet mot den nasjonale 

offentlighet i 1930-årene; det vil si åpne kilder som aviser, tidsskrifter og bøker. Her har jeg 

benyttet meg av arkivmaterialet ved Nasjonalbiblioteket. Det trykte ord var i 1930-årenes 

Norge det viktigste medium for den kulturelle, intellektuelle og politiske debatten. 

Idestrømningene, debatter, polemiske meningsbrytninger og politisk agitasjon utspilte seg 

hovedsakelig i avisspaltene, tidsskrifter og bøker.  

Aktørenes skriveførhet og -glede gjør at kildematerialet gir et grundig bilde av hvordan de 

forholdt seg til det nye Tyskland. Avhandlingen min bygger på et omfattende kildemateriale 

som fanger opp selve essensen i deres eksplisitte standpunkter og helhetlige vurderinger 

vedrørende Nazi-Tyskland. Deres skjønnlitterære bibliografi vil imidlertid ikke bli undersøkt i 

denne avhandlingen, til tross for at det var tilfeller hvor litteraturen hadde en politisk slagside 

og imiterte virkeligheten.  

Forskningslitteratur 

Samtlige av aktørenes vennligstilte holdning til Nazi-Tyskland har blitt berørt i tidligere 

forskning. I et kapittel i antologien Intellektuelle og det totalitære, tar Nicola Kristin Karcher 

for seg Victor Mogens sitt forhold til Tyskland gjennom hele mellomkrigstiden. Dermed er 
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det en uunngåelig og betydelig overlapping mellom min og hennes fremstilling av Mogens. I 

tillegg behandler Andreas Norland i Hårde tider hans rolle i Fedrelandslaget i 

mellomkrigstiden. Eyvind Mehle, Niels J. Mürer og Waldemar Brøgger nevnes alle, i ulik 

grad, i Tormod Valakers «Litt fascisme, hr. statsminister!». Valaker undersøker dem 

imidlertid først og fremst som en del av den borgerlige pressen, ikke som enkeltindivider. 

Ellers så dukker aktørenes navn opp forskjellige steder i forskningslitteraturen som omhandler 

mellomkrigstiden og okkupasjonshistorien. Som regel er det fragmentert siden forskningen 

ikke omhandler dem direkte, men det har vært nyttig i denne avhandlingen for å sy sammen et 

helhetlig bilde av deres liv i 1930-årene.   

Om vi utvider horisonten og ser på forskningslitteraturen som behandler intellektuelles 

forhold til totalitære regimer, ideer og bevegelser, finner vi en omfattende historiografi. Svært 

mye av det omhandler intellektuelles forhold til de kommunistiske regimene i det 20. 

århundre. Alastair Hamilton hevder at forskjellene mellom de som sverget til kommunismen 

og de som helte mot nazismen, var i flere tilfeller minimale.4 Hvis man inntar et komparativt 

perspektiv mellom de bevegelsene og regimene som betrodde til henholdsvis fascismen eller 

kommunismen, vil man finne en overvekt av intellektuell støtte til de kommunistiske.5  

Det er en lang tradisjon av skarpe intellektuelle, ofte teoretisk anlagt, som har latt seg 

begeistre og forføre av kommunistiske ideer. Det er flere grunner til dette. En avgjørende 

årsak er fascismen og kommunismens henholdsvis ulike levetid. Hvor sistnevnte ble, i 

varierende grad, idealisert og fremmet som en troverdig og oppnåelig samfunnsmodell fra 

Karl Marx sin tid og frem til sitt endelige nådestøt ved Sovjetunionens fall, var fascismen som 

en reell ideologisk størrelse og alternativ et kortvarig fenomen begrenset til mellomkrigstiden.   

Samtidig hadde de kommunistiske regimene større interesse av å høste intellektuell støtte. 

Sovjetunionen er et godt eksempel på et regime som var aktiv i å påvirke og manipulere 

intellektuelle til dets fordel. Gjennom organisasjoner som VOKS6 forsøkte regimet å høste 

sympati fra omverden. En overveldende gjestfrihet ble brukt til å tiltrekke, oppmuntre, 

forføre, påvirke og belønne utenlandske intellektuelle, slik at de i retur publiserte 

favoriserende reiseskildringer som kunne leses i deres hjemland.7 Velkomsten de 

                                                 
4 Hamilton 1971:XVI 
5 Det eksisterer en omfattende historiografi om intellektuelles forhold til de kommunistiske regimene i det 20. 

århundre; se Caute (1988), Furet (1996), Hollander (1998), Stern (2007) 
6 Forkortelse for All-Union Society for Cultural Relations with Foreign Countries. 
7 Hollander 1998:173-176; Stern 2007:5-8 
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intellektuelle opplevde under sine korte opphold, hvor smiger og oppmerksomhet mettet deres 

selvbilde, gav dem et unyansert bilde av regimet som gjorde det naturligvis vanskelig å 

kritisere verten. Nazistene på sin side uttalte ofte forakt for de intellektuelle. I 1938 sendte 

Hitler en verbal salve mot intellektuelle, hvor han omtalte dem som fundamentalt upålitelige, 

ubrukelige og farlige. Ifølge føreren var deres ubegrensede individualisme og konstante 

samfunnskritiske utlegninger i strid med massenes instinktive og ubetingede solidaritet.8 

Metodologi 

Avhandlingen tar sikte på en kvalitativ studie av en håndfull individer og deres forhold til 

Nazi-Tyskland. Det er en dybdestudie som tar utgangspunkt i aktørene som tenkende og 

handlende subjekter. Målet er å trenge inn i hensiktene, målene og motivene hos aktørene og 

tolke meningene som lå bak deres ytringer, synspunkter og tankeprosesser. Dermed har 

avhandlingen en hermeneutisk metodologisk tilnærming.9 Selvfølgelig hevdes det ikke at 

kildematerialet som brukes i denne avhandlingen gir en fullstendig og dekkende beskrivelse 

av hvem disse menneskene var, men det gir oss et innblikk i hvordan nazismen fortonte seg 

fra deres ståsted. Jeg har søkt å tolke aktørenes ytringer i lys av deres ståsted og i lys av den 

historiske konteksten de befant seg i. Således kan vi avdekke nazismens tiltrekningskraft og 

finne motivene og intensjonene som lå bak deres vennligstilte holdning. 

Videre har avhandlingen som mål å gi en systematisk sammenligning av aktørenes forhold til 

nazismen. Fordelen med en kvalitativ studie med få studieobjekter, er at det gir oss 

muligheten til å behandle dem grundig og som en sammensatt gruppe. I forlengelsen av dette 

vil en komparativ tilnærming fange inn likheter og ulikheter mellom aktørene. Ulempen 

derimot med en slik studie, er at den ikke tar for seg hvor representativ de var for samfunnet i 

sin helhet. For å overkomme dette problemet, har jeg valgt å støtte meg på annen 

forskningslitteratur som kan fortelle om hvor utbredt slike tanker og holdninger var i 

mellomkrigstiden.    

Oppbygging av avhandlingen 

Avhandlingen er delt inn i åtte kapitler. Jeg starter i kapittel 2 med en kort redegjørelse for 

perioden aktørene befant seg i. Det vil bli lagt vekt på de politiske forholdene i Norge i 1930-

årene, framveksten av nazismen og hvordan den ble mottatt og omtalt av nordmenn. Samlet 

                                                 
8 Evans 2006:298 
9 Kjeldstadli 2013:122-125 
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sett vil det bli gitt en skissering av utviklingstrekk, begivenheter og fenomener som var med 

på å påvirke nordmenns forhold til Hitlers regime 

I kapittel 3-6 vil jeg ta for meg aktørenes livsløp i 1930-årene og hvordan de forholdt seg til 

Nazi-Tyskland i den perioden. Siden de fire intellektuelle ikke utgjorde noe enhetlig miljø, vil 

det være mest oversiktlig å behandle dem hver for seg. Her vil jeg redegjøre for grunnlaget 

bak deres vennligstilte holdning overfor det nye Tyskland. Det betyr at jeg vil undersøke 

hvordan de forholdt seg til Nazi-Tyskland gjennom hele perioden og sammenfatte det inn i et 

større, helhetlig bilde av dem. Samtidig vil jeg når det er påkrevd og relevant, vise til viktige 

hendelser og begivenheter i aktørens liv, samt endringer i deres meninger og holdninger over 

tid.  

I kapittel 7 vil jeg gjøre en komparativ studie av aktørene. Jeg vil sammenligne likheter og 

ulikheter mellom dem, samt drøfte hvor langt de strakk seg i sin støtte til Nazi-Tyskland og 

hva som tiltrakk dem til regimet. Det vil bli undersøkt om vi finner et gjentagende mønster i 

deres motiver og bruk av argumentasjon, og hva det kan det fortelle oss om hvilken 

tiltrekningskraft regimet og nazismen utøvde i 1930-årene.  

I kapittel 8 vil jeg komme med min konklusjon, hvor jeg gjør opp min mening om hvor langt 

de gikk i sin støtte til det nye Tyskland, om de mente at det var sider av regimet som burde 

anvendes på det liberaldemokratiske Norge og hvor stor innflytelse de hadde på den norske 

opinionen.  

Ortografi 

Til slutt må jeg påpeke at avhandlingen er basert på tekstkilder fra 1930-årene. 

Oppmerksomme lesere vil merke seg at det vil stadig forekomme skrivefeil og uvante 

formuleringer når det henvises til direkte sitater. Det skyldtes både slurv fra aktørenes side og 

at språket var annerledes på den tiden. Jeg gjør leseren oppmerksom på at jeg har sitert 

aktørene slik de var trykt – inkludert skrivefeil. Det har ikke ført med seg, slik jeg ser det, til 

at meningsinnholdet ikke er forståelig eller at det har blitt endret. 
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2. 1930-årenes Norge 

 

For å forstå de intellektuelles vennligstilte holdning til Nazi-Tyskland, må vi først prøve å 

sette oss inn i den historiske konteksten aktørene befant seg i, måten dem tenkte på, og 

erfaringene og antakelsene de handlet etter. I dag vekker Nazi-Tyskland, med rette, avsky og 

forferdelse for regimets altoverskyggende ugjerninger under 2. verdenskrig. Nazismen hadde 

imidlertid et annet grep om folk i mellomkrigstiden. For mens den ble nedkjempet under 2. 

verdenskrig og siden vært et marginalisert fenomen, opplevde ideologien på 1930-tallet en 

helt annen tilslutning og forståelse. Det var en tid da ytterliggående meninger fikk florere og 

folk var mentalt åpne eller innstilt på radikale ideer og omveltninger. Det nye Tyskland 

mobiliserte håp og lidenskap hos tusenvis av mennesker, så vel hos intellektuelle som hos 

andre.  

Det liberale frafallet 

Mellomkrigstiden i Europa var en turbulent periode preget av kriser, forfall, ekstremisme, 

polarisering og klassekonflikter. Første verdenskrig hadde satt dype og blodige spor i en rekke 

europeiske nasjoner. Opplevelsene og minnene var fortsatt høyst gjeldene da krakket på Wall 

Street fant sted i 1929. Med millioner av arbeidsledige havnet kapitalismen, liberalismen og 

den klassiske økonomiske tenkningen på vaklende grunn. Sløret var revet til side og de gamle, 

liberale verdiene sto avkledd for alle. Følgene var desillusjon, bitterhet og fremmedgjøring. I 

forlengelsen av det intense skiftet i holdninger, ideer og følelser, fikk spredningen og 

aksepten av nye radikale ideer og bevegelser medvind.  

Demokratiet i Norge i mellomkrigstiden var forholdsvis sterkt og flesteparten innenfor hver 

samfunnsgruppe arbeidet for politisk innflytelse med bruk av demokratiske midler. Likevel 

oppsto det en åpenbar svekkelse av troen på liberalismen og parlamentarismen i denne 

perioden. Krakket på Wall Street i 1929 rammet også norsk økonomi hardt. Krisen skapte 

køer av arbeidsledige, nedlagte bedrifter, stigende behov for sosialhjelp og stadig trangere 

offentlige budsjetter. I forlengelsen av den økonomiske verdenskrisen ble situasjon opplevd 

som en moralsk og kulturell krise, der mange mennesker satte spørsmålstegn ved den rådende 
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orden. Ingen ideologi hadde overherredømme, og mange nordmenn var mentalt åpne for nye 

løsninger og forandring.10 

Norge har aldri hatt så mange regjeringer på så kort tid som mellom 1918 og 1935. Landet 

opplevde en politisk krise som underminerte samfunnets lederskap og statens legitimitet. Det 

politiske systemet ble splittet, med hyppige regjeringsskifter og liten evne til å styre og møte 

de mange krisene som oppsto i perioden. Dette skapte grobunn for misnøye med 

parlamentarismen som stakk ganske dypt og var i alle fall en idé med alminnelig tilslutning. 

Videre førte det til at mange mennesker lot seg begeistre av ensidige forklaringer, enkle 

løsninger og politisk ekstremisme. Med disse fulgte antidemokratiske holdninger i flere 

grupper, enten de jublet for proletariatets diktatur eller for sterke menn med mot til å heve seg 

over demokratiet. Det fantes røster og fraksjoner i samtlige samfunnsgrupper som uttrykte 

sterk misnøye med demokratiet. Etter deres oppfatning var styresettet preget av 

handlingslammelse og ineffektivitet, og de mente at det truet deres interesser og verdier.11  

Hos visse grupper, partier og bevegelser på høyresiden fikk en radikalisert form for 

nasjonalisme fotfeste i mellomkrigstiden. For enkelthets skyld kan man samle dem under 

betegnelsen høyreautoritære.12 De to fremste eksemplene var NS og Fedrelandslaget, men det 

fantes også andre grupper av mindre betydning, som Samfundshjelpen, Samfundsvernet og 

Den nasjonale legion. Felles for dem var en sterk avvisning av klassekamp og marxisme og en 

tilsvarende sterk frykt for trusselen om en kommunistisk revolusjon i Norge. En annen 

fellesnevner var en skepsis til, eventuelt blank avvisning av, det eksisterende parlamentariske 

demokratiet.13  

På den andre siden av det politiske spektrumet var norske arbeidere tilsynelatende mer 

politisk radikalisert enn deres kamerater i en rekke andre land. Selv om en reell revolusjonær 

maktovertakelse var lite aktuell og det kan diskuteres i hvor stor grad den norske 

arbeiderbevegelse var radikal, beholdt deler av bevegelsen og venstresiden en konfronterende 

og revolusjonær retorikk gjennom store deler av mellomkrigstiden. På samme tid ble den 

                                                 
10 Kjeldstadli 1994:200-203 
11 Kjeldstadli 1994:205-207; Nielsen 2011:64-65 
12 Begrepet «høyreautoritær» er ikke uproblematisk. I denne sammenhengen må det understrekes at termen 

«høyre» blir brukt rent konvensjonelt. Det er for å skille disse aktørene og gruppene fra marxistiske orienterte 

autoritære grupper og retninger. For nærmere drøfting av begrepet, se Sørensen 1991:11-13 
13 Sørensen og Brandal 2018:75-88 
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revolusjonære agitasjon oppfattet på borgerlig side som høyst alvorlig og ga ytterligere 

næring til antimarxistiske aktører og grupper.14  

Nazismen og dens norske variant 

På samme tid bidro innflytelse utenfra til å underminere troen på liberalismen og demokratiet 

i Norge. Nærmest over hele Europa i 1930-årene ble liberalismens tilintetgjørelse høylytt 

proklamert og massepolitikkens fremvekst ble triumfert. Liberaldemokratiske ideer og verdier 

ble stadig utfordret og drevet tilbake. Det liberale frafallet fikk mest fatale følger i Tyskland. 

Kaoset som hadde preget landet helt siden 1914 var avgjørende for at tyskerne stilte seg bak 

Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti (NSDAP). I løpet av få måneder etter at Hitler 

ble utnevnt som rikskansler 30. januar 1933, var regjeringen omdannet til et 

revolusjonskabinett. Hitler gikk effektivt og dedikert i gang med å systematisk rive ned 

Weimardemokratiet. Det resulterte i en ettpartistat bygd på en lederkult og ideologisk 

ensretting. 

Inntil 1930-årene var Norge et lite land som var fattige på impulser og med dårlig kontaktflate 

til omverdenen. Tilstanden endret seg dette tiåret ved at det norske samfunnet ble utsatt for en 

ukjent grad av fremmede åndsstrømninger. Det hadde også sammenheng med at nordmenns 

interesse for og kunnskaper om utenlandske forhold økte i takt med sirkulasjon av aviser og 

radioens lytterskare. Innflytelsen utenfra gjorde seg gjeldene ved nazismens maktovertakelse i 

Tyskland i 1933. Tidligere var det skrevet fra tid til annen om Hitler i norske medier, men 

noen stor interesse kan han knapt sies å ha vakt. Maktovertakelsen satt imidlertid føreren, 

regimet og nazismen ettertrykkelig på dagsordenen i Norge. Innflytelsen var tydelig ved at 

Vidkun Quisling meldte seg til deltakelse ved stortingsvalget det året med partiet Nasjonal 

Samling (NS). Den alminnelige forståelsen var at NS sin deltakelse betydde at nazismen var 

kommet til Norge.15  

Den norske reportasjelitteraturen om hendelsene i Tyskland hang seg fort på nazismens 

estetiserte form for politikk og krigerske fremtredelse. I sin bok Det tredje rike fra 1933 

tegnet historikeren Arne Ording konturene av nazismen som et masseparti som brakte 

militaristiske idealer fra krigsårene inn i politikken. Året etter kom boken Tyskland marsjerer 

– hvorfor? hvorhen? av Dagbladets utenrikskommentator Ragnar Vold. Fra sitt liberale 

                                                 
14 Dahl 2001:76-80; Sørensen og Brandal 2018:51-53 
15 Dahl 2001:160-162 
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ståsted og med en bitter resignasjon i undertonen, ønsket Vold å få frem råskapen til det 

nazistiske regimet.16       

På samme tid var det var mange i Norge som stilte seg vennlig innstilt til Hitlers 

maktovertakelse, men det var mer basert på sympati for Tyskland på bakgrunn av den 

vanskelige og turbulente tiden etter første verdenskrig, enn begeistring for den nazistiske 

ideologien. Til langt ut på 1930-tallet ble Hitlers Tyskland møtt med forståelse i store deler av 

den borgerlige pressen.17 Samtidig var det de som så med interesse eller sympati til 

bevegelsen, og enda flere som mente at det kunne være noe å lære fra ideologien. Et 

fremtredende eksempel var Ragnarok-kretsen rundt sosialøkonomen Hans S. Jacobsen, som 

gjennom sitt tidsskrift med samme navn var et systematisk talerør for nazismen i Norge.18   

Likevel var det i det hele lite nedslagsfelt for nazismen i Norge i 1930-årene. På det politiske 

nivå viser NS sine svake valgresultater gjennom hele tiåret at det var dårlig grobunn for en 

norsk avart av nazismen. Bare 2,2 prosent av velgerne gav partiet sin stemme ved 

stortingsvalget i 1933. Etter enda magrere resultat ved valget tre år senere ble partiet redusert 

til en sekt.19 Den borgerlige pressen i 1930-årene er et slående eksempel på hvordan man med 

bruk av to hovedlinjer forholdt seg til det fremvoksende fenomenet fra Tyskland. På den ene 

siden ble NS blankt avvist og avskrevet som en flokk dilettanter; på den annen side viste 

ledende borgerlige aviser som Aftenposten, Tidens Tegn og Nationen en utbredt forståelse for 

det nye Tyskland.20 

I tillegg fikk ikke høyreaktivistiske grupper, som riktignok ikke nødvendigvis var fascistiske, 

men som forfektet eller luftet antiparlamentariske ideer, noe bredt gjennombrudd blant 

nordmenn. Perioden de gjorde seg mest bemerket kan tidfestes til årene 1927-33/34.21 

Nedgangen etter 1934 har sammenheng med at Norge opplevde i siste halvdel av tiåret 

politisk stabilitet og en økonomisk bedring. Endringene skjedde ikke brått og momentant, 

men den politiske virkeligheten slik den fortonte seg i siste halvdel av 1930-tallet skapte en 

                                                 
16 Dahl 2001:234-235 
17 Valaker 1999:10 
18 Dahl 2001:163,171-172 
19 Dahl, Hagtvet og Hjeltnes 1990:109-193 
20 Dahl 2001:214-222; Valaker 1999:46-47 
21 Olstad 2010:75-82 
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ny optimisme og tro på demokratiet. Som en konsekvens var det en mindre lyst blant folk til å 

prøve det nye og ukjente.22   

En humanistisk front 

Ifølge historiker Hans Fredrik Dahl bar språklige formuleringer og metaforer i 1930-årene 

preg av kamp og oppgjør, noe som var sterkt forbundet med nazismens gjennombrudd i 

Tyskland.23 Dette ble forsterket av kulturradikalismens sterke posisjon innenfor kulturlivet og 

dens tilbøyeligheter for marxismen. For sentrale kulturradikale som Arnulf Øverland, Sigurd 

Hoel og Helge Krog ble nazismen både en konkret politisk trussel og en samlebetegnelse for 

alt de betraktet som reaksjonært.24 De intellektuelle denne avhandlingen omhandler, sto ikke 

alene i å velge side i mellomkrigstidens ideologiske klima. Det intellektuelle miljøet i Norge i 

1930-årene gir oss et verdifullt innblikk i hvordan de nye ideene fra Tyskland både ble mottatt 

med åpent sinn og nysgjerrighet, men også med forakt og avsky.  

Hvis vi tar utgangspunkt i åndsarbeidere finner vi før invasjonen 9. april 1940 få åpenbare 

nazister, men det var likevel et merkbart nazistisk islett blant norske litterater i 1930-årene. 

Ved første øyekast er det ikke til å unngå en stor skikkelse som Knut Hamsun, som sto frem 

som en vedvarende og ihuga tilhenger av Hitler. Selv ikke Krystallnatten, som riktignok rystet 

han, ble utslagsgivende for hans pro-tyske og nazivennlige holdninger.25 Samtidig erklærte 

Hamsun seg som Quisling mann. Hadde han hatt ti stemmer, sa han i 1936, skulle NS-lederen 

fått dem alle.26  

Foruten om Hamsun var det flere åndsarbeidere som uttrykte sympati og forståelse for det nye 

Tyskland. Noe av det skyldtes den naturlige tilhørigheten de følte til den tyske kulturen, men 

det var også et nedslagsfelt i miljøet for nazistisk ideologi. En betydelig liste med kjente navn 

som Øvre Richter Frich, Sven Elvestad, Tryggve Gulbranssen, Barbra Ring, Gabriel Scott og 

Finn Halvorsen uttrykte, for forskjellige grunner og i ulik grad, vennlighet til naziregimet.27 

Samtidig ble stiftelsen av NS møtt med en mer eller mindre åpen støtte fra en hel rekke 

personer i og rundt forfattermiljøet. I tillegg til nevnte Scott, Hamsun og hans kone Marie, 

                                                 
22 Lange 1998:12; Nielsen 2011:85-87 
23 Dahl 2001:234 
24 Longum 1986:112 
25 Dahl 2014:16-22 
26 Dahl 2001:237 
27 Valaker 1999:105-120 
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finner vi navn som Johan Bojer, Mikkjel Fønhus, Ingeborg Møller, Alf Larsen, Erik Lie og 

Erling Bjørnson.28 

Imidlertid kan man ikke på dette grunnlag konstatere at nazismen hadde noen overveldende 

intellektuell støtte i Norge i 1930-årene. Tvert imot, så ble Hitler katalysatoren som forente 

kreftene, og langsomt vokste det frem en skjør, men bred allianse i norsk kulturliv hvor 

radikale og verdikonservative fant sammen. Arnulf Øverlands dikt «Du må ikke sove!» fra 

1936 er et talende uttrykk for hvordan norske intellektuelle møtte utfordringene fra nazismen. 

Frem mot slutten av tiåret skjedde det en sentrumsdannelse i norsk åndsliv. Særlig viktig i 

dette arbeidet var tidsskriftet Fritt Ord, med Kristian Schjelderup som redaktør. Tidsskriftet 

ble et samlingspunkt i kampen mot fascismen, og gav rikelig med spalteplass til både radikale 

og verdikonservative. På tvers av tradisjonelle skillelinjer samlet dem seg til en humanistisk 

front, med en vilje til å forsvare felles verdier som demokrati, menneskeverd og frihet.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Ringdal 1993:141 
29 Longum 1980:153-154; Valaker 1999:202-204 
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3. Victor Mogens – Den høyreautoritære 

vennen av Tyskland 
 

Når vi reagerer og kritiserer, bør vi ta de særlige forhold i 

Tyskland med i betraktning. Der er noe, som står over den 

enkeltes frihet og velbefinnende og det er nasjonens liv og 

fremtid. Over individet står folket, over partiet står staten. Efter 

det prinsipp, folkefellesskapets prinsipp, ledes det nye 

Tyskland.30 

 

Victor Mogens (1886-1964) var forfatter, journalist og politiker. Ved nazismens 

maktovertakelse i 1933 hadde han allerede i lengre tid vært en profilert og veletablert 

personlighet i den offentlige debatten i Norge. Siden 1927 hadde han markert seg som 

utenrikskommentator i den da privatdrevne kringkastingen. Utenrikskronikkene ble umåtelige 

populære, hvor hans omfattende kunnskaper, levende fremstillingsevne og velegnede 

radiostemme gjorde han til en av radioens mest hørte programposter. På samme tid var 

Mogens medlem i Fedrelandslaget, en organisasjon som hentet inspirasjon fra fascismen og 

som gjennom 1930-tallet rendyrket en høyrenasjonalistisk og høyreautoritær profil.31 Mogens 

var helt på linje med denne profilen og han var en hyppig og populær foredragsholder på 

Fedrelandslagets møter og stevner. Samtidig hadde han en fast spalte, som utenrikspolitisk 

redaktør, i lagets ukeavis ABC.  

Mogens hadde siden første verdenskrig engasjert seg i sitt offentlige virke for Tyskland.32 

Nazismens maktovertakelse i 1933 endret ikke den dype tilknytningen han følte til landet. 

Som utenrikskommentator i rikskringkastingen strebet Mogens med å holde en nøytral linje, 

men for den lille leserskaren til ABC forfektet han langt mer tyskvennlige synspunkter. Etter 

at han sluttet i rikskringkastingen i 1937, valgte han så å publisere utenrikskronikkene i 

                                                 
30 Mogens 1938:183 
31 Fedrelandslaget hentet inspirasjon fra og uttrykte beundring for Mussolinis Italia og Hitlers Tyskland, men 

organisasjonen betegnet ikke seg selv som fascistisk og lagets leder, Joakim Lehmkuhl, tok eksplisitt avstand fra 

tanken om diktatur som styreform i Norge, se Norland 1973:218-219; Sørensen & Brandal 2018:79-81 
32 Karcher 2014:55-57 
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skriftlig form, hvor den uttalte målsettingen var «å motvirke den sterke tendens til å ensrette 

opinionen, som vi daglig og ukentlig kan konstatere i presse og radio.»33 Med sin arbeidsflid, 

velkjente stemme og store kunnskapsnivå, hadde Mogens gjennom 1930-årene tilgang til en 

rekke mediekanaler som eksponerte hans umiskjennelige og standhaftige forsvar av Det tredje 

riket.  

Tyskernes fører og håp 

I de turbulente månedene før utnevnelsen av Hitler som rikskansler, spekulerte Mogens i sin 

utenriksspalte i ABC over mulige hendelsesforløp og utfall. Han så ingen åpenbar og entydig 

løsning, men han var ikke i tvil om at den parlamentariske situasjonen i Tyskland var 

uholdbar. I denne perioden er det liten støtte til Hitler og NSDAP å spore hos Mogens. Etter 

hans syn var nazismens fremgang avhengig av nedgangstidene og Hitlers taleevner. Om 

nedgangstidene skulle snu, var han ikke overbevist om førerens evner utover de oratoriske 

ville gi nazistene politisk makt.34  

Dette synet endret seg imidlertid brått ved utnevnelsen av Hitler som rikskansler 30. januar 

1933. Mogens stilte seg umiddelbart åpen og vennligsinnet til det nazistiske regimet; en 

holdning som kom til å vedvare gjennom tiåret. Få dager etter hendelsen skrev han begeistret i 

ABC om de mange tusen tyskere som hadde møtt opp i Berlin for å hylle sin nye leder. 

Bevegelsen hadde innledet en ny epoke i tysk politikk, og Hitler var blitt 13 millioner tyskeres 

fører og håp.35 To måneder senere konstaterte nordmannen etter riksdagsvalget 5. mars at den 

nasjonale revolusjonen var gjennomført og diktaturet var innført i Tyskland, uten at det var en 

beklagelig utvikling. «Man får inntrykk av at det er et folk, som endelig føler sig befridd for 

en mare,» skrev han i ABC.36  

Den velvillige forståelsen forplantet seg ytterligere hos Mogens da han i regi av den tyske 

automobilklubb dro på en åtte dagers rundreise i Tyskland i oktober 1933. I sine reisebrev til 

ABC fortalte han opprømt og begeistret om den oppløftende stemningen blant det tyske folk 

og om alle de positive endringene som på kort tid hadde funnet sted. Overalt hvor han ferdet 

rådet det fred og orden. Det var en himmelvid forskjell mellom kaoset og vanstyret som rådet 

under Weimarrepublikken og hverdagen i det nye Tyskland.37 Tross avviklingen av 

                                                 
33 Mogens 1938:1 
34 «Hvem er Adolf Hitler?». ABC 24.11.1932:2 
35 «Rikskansler Hiter». ABC 02.02.1933:2 
36 «Uken i utlandet». ABC 23.03.1933:2 
37 «Et land som tror på sig selv». ABC 02.11.1933:2 
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demokratiet og en rekke andre innskrenkninger, bemerket Mogens seg en uforbeholden 

tilslutning blant det tyske folket til regjeringens politikk. I et av reisebrevene i ABC skrev han 

følgende: 

Av de aller fleste føles det som en lettelse å være blitt av med det evindelige partikjegl, 

de usikre politiske forhold, truselen fra kommunistene og i stedet fått et fast styre, som 

fører, og er i stand til å føre, en langsiktig og positiv politikk og sørge for ordnede 

forhold og ærlighet og anstendighet i det offentlige liv.38 

Denne holdningen kom til å kjennetegne Mogens gjennom 1930-årene. Analysene og 

dekningen av det nye Tyskland hadde som formål å underlette forståelsen for regimet. 

Samtidig betegnes de av en påfallende unnskyldende og bortforklarende tilnærming til den 

nazistiske statens repressive karakter. Således blir det presserende å spørre hvorfor Mogens så 

iherdig forsvarte og unnskyldte det Det tredje riket og hva slags sider av regimet var det som 

virket tiltalende på ham. 

Løgnen om krigsskylden  

Som mange andre norske intellektuelle følte Mogens en kulturell beundring for Tyskland. Ut 

ifra en rekke uttalelser kan man utlede at han anså tyskerne som rasemessig overlegne og at 

landet hadde en rettmessig plass som ledende nasjon i Europa. På forsiden av ABC i 1937 

understreket han at det var tette historiske og kulturelle bånd mellom Tyskland og de nordiske 

landene. Ikke bare kunne Tysklands betydning for Norge innenfor litteratur, kunst og filosofi 

ikke måles, men det var også et blodsfellesskap og språklig slektskap mellom nordmenn og 

tyskere som skapte et evigvarende og intimt bånd. Bakgrunnen for denne artikkelen var at 

Mogens gremmet seg over at Norge ikke sendte noen ministere til det nordiske møtet i 

Lübeck det året. Det var beklagelig at mange nordmenn på grunn av politiske antipatier mot 

nazismen ikke erkjente fellesskapet med «det store germanske frendefolk i syd.»39  

Imidlertid var det hovedsakelig politiske sympatier som gjorde at Hitler og diktaturet fortonte 

seg for Mogens som forståelige fenomener. Dette hadde sammenheng med forhold som 

dominerte den politiske debatten i mellomkrigstiden og som hadde plaget hans sinn i over 

lengere tid. Den umiddelbare affiniteten Mogens påskjønte det nye Tyskland skyldtes 

                                                 
38 Ibid. 
39 «Ny norsk demonstrasjon mot Tyskland» ABC 01.07.1937:1 
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forakten for fredsslutningen etter første verdenskrig, misnøyen med praktiseringen av 

parlamentarismen i store deler av Europa, og en intens kommunistfrykt.  

Mogens la ikke skjul på at fredsslutningen etter første verdenskrig var avgjørende i hvordan 

han betraktet Det tredje riket og internasjonale forhold. Allerede i 1919 protesterte han i kraft 

som redaktør av tidsskriftet Ukens Revy mot å gi Tyskland eneansvaret for verdenskrigen.40 

Fjorten år senere fortone nazismen seg som den logiske konsekvensen av betingelsene knyttet 

til fredsslutningen og nøden som fulgte etter nederlaget. Versaillestraktaten fikk hyppig og 

dyptgående gjennomgå i Mogens sine avisartikler og utenrikskronikker gjennom 1930-årene. 

Det var en diskriminerende og ydmykende traktat som feilaktig hadde gitt Tyskland 

krigsskylden og gjort landet til en annenrangs nasjon. Ved 20-årsmarkeringen for 

krigsutbruddet i 1934 kalte han den tyske krigsskylden for en tjueårig løgn. Krigstidens 

løgnpropaganda hadde skapt den feilaktige og ensidige oppfatningen av Tyskland som 

ansvarlig for katastrofen.41 I ABC skrev han følgende: 

Det var under krigen lykkes en utrolig løgnpropaganda å innbille et utrolig uvitende og 

opfanatisert publikum i alle land, at nettop den nasjon [Tyskland], som ærligst hadde 

arbeidet mot krigen, som hadde den aller største interesse av fredens bevarelse (…) å 

fremstille nettop denne nasjonen som den skyldige i verdenskrigens ulykker.42 

Istedenfor var Mogens av den oppfatning at krigsutbruddet var hovedsakelig drevet frem av 

Russlands og Frankrikes krigslystne mobilisering. Etter krigsutbruddet i 1914 sto Tyskland 

alene og kjempet heltemodig og beundringsverdig mot en overtallig fiende; en 

verdenshistorisk prestasjon som bar vitnebyrd om den tyske rases styrke og overlegenhet. 

Siden Mogens følte et tett rasefellesskap mellom nordmenn og tyskere, fryktet han at 

svekkelsen av det germanske Mellom-Europa ville redusere hele kontinentets motstandskraft 

mot de østlige, overbefolkede nasjoner.43   

Slik Mogens så det var Versaillestraktaten et skrøpelig verk som i strid med den sunde fornuft 

hadde berøvet Tyskland fra enhver mulighet til å gjenreise seg. Situasjonen, hvis eksistens var 

avhengig av den tyske krigsgenerasjons tapte motstandskraft og kampvilje, kunne umulig 

vedvare, noe Hitlers maktovertakelse bar vitnebyrd om. Nazismen hadde ved hjelp av nytt 

                                                 
40 Norland 1973:292 
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mot og en grenseløs offervilje tatt opp arbeidet for å gjenreise Tyskland.44 Videre plasserte 

Mogens ansvarsbyrden på Storbritannia og Frankrike for at den demokratiske 

Weimarrepublikken måte vike til fordel for det nazistiske diktaturet. Seierherrene hadde ført 

hevnens politikk overfor Tyskland og dermed ikke gitt det unge tyske demokratiet den fred 

det trengte for å få til indre gjenoppbygging og for å befeste folkets tillit til republikken. De 

mange ydmykende, urimelige og økonomisk tyngende bestemmelsene som var påtvunget 

Tyskland, hadde gitt uvurderlig næring til Hitlers agitasjon. Således nazismens 

maktovertakelse var uunngåelig.45 I sin utenrikskronikk skrev han: 

Når man i visse demokratiske land jamrer over det tyske diktatur, den sterke 

nasjonalistiske ånd i Det tredje rike, den steile holdning i utenrikspolitikken, de tyske 

rustninger og den tyske trusel, i det hele tatt alt det, som fulgte med 

nasjonalsocialismen, da kan man med full rett si: det er deres egen skyld.46    

Parlamentarismen og folkestyret 

Det er nærliggende å plassere Mogens i den samme idéverdenen som sprang frem mot slutten 

av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet hos Frisinnede Venstre og Lysakerkretsen. I 

disse omgangskretsene uttrykte man skepsis til parlamentarismen utskeielser i særinteresser 

og ønsket dermed en mer handlekraftig regjeringsmakt. Mogens la aldri skjul på han så 

fundamentale svakheter i det parlamentariske systemet; ikke bare i Norge, men i flere 

europeiske nasjoner. Han var av den formening at mellomkrigstidens forfall hadde størst 

utslag i politikken. De økonomiske, nasjonale og kulturelle forhold fikk alle sitt utslag i det 

politiske systemet. Og måten parlamentarismen ble praktisert i Norge, satt folkestyret i fare.  

For Mogens var en velfungerende parlamentarisme synonymt med topartisystemet. Kun slik 

kunne man få et naturlig parlamentarisk flertall og dermed være kompatibel med et rettferdig 

folkestyre. Koalisjonsregjeringer skapte på sin side politisk usikkerhet, korrupsjon, vanstyre 

og økonomisk planløshet. Misnøyen med flerpartisystemet gjorde at Mogens stadig drøftet 

parlamentarismens praktisering og verdi. Det fremste tilfellet var etter stortingsvalget i 1936, 

da han rykket ut i Tidens Tegn og hevdet at det var meningsløst å opprettholde 

parlamentarismen for dens egen skyld hvis styreformen ikke tjente folkestyret. Analogien han 

brukte var en skipsreder som byttet ut en foreldet maskin på båten når den ikke lenger tjente 
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sitt formål.47 Bakgrunnen for disse betraktningene var at Mogens mente at Det norske 

Arbeiderparti (DNA) sin mindretallsregjering var i strid med folkestyret, noe som fikk han til 

å frykte at det var kun et tidsspørsmål før Norge ville få «et sosialistisk mindretallsdiktatur i 

ly av parlamentarismen.»48  

Som skrekkscenario brukte Mogens Weimarrepublikken. Overfloden av politiske partier 

hadde ført Tyskland til avgrunnens rand. Parlamentarismen i landet lot seg ikke praktiseres 

uten stadige og upopulære riksdagsoppløsninger og nyvalg. Det virkningsløse og overflødige 

flerpartisystemet hadde skapt høyst reelle og skadelige virkninger på det tyske samfunnet. 

Ifølge Mogens hadde velgerne dermed all grunn til å ha mistillit til slik folkestyret ble 

praktisert i Tyskland. Følgene av de mange riksdagsvalgene fikk nordmannen til å konstatere 

at parlamentarismen i virkeligheten hadde spilt fallitt i Tyskland før den ble avskaffet av de 

nazistiske makthaverne. Det var intet under at tyskerne, som lengtet etter orden og sikkerhet, 

flokket om Hitler i bevisstheten om at det ikke kunne bli stort verre.49 

Til tross for at Mogens brukte Tyskland som et eksempel på behovet for å reformere 

parlamentarismen i Norge, gav han ofte uttrykk for at regimet hadde folkelig legitimitet. Da 

Hitler ble valgt som rikspresident i 1934, var det en ettertrykkelig bekreftelse på i hvor stor 

grad regimets politikk var forenelig med folkets vilje. Selv om Mogens understreket at Hitler 

ikke hadde motkandidater, at mediene var ensrettet og bare et partis budskap fikk florere, 

mente han likevel at folkeavstemningen vitnet om et enestående tillitsvotum til regimet. Det 

var neppe noen annen regjeringssjef som kunne oppnå en slik tillitsuttalelse fra sitt folk. 

Samtidig langet Mogens ut mot den norske og utenlandske presse som hadde hevdet at valget 

var et resultat av agitasjon og tvang, noe som ikke kunne bevises.50 Det tyske folk trengte 

nemlig ingen høyttalere for å fortelle dem hva de skulle gjøre og for å stemme etter egen 

overbevisning: 

Jeg tror ikke man kan si, at de er tvunget til å stemme mot sin overbevisning, fordi 

valget ikke har været hemmelig. Vi gjør utvilsomt rettest i å gå ut fra, at det store flertall 

av det tyske folk virkelig står bak Hitler, og la det faktum være bestemmende for vår 

bedømmelse av den tyske politikk.51 
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Den folkelige oppslutningen til regimet influerte videre Mogens sitt syn på selve diktatoren. 

Da Hitler kom til makten i 1933 virket hans alminnelige og udannede fremtoning 

reserverende på nordmannen. «Hverken hans ytre eller det han sier tyder på genialitet», skrev 

Mogens, og tilføyde at det var «et mysterium at det tyske folk ikke har kunnet oppdrive en 

annen fører enn denne østerrikske autodidakt.»52 Imidlertid forbedret Mogens sin oppfatning 

av Hitler seg betraktelig etter få år. I 1935 drøftet han i ABC diktatur som styreform. 

Diktaturet kunne være en utmerket styreform og bety redningen for et land i en vanskelig tid, 

men da måtte det være et «opplyst enevelde». Med andre ord måtte man kombinere en sterk 

og handlekraftig regjeringsmakt med en betryggende, men ikke hemmende demokratisk 

kontroll. Det ville gi den nødvendige og sikre garanti mot maktmisbruk av enhver art.53  

Slik Mogens så det kunne en diktator med en «genial statsmannsevne» kombinere en sterk og 

handlekraftig regjeringsmakt med en ikke hemmende demokratisk kontroll. Det innebar at 

diktatoren bare vil tjene folket og var uten personlig ærgjerrighet og forfengelighet. Videre 

måtte diktatoren være av sterk karakter og ikke la seg beruse av makten og hyllesten, samt 

holde hodet klart og la fornuften råde i alle sine handlinger. Riktignok erkjente Mogens at det 

ikke fantes de nødvendige sikkerhetsventiler i Tyskland mot maktmisbruk, men likevel 

konstaterte han at Hitler fremsto å inneha de begavede egenskapene han etterlyste i en opplyst 

diktator.54 Senere ved Hitlers 50-års dag i 1939, som Mogens var tilstede ved, hyllet 

nordmannen alt føreren hadde klart å oppnå på sin korte tid som Tysklands leder. «[Hitler] 

har, ut fra den aller beskjedneste begynnelse og i stadig kamp mot overmektige krefter, skapt 

historie som ingen annen nulevende,» skrev han anerkjennende.55 

Marxismen eller Hitler 

Et siste overordnet trekk ved Mogens som gjorde at han stilte seg umiddelbart velvillig til det 

nazistiske regimet, var hans intense kommunistfrykt. Det var en frykt som sågar førte over til 

bitterhet og forakt, illustrert ved Mogens sin avgang fra rikskringkastingen i 1937. Samme år 

som Hitler kom til makten, besluttet Stortinget at staten skulle ta over driften av 

kringkastingen. Avtalen om nøytralitet og objektivitet gjorde at beskyldningene ikke lot seg 

vente om at utenrikskronikkene til Mogens var farget av en tyskvennlig holdning, noe han 

selv bestred. Klagene var også motivert av hans fremtredende rolle som politiker i 
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Fedrelandslaget, og i det hele må ses som et utslag av mellomkrigstiden ideologiske splittelse. 

Saken førte til slutt at Mogens forlot stillingen i begynnelsen av 1937.56  

Avgangen førte til en bølge av protester fra lyttere i hele landet.57 For å gi sin helhetlige 

versjon av saken, valgte Mogens å gi ut en 48-siders lang fremstilling av hendelsene, som han 

kalte Marxismen erobrer kringkastingen. Som tittelen indikerer, var han av den oppfatning at 

statens overtakelse av kringkastingen var et ledd i Arbeiderpartiets systematiske og 

målbevisste kamp om å utvide sin politiske maktutøvelse. I forlengelsen av denne prosessen 

oppfattet han seg selv som et offer for partiets mål om å få fjernet alle «misliebige 

medarbeider» og få bragt kringkastingen i overenstemmelse med den «ensrettede 

arbeiderpresse».58  

Kommunistfrykten la langt på vei føringer for Mogens sin vurdering av det nazistiske 

regimet. Det er mye som tilsier på at han anskuet samtidens politiske skillelinjer gjennom en 

dikotomisk linse av marxister og antimarxister. Ifølge han hadde de borgerlige, 

antimarxistiske partiene i Tyskland forut 1933 glid over til å representere utallige, 

selvskadelige særinteresser som ga liten grobunn for samarbeid dem imellom. Det måtte til 

slutt «enten føre til marxismen eller til Hitler.»59 I samsvar med nazistenes propaganda var 

Mogens overbevist om at det tyske kommunistpartiet var en forpost for bolsjevismen i hjertet 

av Europa og at Hitlers maktovertakelse hadde avverget den kommunistiske 

verdensrevolusjonen.60 Således ble diktaturet i Tyskland unnskyldt som eneste utveien for å 

stanse marxismens fremmarsj: 

Da de liberale og parlamentariske regjeringssystemer ikke viste kraft nok til å motstå 

kommunismens nedbrytende virksomhet, som truet grunnlaget for folkenes økonomiske 

eksistens, blev fascismen og nazismen også motstandere av det gamle demokratiske 

system. De krevet at all makt skulde samles i hånden på en fører (…) som kunde samle 

alle folkets byggende krefter i arbeidet for nasjonens vel og fremtid og ikke tillate at de 

blev ødet på indre politiske kamper om regjeringsmakten og for partienes 

særinteresser.61  
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I de første månedene etter at Hitler var blitt utnevnt til rikskansler, lovpriste Mogens at 

maktovertakelse hadde vært forholdsvis fredelig og ublodig. Samtidig godtok han regimets 

straffetiltak overfor kommunistene. Etter at en rekke ledende kommunister ble arrestert i 

kjølvannet av Riksdagsbrannen, skrev Mogens i ABC at det var på høy tid. Hitler tok 

oppgjøret med kommunistene som samtlige forgjengere hadde kviet seg for å ta. Faren for 

kupp var avverget, men hadde regjeringen nølt litt lengre ville terroren man så etter 

oktoberrevolusjonen i Russland uunngåelig også skje i Tyskland. Mogens gyset av tanken om 

proletariatets diktatur i Tyskland og hva det ville bety for Europas videre skjebne.62  

For Mogens var det en selvfølge en slik betydelig omveltning som fant sted i Tyskland, førte 

til visse hardhendte overgrep. Det måtte ses på som midlertidige tiltak for å skape ro og orden. 

Samtidig rettet Mogens sitt skyts mot den kommunistiske og sosialistiske presse, som ikke 

feide for egen dør da de høylytt fordømte den nazistiske revolusjonen i Tyskland for dens 

terror. Slik han så det måtte regimet «sette en viss skrekk i livet på dem som vil sette 

klasseinteresser over nasjonens interesser,» samtidig som det hadde «bifall av over halvparten 

av det tyske folk – ikke ved hjelp av 1 pct. av befolkningen som i Russland.»63  

Dette inntrykket ble ytterligere forsterket da Mogens besøkte Lichtenburg konsentrasjonsleir 

under sin rundreise i Tyskland i oktober 1933. Etter at han hadde fått stiftet nærmere 

bekjentskap med leiren og dens «beboere» kunne han konstatere at tilværelsen minnet om det 

disiplinerte og dannede militærlivet. Mange av de innsatte hadde utvilsomt godt av de 

regelmessige, sunde og kjedelige forholdene. Samtidig hevdet Mogens at det var ingen som 

ble satt i konsentrasjonsleir på grunn av deres politiske overbevisninger, men for å være en 

fare for fred og orden. At målet var helligere enn middelet, var underforstått når Mogens 

skrev at «65 millioners arbeidsfred er viktigere enn 20 eller 40 tusen kommunistiske 

oppvigleres frihet.»64 For øvrig mente han at det ikke var rett å kalle de innsatte for fanger, 

men for folk som var tatt i forvaring. Begrunnelsen var at det, i motsetning til å sitte i fengsel, 

ikke var vanærende å sitte i konsentrasjonsleir for en forbrytelse.  

Det er på det rene at Mogens i det store og hele aksepterte det nazistiske regimets brutale 

metoder så lenge det rammet kommunister. Kun ved et tilfelle tok han ettertrykkelig, men 

kortvarig avstand fra regimets eksesser, da han i etterkant av de lange knivers natt sommeren 
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1934 uttrykte pessimisme over utviklingen i Tyskland. Mogens fryktet at den nazistiske 

revolusjonen ville, slik revolusjoner har en tendens til, begynne å spise sine egne. På den ene 

siden hadde han tillit til regjeringens versjon om at Röhm angivelig planla et statskupp og at 

Hitlers resolutte aksjon hadde forhindret utbruddet av en katastrofal borgerkrig. På den annen 

side syntes han at aksjonen gikk for langt i dens brutalitet og fremgangsmåte. «Det vil være 

regjeringen vanskelig å rettferdiggjøre alle de henrettelser, for ikke å si mord, som er begått i 

denne tid», skrev han i ABC. Deretter tilføyde han at «det er vanskelig å tro, at Hitlers regime 

står så svakt, at det ikke skulde tåle en regulær rettslig fremgangsmåte.»65 

Fire år etter de lange knivers natt skrev Mogens skrev i sin utenrikskronikk at det var 

beklagelig at nazistene ikke klarte å gjennomføre sitt «program uten diktatur og censur, uten 

konsenatrasjonsleire og åndstyranni.»66 Likevel var slike utfall i det store og hele anomalier. 

Volden og oppmerksomheten rundt de lange knivers natt var såpass betydelig, at aksjonen 

tvang frem en reaksjon fra Mogens. Samtidig hadde reaksjonen sammenheng med at Röhm og 

de andre ofrene ikke utgjorde det tradisjonelle fiendebildet i form av kommunister og skapte 

dermed en frykt for nazistiske prosjektet var i ferd med å skli ut i kaos. Ellers var de 

repressive sidene av det nazistiske regimet av underordnet betydning for Mogens, som oftest 

lot det gå upåaktet i sine kronikker om Tyskland.  

Folkefellesskapet 

Mens Mogens vennligstilte holdning overfor det nye Tyskland innledningsvis skyldtes 

omstendigheter som ikke nødvendigvis hadde med selve nazismen å gjøre, åpnet han fort 

øynene for andre sider av bevegelsen. Fra sitt opphold i Tyskland i 1933 lot han seg mektig 

imponere over hvordan regimet hadde fått ned arbeidsledigheten på kort tid. Dette fikk han til 

å vie mye plass på å redegjøre for organiseringen av arbeidslivet i Tyskland og forklare 

hvordan Hitler skulle sveise sammen det tyske folket i et folkefellesskap.  

Mogens så med entusiasme på de praktiske virkningene den nazistiske verdensanskuelsen 

fikk på det tyske arbeidslivet. Inntrykkene han satt igjen med etter å ha besøkt Tyskland i 

1933 var at den tyske arbeider var svært tilfreds med tilstandene i Det tredje riket. 

Begeistringen arbeiderne uttrykte for Hitler var ekte og påtakelig. De anså ikke nazismen som 

sin fiende, men hadde forstått at dens sosiale program var positivt og at Hitlers regjering 
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brydde seg genuint mer om deres sak enn noen annen regjering tidligere. Slik Mogens så det 

hadde regimet vakt til live en fornyet arbeidsmoral hos befolkningen, som var essensiell i å på 

å bringe arbeidsledigheten ned.67   

Videre hevdet Mogens at det var utenkelig i den nazistiske staten at to klasser kunne ligge i 

økonomisk krig med hverandre, som fort kunne virke nedbrytende på hele samfunnet. Helt 

sentralt i dette arbeidet sto Den tyske Arbeiderfront (DAF), hvis funksjon Mogens beskrev i 

entusiastiske ordlag: «Den forener, som krigsfronten, alle i et kameratskap til felles kamp mot 

krise og nød med utelukkelse av alle klassemotsetninger.» Sådant var den «i sitt slag en 

enestående organisasjon i verden.»68 Samtidig benektet Mogens at arbeidernes interesser 

hadde blitt skadelidende på grunn av nazistenes politikk. De gamle fagforeningene var ikke 

savnet ettersom Den tyske Arbeiderfront sveiset hele det arbeidene folk sammen til en 

kompakt masse. Det sikret arbeidsroen og utelukket ethvert forstyrrende og hemmende 

motsetningsforhold. Mogens anerkjente at det var for tidlig å si om denne formen for 

organisering av arbeidslivet ville lykkes, men mente samtidig at den hadde en enestående 

tilslutning fra majoriteten av tyskerne.69    

Fem år senere var Mogens mer sikker i sine påstander da han skrev i sin utenrikskronikk at 

det neppe var avvikende meninger om verdien av det regimet hadde klart å utrette etter fem år 

med makten.70 De formidable og oppløftende resultatene kunne ikke fornektes. Mogens lot 

seg imponere og forbløffe av at regimet hadde klart å løfte det tyske folket ut av den håpløse 

situasjonen under Weimarrepublikken og gjennomsyre befolkningen med pågangsmot og 

fedrelandskjærlighet.71 

Akkurat som under sitt opphold i Tyskland i 1933, viet Mogens mye plass til å skrive om Den 

tyske Arbeiderfront. Organisasjonen var det fremste uttrykket for folkefellesskapstanken, 

hvor egeninteressen skulle vike for fellesinteressen. Sarkastisk bemerket han at det eneste 

inngrepet politikken hadde i den personlige friheten, var å berøve arbeiderne og 

arbeidsgiverne friheten til å ruinere samfundet i ødeleggende lønns- og klassekamper. Til 

gjengjeld fikk tyskerne sikkerhet og trygghet for sin eksistens. Uten den indre fred Den tyske 
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Arbeiderfront medbrakte, ville de imponerende resultatene regimet kunne vise til etter fem år 

vært utenkelige.72 

For Mogens, som fra tidligere hadde autoritære tilbøyeligheter, ble den vellykkede 

økonomiske politikken i Tyskland en bekreftelse på de mange fordelene med diktaturet. 

Ifølge han var det kun de som fordømte nazismen med blind fanatisme, som ikke maktet å 

erkjenne at det nazistiske regimet hadde vist seg å være mer effektivt enn noe annet system 

med å få folk i arbeid.73 At regimet kunne skimte med en enhetlig ledelse og mobiliserte mot 

et felles mål, uten tap av tid og krefter på endeløse diskusjoner, sabotasjer og streiker, var en 

større trussel mot de demokratiske nasjonene enn Tysklands opprustning.74 Konkret brukte 

Mogens Frankrike til sammenligning. Hvor Tyskland kunne vise til imponerende 

arbeidsresultater, høy arbeidsintensitet og et nasjonalt folkefellesskap, var Frankrike preget av 

stadig synkende produksjon, arbeidsledighet, destruktive streikebølger og klassekamp. Videre 

mente Mogens at de beskyttede borgerrettighetene i mange demokratier ble misbrukt og var 

svært kostbare for samfunnsordenens stabilitet. «Den individuelle frihet har liten verd, når den 

fører til anmod og nasjonal ynkelighet», fastslo han i sin utenrikskronikk.75  

Andreas Norland skriver i sin fremstilling av Fedrelandslaget i Hårde tider at Mogens aldri 

var nazist, hverken av legning eller medlemskap, og at hans tyskvennlighet skyldtes først og 

fremst aktelse for det tyske folk og det gamle Tyskland.76 For så vidt er dette riktig, men 

trenger visse modifikasjoner. Selv om Mogens aldri omfavnet nazismen på et ideologisk 

grunnlag eller ønsket å anvende det på norske forhold, er det er tydelig at han aksepterte 

viktige premisser med nazismens rasenasjonalistiske verdensanskuelse. I illiberale og 

kollektivistiske resonnementer unnskyldte og rasjonaliserte han måten Tyskland var styrt på 

etter ideen om folkefellesskapet. Slik han så det måtte man vise forståelse for at nasjonens liv 

og fremtid var overordnet den enkeltes frihet og velbefinnende.77  

I forlengelsen av dette prinsippet godtok Mogens ikke bare at individet var underordnet det 

tyske folkefellesskapet, men han aksepterte også at jødene utgjorde et fremmedelement i 

nazistenes fremtidsvisjoner. Få måneder før Krystallnatten skrev han om «jødeproblemet» i 
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Tyskland. Det er tydelig at han delte det som var en utbredt forestilling om jødenes angivelige 

dominante innflytelse innenfor det økonomiske, politiske og kulturelle plan. Slik han så det 

var den antisemittiske bevegelsen som utbredte seg i en del europeiske land, var forårsaket av 

folks ønske om å befri seg fra deres dominerende innflytelse.78 Istedenfor å sympatisere med 

jødene under det nazistiske regimet, mente Mogens at de var selv ansvarlig for den 

vanskeligstilte situasjonen de befant seg i: 

Man skulde tro, at et folk, som hadde gjennemgått så meget, vilde være ytterst forsiktig 

med å irritere landets egentlige befolkning eller i altfor høi grad henlede 

opmerksomheten på sig. Men det motsatte var tilfelle. Deres brautende vesen, deres 

fabelaktige evne til å albue sig frem og til å hjelpe hverandre til stillinger på den øvrige 

befolknings bekostning, deres fast organiserte pengemakt, som ofte grunnet sig på en 

hensynsløs åger- eller utlånsvirksomhet, deres utnyttelse av mellemhandelen uten selv å 

være produserende elementer i samfundsholdningen (bønder og arbeidere) skapte 

efterhånden en utbredt motvilje mot dem.79    

Ifølge Mogens manglet de utenlandske demokratier forståelsesvene for den hardhendte 

fremgangsmåten fordi de enten ikke hadde et «jødeproblem» eller fordi jødene selv dominerte 

samfunnslivet i de respektive landene. I Tyskland var det derimot en selvfølge at nazismen 

var antisemittisk med tanke på den prekære situasjonen landet befant seg i. I Mogens øyne var 

det å bryte ned jødenes innflytelse en ubetinget forutsetning for å gjenreise Tyskland: 

Uten å bryte den jødiske innflytelse i det offentlige og økonomiske liv, i presse og 

kunst, ja uten å tilintetgjøre den jødisk-materialistiske ånd vilde en nasjonal befrielse og 

økonomisk gjenreisning være umulig.80     

Mogens sine antisemittistiske holdninger forklarer langt på vei hvorfor hans oppgjør med 

Krystallnatten best kan beskrives som halvhjertet og unnvikende. Riktignok kalte han de 

landsomfattende pogromene for vettløs pøbelterror som gjorde 10. november til en svart dag 

for hele Europa. Fremgangsmåten var ikke forenlig med germansk rettsoppfatning og 

anstendighetsfølelse. Når det var sagt, hengte Mogens seg mer opp i hvilke konsekvenser 

pogromene fikk for Tysklands internasjonale omdømme og hvordan det kunne bli brukt av 

regimets motstandere. «All den good will, som det [Tyskland] hadde oparbeidet sig var 
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ødelagt på én dag,» skrev han oppgitt i sin utenrikskronikk.81 Deretter tilføyde han at 

kritikernes «lamenteringer over jødenes ulykker er blandet med en dårlig skjult fryd over det 

ypperlige propagandastoff, som den tyske regjering har skjenket dem.»82 Mogens var 

overbevist om at pogromene ikke var organisert fra øverste hold, men at de hadde blitt tolerert 

av styresmaktene. Således var det beklagelig at Tyskland manglet evne til å forstå hvordan 

slike foreteelser ble bedømt i utlandet.  

Tysklands rettferdige revisjonskrav 

Sann til sin egen overbevisning holdt Mogens en iherdig tiltro til det nazistiske regimet frem 

mot krigsutbruddet i 1939. Den økende krigsfaren var høyst gjeldene i siste halvdel av 1930-

årene, noe som tydelig merkes i hvor fokuset til Mogens lå i sine utenrikskronikker. Som 

utenriksjournalist delte han ofte sine betraktninger om urolighetene og spenningene i Europa, 

som var preget av pessimisme over den stadig økende krigsfaren og uvissheten. Imidlertid 

mente Mogens at Tyskland ikke utgjorde noen krigstrussel i Europa, men at landet tvert imot 

ønsket fred. Selv om Hitlers stadige ekspansive utenrikspolitikk manifestere seg i økende 

stryke, forble nordmannen en lojal forsvarer av regimets utenrikspolitikk. 

I det hele mente Mogens at Folkeforbundet hadde for lengst spilt fallitt i å skape fred i Europa 

og at Storbritannia og Frankrike hadde ingen grunn til å protestere eller vise moralsk 

indignasjon over at faren for militær kapprustning økte. Det internasjonale miljøet, med 

Folkeforbundet i spissen, var ikke kapabel til å løse de mange påtrengende problemene verden 

sto ovenfor. I kjent stil mente Mogens at Tysklands militære opprustningen var en naturlig 

konsekvens av at de andre stormaktene hadde over lengere tid holdt landet urettmessig nede 

og nektet å la seg avruste i likhet med den tyske hæren.  

Det var i stor grad Frankrikes og Sovjetunionens som virket som Mogens sine skyteskiver. 

Med Frankrike i vest og Sovjetunionen i øst, mente han at Tyskland hadde all grunn til å ruste 

opp. Hans antikommunistiske overbevisninger gjorde ham svært fiendtlig innstilt til 

Sovjetunionen, og det virket uforståelig at Tysklands opprustning skapte større uro enn 

regimet i øst. Med dets store folketall og enorme militære kapasitet, var det ikke i tvil om at 
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bolsjevikenes utenrikspolitikk, med verdensrevolusjonen som hovedmål, utgjorde den største 

trusselen mot det europeiske folks frihet, kultur og sivilisasjon.83 

På samme tid ergret Mogens seg ofte over Frankrike. Historisk sett oppfattet han at landet, i 

sin hensynsløse bestrebelse etter å være den dominerende makt på kontinentet, hadde i 

århundrer drevet en selvdestruktiv utenrikspolitikk overfor Tyskland. Gang etter gang var 

Tyskland blitt overfalt på grunn av franskmennenes erobringslyst. I forlengelsen av denne 

historiske analysen oppfattet Mogens Versaillestraktaten som et fransk forsøk på å holde 

naboen i øst i en konstant og unaturlig svekket tilstand. Frankrike var drevet av en historisk 

hevnlyst; en mentalitet som førte til at ethvert forsøk på forsoning og løsning fra Tysklands 

side ble avvist. Således var det unektelig at landet virket som en brekkstang på avskaffelsen 

av Versaillestraktatens urimeligheter og mulighetene for varig fred.84  

I et slikt perspektiv er det ikke overraskende at Mogens tolket Hitlers utenrikspolitikk først og 

fremst som Tysklands endelige oppgjør med Versaillestraktaten. Enhver aggresjon fra 

Tysklands side, ble rasjonalisert som hendelser med utspring i den urettferdige 

fredsslutningen etter første verdenskrig. Mogens uttalte selv at fredsslutningen og de 

«kortsynte» og «brutale» forsøkene på å gjennomføre den, var grunnlaget for hans vurdering 

av den politiske situasjonen i mellomkrigstiden.85 Hendelser som Tysklands utmeldelse av 

Folkeforbundet i 1933, innføringen av allmenn verneplikt i 1935 og remilitariseringen av de 

tyske områdene vest for Rhinen året etter, ble alle forstått av han som forventet og uunngåelig 

siden de andre stormaktene hadde nektet Tyskland likeberettigelse.86  

Videre hevdet Mogens i ABC i 1936 hevdet at hvis stormaktene skulle klare å skape en varig 

fred i Europa, måtte man få til en ny fredskonferanse som kastet «restene av 

Versaillessyndene på bålet». Freden ville bli sikret hvis man i stor grad ga innrømmelser og 

imøtekom Tysklands krav om afrikanske kolonier, militære opprustning og om å forene det 

tyske folk innenfor den tyske nasjonen. En slik ordning ville skape en rettferdig likeverdighet 
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og være overens med folks selvbestemmelsesrett. Mogens var krystallklar på at de som 

arbeidet for dette, var for freden; dem som motsatte seg arbeidet, var for krigen.87 

Denne formen for argumentasjon vedvarte hos Mogens frem mot krigsutbruddet i 1939. 

Sommeren 1938 reiste han rundt i de sudettyske områder. Spenningene rundt området hadde 

allerede tatt fart og Mogens viet mye tid til å minne folk om årsakene bak konflikten: 

Det var en urettferdighet å avruste Tyskland og de andre beseirende, når 

seierherremaktene selv ikke vilde opfylle sine traktatmessige forpliktelser til avrustning. 

Det var en urettferdighet å forby Tyskland å befeste sine vestlige landsdeler, når naboen 

på den annen side hadde sine kanoner pekende inn over den tyske grense. Det var en 

urettferdighet å forby tyskerne i Østerrike å slutte sig til sine landsmenn i riket. Det var 

en urettferdighet å utlevere 3½ millioner tyskere til Tsjekkoslovakia mot deres sterkeste 

protester. Ingen av disse eller de andre urettferdigheter har seierherremaktene eller 

Folkeforbundet villet rette på. Og de blev oprettholdt uten noen særlige vanskeligheter 

så lenge Tyskland var maktesløst.88     

Ifølge Mogens hadde sudettyskerne bevist gjennom frie, demokratiske valg at de bekjente seg 

til nazismen og Hitler som stedfortreder. Således var det det naturlig at et gjenreist Tyskland 

gjorde krav på området. Det var heller ikke i Europas eller noe enkeltlands interesse å starte 

en krig på grunn av Tsjekkoslovakias svake krav på området.89 Derfor applauderte Mogens 

Neville Chamberlains initiativ og rolle i å fremforhandle Münchenavtalen høsten 1938. Uten 

å ta hensyn til diplomatisk kutyme og egen prestisje, og med et Sovjetunionen og Frankrike 

angivelig klar for krig, tok den britiske statsministeren en avgjørelse som fortjente hele 

Europas takk og som for alltid skapte ham en ærefull plass i verdenshistorien.90  

Videre falt det i god jord hos Mogens at Hitlers erklærte at Tyskland ikke hadde flere 

territoriale krav i Europa etter annekteringen av Sudetenland. «Det gjør unektelig fremtiden 

lysere for vår verdensdel», skrev han gladlynt og lettet i sin utenrikskronikk.91 Hvis man så 

nøkternt på det hadde Tyskland gjennomført en rekke rimelige og rettferdige revisjonskrav, 

slik at Münchenavtalen ble utgangspunktet for en ny og lykkeligere utvikling i Europa: 
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Hvis nu bare tysk-fiendtlige imperialister i England og Frankrike forsoner sig med det 

fullbyrdede faktum, at Tyskland er et folk på 80 millioner uten å ta andre folk til hjelp, 

og at det har krav på den stilling i verden, som tilkommer Europas største folk, hvis 

videre socialister, kommunister, demokrater og jøder i alle land avstår fra all 

krigsagitasjon «for frihet og fred» mot diktaturstatene, så er det utsikt til, at Europa går 

en lang fredsperiode i møte.92   

Mens Mogens trakk et lettet sukk over Münchenavtalen, var det prominente samfunnsrøster 

som så faresignalene. På et møte arrangert av DNA og Studentersamfundet gikk både 

Professor A. W. Brøgger og Martin Tranmæl ut mot avtalen for å undergrave moral, 

rettsorden og demokrati.93 På samme tid kom Stortingspresident C. J. Hambro hjem fra 

Folkeforbundet i Genève og advarte mot illusjonene om fred. Det ble et voldsomt spetakkel 

da han omtalte freden som ble oppnådd for en voldshandling uten sidestykke i den siviliserte 

historie.94 I Aftenposten repliserte Mogens mot alle tre med at demokratiets og fredens sak 

ikke ble tjent ved at sudettyskerne skulle med bruk av makt og vold å være underlagt et styre 

de hatet og foraktet.95  

Imidlertid var det ikke den samme selvsikre Mogens som skrev da Tyskland brøt med 

Münchenavtalen og annekterte resten av Tsjekkoslovakia i mars året etter. Han var påpasselig 

med å understreke at bedømmelsen av anneksjonen var fremtidens historieskriveres oppgave, 

men han vedkjente at aksjonen gikk på bekostning av tsjekkernes og slovakenes 

selvbestemmelsesrett og den svekket troverdigheten til Hitlers ord. I det hele var anneksjonen 

beklagelig fordi den vanskeliggjorde arbeidet for videre rettferdige revisjonskrav.96   

Samtidig lot ikke Mogens muligheten gå fra seg i å rette sitt skyts mot de han oppfattet som 

hyklerske kritikere. Meget få av de som deltok i «forargelsens hylekor» var berettiget til å 

vise moralsk indignasjon. Før de kastet den første sten, måtte de være klar over at de selv satt 

i glasshus. Han spurte retorisk om USA, Sovjetunionen, Storbritannia og Frankrike – nasjoner 

som hadde bygget sin makt på vold og drev større undertrykkelse av fremmede folk enn Det 

tredje riket noensinne hadde gjort – om de hadde noe de egentlig skulle ha sagt. Deretter 
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svarte han med at «enkelte av oss andre har iallfall vanskelig for å fordøie all denne 

indignasjon uten en følelse av kvalme over så megen farisæisme, så meget hykleri».97  

Forhandlingene med okkupasjonsmakten 

I 1937 skrev den tyske sendemannen i Norge, Heinrich Sahm, til utenriksdepartementet i 

Berlin at Mogens var blitt Hitlers beste propagandist i Norge.98 Tilliten kan ikke sies å være 

feilplassert da andre verdenskrig var blitt en realitet. Mogens beklaget seg over den dårskapen 

fra begge sider som hadde brakt frem krigsutbruddet, men han påminte nordmenn om at de 

var pliktig til ikke å innta et bestemt standpunkt uten å kjenne til de faktiske forholdene.99 

Åpenbart mente Mogens at han var berettiget til å informere om de faktiske forholdene. Ifølge 

han var det for lettvint å forklare ulykken på bakgrunn av «en gal mann, som har fått for 

megen makt.»100 Istedenfor var det de andre stormaktenes evneløshet som tvang tyskerne til 

bruk av militære midler for å reversere uretten i Versaillestrakten:  

Det er i første rekke de vekslende demokratiske regjeringers holdningsløse og planløse 

politikk, som er skyld i ulykken. De skulde enten ha satt makt inn mot Tyskland da det 

var forsvarsløst i 1934 eller 1935 (…) eller de skulde i fornuftens og rettferdighetens 

navn tatt op arbeidet for en revisjon og opfylt sine forpliktelser til nedrustning. De 

gjorde ingen av delene, de ventet til Tyskland atter var blitt Europas sterkeste 

militærmakt og slapp krigen løs da.101   

På et mer overordnet nivå mente Mogens at Storbritannia ikke gikk til krig for Polens skyld, 

men mot et Stortyskland som under Hitler stadig utfordret britenes verdensvelde. Krigen 

hadde sine historiske røtter i Storbritannias strategiske mål om å hindre fremveksten av en 

kontinental utfordrer til landets hegemoni. Mogens var overbevist om Storbritannia ikke 

hadde noe å frykte i Tyskland og det var en tragedie at disse to representantene for «den 

høieste kultur og den hvite manns beste og sterkeste egenskaper» ikke kunne komme til 

enighet på grunn av deres gjensidige mistillit og konkurranse.102  
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Enda verre var det i Mogens øyne at Sovjetunionen kunne utnytte situasjonen til egen fordel. 

Molotov-Ribbentrop-pakten var et forræderi mot alle som hadde sett på det nazistiske 

Tyskland som forsvareren av den germanske kultur og som det beste vern mot «den 

bolsjevistiske pest.»103 Med tittelen «Redd Europa!» skrev Mogens i Tidens Tegn i desember 

1939 at mens Storbritannia og Tyskland var i strid med hverandre, rykket bolsjevismens 

forposter stadig vestover. I tråd med sund fornuft måtte de to tilsidesette ethvert prestishensyn 

og innse at de hadde en felles fiende i Sovjetunionen.104 

Heller ikke Tysklands invasjon av Norge 9. april 1940 fikk Mogens til å vende regimet 

ryggen. Slik han så det var det takket være vestmaktene og en mislykket norsk 

nøytralitetspolitikk at Norge var blitt til en krigsskueplass. Gjentatte ganger framholdt han i 

sin utenrikskronikk at det var Storbritannia og Frankrike som hadde interesse av å bringe 

krigen inn på norsk område, mens Tyskland ønsket å forhindre en utvidelse av krigsfronten.105 

Videre gikk Mogens, som del av en større gruppe, i gang på det politiske plan med å 

forhandle med invasjonsmakten, med det formål å forhindre at Quisling ble sittende som 

regjeringssjef.106  

Helt siden opprettelsen av NS i 1933 hadde Mogens og Fedrelandslaget vært kritisk til partiet 

og Quisling, som de mente virket splittende på det borgerlige samarbeidet i Norge.107 I 

riksrådsforhandlingene sommeren og høsten 1940 deltok Mogens i de politiske maktkampene 

bak kulissene. Som formann av Fedrelandslaget, som han hadde vært siden 1938, forsøkte han 

også å gjøre organisasjonen til en del av forhandlingene. I denne prosessen fortsatte Mogens å 

uttale seg rosende om det nazistiske regimet. I en tale han holdt 2. juli konstaterte han at 

Tysklands seier «vil bety, at det vil bygge opp et nytt Europa – det første Europa bygget opp 

efter plan og fornuft.»108 Da riksrådsforhandlingene mislyktes, ble imidlertid slike 

bestrebelser skrinlagt og Mogens valgte å trekke seg fra politikken. At tyskerne pålagte 

norske kollaboratører å samarbeide med NS, gjorde at han ikke lenger så det som farbart å 
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forhandle med okkupasjonsmakten. Etter okkupasjonen ble han tiltalt for landssvik, men 

frifunnet på grunn av sin motstand mot NS.109  

Sammenfatning 

Under og etter andre verdenskrig viet Mogens mye tid på å forsvare sympatiene sine for Nazi-

Tyskland i 1930-årene og under de første månedene av okkupasjonen. I sin versjon anvendte 

han mye av den samme argumentasjonen som han brukte i 1930-årene. Det var først og fremst 

det bestemte synet på Versaillestraktaten, de oppløftende arbeidsresultatene og det at man 

oppfattet Tyskland som den sikreste garanti mot den sovjetiske trusselen, som la føringer for 

bedømmelsen av det nye Tyskland. Selvfølgelig kjente man til konsentrasjonsleirene, men de 

ble betraktet som et overgangsfenomen mens de nye styresmaktene ordnet opp i kaoset 

forårsaket av Weimarrepublikken. Derimot understreket Mogens at tyskvennligheten hadde 

intet med nazismen å gjøre og betydde under ingen omstendigheter diktaturvennlighet.110  

Denne forklaringen er langt på vei riktig og var gjeldene for flere på den borgerlige siden i 

Norge på 1930-tallet. Mogens sin vurdering av de nye makthaverne i Tyskland var påvirket 

av en følelsesmessig balast og omstendigheter som ikke nødvendigvis hadde med nazismen å 

gjøre. Særlig kjærkomment var det at arbeidsledigheten ble eliminert etter å ha sett et 

Tyskland i over lengere tid være på randen av kollaps. Således fortonte nazismen seg som et 

endelig oppgjør den ydmykende Versaillestrakten og den uholdbare parlamentarismen i 

Weimarrepublikken. Samtidig lot Mogens seg forlede av sin egen kommunistfrykt. I Hitler 

fant han den sterke mann som var i stand til å danne et bolverk mot kommunismen og 

Sovjetunionen.  

I lys av dette kan Mogens sin affinitet virke forståelig. At denne sympatien derimot hadde 

intet å gjøre med nazismen eller diktaturvennlighet, lyder hult med tanke på hvor aktiv og 

ukritisk han arbeidet, både som skribent og som politiker, for å underlette forståelsen for 

Nazi-Tyskland og således unnskyldte eller tilslørte regimets mange overgrep. I det hele var 

Mogens høyt prissatt i Tyskland og det er vanskelig å si annet enn at han fungerte som et 

talerør for regimet gjennom 1930-årene. Ikke bare tolket han overgangen til diktatur som 

uunngåelig for å redde Tyskland, men at det var på det rene at diktaturet hadde folkelig 

legitimitet. Da styreformen deretter klarte å skape ro og orden og få bukt på 
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arbeidsledigheten, ble det fort en bekreftelse på diktaturets overlegenhet. Så sent som i juni 

1940 hyllet Mogens på NRKs radiosending «det tyske systems» seier over det «gamle 

parlamentariske system.»111  

I forlengelsen av dette hadde Mogens få innvendinger mot at individets frihet og egenverdi 

måtte vike til fordel for det tyske folkefellesskapet. Så lenge de som ble rammet av nazistenes 

forfølgelser var del av det tradisjonelle fiendebildet, hovedsakelig kommunister og jøder, 

hadde han ikke samvittighetsnag over å unnskylde regimets brutalitet. Kun når brutaliteten 

kunne sette det nye Tysklands eksistens i fare eller skade dets omdømme, som ved de lange 

knivers natt eller Krystallnatten, reagerte han. Slike utfall var imidlertid sjeldne og hadde 

minimale konsekvenser for hans helhetlige bilde av det nazistiske regimet. Samlet sett 

samsvarer affiniteten for Nazi-Tyskland med Mogens sin egen dyrking av autoritære trekk og 

ideer, noe som gjorde at han stadig stilte seg føyelig overfor politisk undertrykkelse og 

tilsidesettelse av rettsstatlige og demokratiske prinsipper.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Dahl 1978:184-185 



35 

 

4. Niels J. Mürer – Aftenpostens ledende 

stemme i Tyskland 
 

Men uansett hvilke personer som i årene fremover kommer til å 

sitte med makten, så er den tyske revolusjon så tysk i hele sitt 

årsakskompleks og hele sin utformning, så bundet til dype 

forutsetninger i det tyske folks karakter at vi like godt får gå ut 

fra at revolusjonen vil komme til å legge sig til rette i det nye 

flodleie som blev skapt da den skrøpelige Weimardemning 

røk.112 

 

Niels J. Mürer (1898-1980) var forfatter, journalist og oversetter. Han var høyt utdannet og en 

kjent skikkelse innenfor det borgerlige hovedstadsmiljøet. Sådant passet han naturlig inn i 

stillingen som utenriksmedarbeider i Aftenposten; en stilling som tok han over store deler av 

Europa. I stillingen skrev han hyppig om det nye Tyskland og han foretok en rekke reiser til 

landet i årene 1934-1939. Aftenposten var en av flere borgerlige aviser i 1930-årene som var 

rause og forskjønnende i omtalelsen av Hitlers Tyskland og Mussolinis Italia.113 Som 

utenriksmedarbeider var Mürer en ledende stemme i avisens forståelsesfulle fremstilling av 

det nazistiske regimet. Ikke bare reflekterer artiklenes hans en stor interesse for og et stort 

kunnskapsnivå om regimet, men også en inntrengende velvilje overfor det. 

Velviljen skapte også en trang hos Mürer til å ta regimet i forsvar mot det han oppfattet som 

uberettiget og intolerant kritikk. Trangen motiverte han til å skrive boken Det nye Tyskland i 

1935, som fikk varm omtale av blant andre Victor Mogens og Knut Hamsun. Særlig 

sistnevntes hyllest må ha vært en fjær i hatten. Innledningsvis skrev Mürer at formålet med 

boken var å forklare det nazistiske Tyskland innenfra og gi en mer fyldig og uttømmende 

forklaring på regimet enn den enkle problemstillingen demokrati kontra diktatur.114 En rekke 

faktorer og aspekter ved det nazistiske regimet ble behandlet under denne synsvinkelen. Dette 

innebar nazismens tilblivelse og historie, diktaturet, jødeforfølgelsene, konsentrasjonsleirene, 
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undertrykkelsene av politiske motstandere og nazifiseringen av det tyske samfunnet. Med en 

åpenhjertig vilje til å se både positive og negative sider ved det nye Tyskland klarte Mürer 

langt på vei å føre en drøftende og balansert tilnærming, men hovedmålet med boken var å få 

leseren til å sitte igjen med en velvillig forståelse av det nazistiske regimet.  

Eneste desperate samlingsutvei 

Slik Mürer uttalte seg er det mest trolig at han anså det nazistiske diktaturet som et nødvendig 

vonde. Den konkrete grunnen til NSDAP sin suksess la han i tyskernes reaksjon på 

Versaillestraktaten og nøden som rådet i årene etter krigen. Nazismen var for «dem som så 

Tysklands stjerne slukne ved Marne, Versailles og Weimar,» skrev han om bevegelsens 

medlemmer og tilhengere.115 Fremstillingen i Det nye Tyskland av nazismens fremgang og 

maktovertakelse var ingen blåkopi av nazistens versjon, men heller et nyansert bilde som ikke 

unnskyldte bevegelsens fanatisme og demagogi. Her skrev Mürer at «fanatiske, uforsonlige, 

altopslukende standpunkter vinner lett folk i nød» og at det tyske folk var «et forpint og 

hvileløst søkende folk.»116 Bevegelsen ville sannsynligvis ha strandet hadde ikke Tyskland 

ligget med brukket rygg etter 1918. Ifølge Mürer kunne «vi fra «frie» land (…) prise oss 

lykkelige over at vårt land ikke hadde gjennemgått så mange ulykker at diktaturet til slutt 

presset sig inn på oss som eneste desperate samlingsutvei.»117  

Når Mürer omtalte nazistenes maktovertakelse som eneste desperate samlingsutvei, hadde det 

også sammenheng med trusselen kommunistene utgjorde. Med beinene godt plantet i det 

borgerlige hovedstadsmiljøet, så han med mistro og avsky på Sovjetunionen, som han kalte 

for Europas første moderne diktaturstat. Samtidig irriterte Mürer seg over kommunistiske 

sympatisører som unnskyldte og skjønnmalte forholdene i Sovjetunionen: 

Hvad får vi vite om de hundretusener av menneskelige tragedier som foregår derborte 

hver dag, tragedier som hver for sig danner et rystende «j’accuse» overfor dem i inn- og 

utland som har gjort det russiske folks Golgatavei ennu smertefullere.118    

Mürer var oppgitt over tyskerhatet som ble nøret opp under av «såkalte demokrater [som] 

uten synlig skamfølelse allierer seg med sovjetkommunismen som vel ikke er helt fremmed 
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for hverken diktatur, terror eller vold.»119 Det er tydelig at han var fiendtlig innstilt til 

Sovjetunionen og kommunismen, noe som var med på å gjøre ham mer mottakelig for 

nazismens maktovertakelse. Sommeren 1934 skrev Mürer i Aftenposten om sitt besøk i det 

nazistiske revolusjonsmuseet i Berlin. Avisens lesere fikk vite om de skadelige og blodige 

tilstandene kommunistene hadde påført Tyskland siden 1918. Museet var en 

«sammenhengende dokumentasjon av det røde Berlins ubehjelpelige korrupsjon og 

undergravningsarbeide» som håndfast dokumenterte «hvad slags folk våre egne 

kommunistbabyer samarbeider med.»120  

I artikkelen hevdet Mürer videre at gatekampene i Tyskland mellom nazistene og 

kommunistene var avgjørende ikke bare for landets skjebne, men også Vest-Europas. I Det 

nye Tyskland drøftet han denne påstanden nærmere. Det ikke lot seg påvise at landet ville 

glidd ut i kommunistisk kaos hvis ikke nazistene hadde tatt makten, men hadde 

arbeidsledigheten steget videre ville det tyske folk vært mottakelig «for hvilken som helst 

smitte østfra.»121 Samtidig argumenterte Mürer for at et kommunistisk kupp fort kunne fått 

tilslutning fra millioner av sosialdemokrater til å forme en enhetsfront med kuppmakerne, 

som samtidig ville fått en moralsk støtte fra utlandet som nazistene aldri kunne fått eller bedt 

om.122  

En særtysk folkebevegelse 

Mürer hadde ingen illusjoner vedrørende nazismens forkjærlighet for propaganda og 

demagogi. Han forholdt seg skeptisk til mye av nazistenes propaganda og lot seg ikke rive 

med av regimets storslåtte proklamasjoner, symboler og parader. Fra sitt opphold i Lübeck i 

1935 skrev han i Aftenposten at ordenes inflasjon var på sin plass når man hørte på nazistenes 

utrettelige tale- og proklamasjonsflom.123 Likevel var det en besluttsom motivasjon hos Mürer 

med å få frem andre sider av regimet enn den presserende problemstillingen demokrati kontra 

diktatur. Slik han så det var «den tyske revolusjonen» i hele sitt kompleks og utforming 

bundet til dype forutsetninger i det tyske folks karakter. Å dømme det hele på bakgrunn av 
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diktaturet var å gjøre seg for fort ferdig med revolusjonen som tross alt hadde funnet sted og 

som var under stadig utvikling hos Europas sterkeste og mest levedyktige folk.124  

Forbindelsen mellom folket og styresmaktene preget Mürers omtalelse av Tyskland, blant i 

kjølvannet av de lange knivers natt. Artikkelen i Aftenposten få dager etter hendelsen hadde 

tittelen «Da nazismens Trotski falt». Den tyske revolusjonen hadde fått sin Trotskij i form av 

Röhm. Selv om Mürer, som oppholdt seg i Tyskland under aksjonen, presiserte at det kun var 

regjeringens offisielle versjon av hendelsene som fikk sirkulere, virket aksjonen likevel 

samlende for nasjonen. «Kontakten mellem Hitler og folket er tilsted, like intim og hjertelig 

som nogen gang før,» skrev han, og fulgte opp med at «nogen indre systemkrise er det 

overhodet ikke tale om.»125 Året etter utdypet Mürer sin mening om hendelsen ytterligere i 

Aftenposten. Han anerkjente gyldigheten i den offisielle versjonen om Röhms kupplaner, noe 

som ga større forståelse for den voldsomme hardheten i oppgjøret. Det gjorde at man i tillegg 

kunne delvis akseptere de mange feilgrep som ble gjort og som rammet uskyldige 

mistenkte.126  

På samme tid følte Mürer det nødvendig å ta regimet i forsvar mot det han oppfattet som 

uberettiget og kunnskapsløs kritikk. Få måneder etter de lange knivers natt skrev han i 

Aftenposten sin anmeldelse av Ragnar Volds bok Tyskland Marsjerer. I sin avvisende 

anmeldelse kalte Mürer den rett ut «en dårlig bok om Tyskland (…) hvis man da overhodet 

kan kalle en hatsk politisk pamflet som «Tyskland marsjerer» for en bok.»127 Vold var kjent 

som blant sin tids krasseste kritikere av nazismen, men ble beskyldt av Mürer for å ha ingen 

anelse om hva nazismen var og for tendensiøst ha plukket ut de verste sitatene fra regimets 

ledere. For å få svaret på hvorfor Tyskland marsjerte måtte man «søke i bedre og klokere 

bøker om denne utpregede folkebevegelse, som har gitt et stort folk nye mål og nye veier og 

nytt håb.»128 Året etter kom Mürer med et nytt sneiord mot Vold da han i sin artikkel i 

Aftenposten om Hitlerjugend i Köln, skrev at de marsjerte «selvbevisst og syngende videre 

uten å bekymre sig om det sitter nogen i utlandet og spør hvorfor og hvor hen.»129  
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Når Mürers opplevelser fra Tyskland gav ham et bilde av et helt folk som stille seg bak 

nazismen, smittet det naturlig nok over på inntrykket han fikk av bevegelsens leder. I Det nye 

Tyskland ble et helt kapittel viet til Hitler. Ydmykt og inngående beskrev Mürer han som en 

enkel og beskjeden mann, hvis «uforsonlige hat til Versailles, Weimar, Moskva, marxismen, 

renten og jødene møtte en slik selvfølgelig resonans hos den lille mann.»130 Videre skrev han 

at «Hitler virker som en mann med stort hjerte for andre.»131 Bak førerens fanatiske idealisme 

og fenomenale retoriske evner, var det en mann som motvillig hadde latt seg bade i glansen 

fra folket og uselvisk tatt på seg ansvaret å lede Tyskland fremover. Selv om Mürer 

understreket at det ikke var nødvendig å idealisere Hitler for å få et rikt og rent bilde av han, 

malte nordmannen et bilde av en likefrem, arbeidslysten og oppriktig leder.  

I det hele var inntrykkene Mürer satt igjen med fra sine opphold i Tyskland av et regime som 

opplevde sterk tillit. Hitler var fellesnevneren for følelser og tanker som var vekket til live i 

millioner av tyskere. Tyskerne var kommet hjem og «er man først kommet hjem efter årtiers 

omstreiferliv i ideer, politikk og moral, forlater man vel ikke huset med engang.»132 Så sent 

som i 1938 var Mürer fortsatt av denne formening. Fra sitt opphold i Berlin fortalte han i 

Aftenposten at det var ingen tvil om Hitlers popularitet: «Forholdet mellom massen og 

mannen, føreren, presidenten og rikskansleren Adolf Hitler og hans 99 pct. ja-velgere er like 

intimt som før.»133 Ifølge Mürer sto tyskerne i enighet bak Hitler og identifiserte seg med 

føreren, som «i sine slagord og sentenser gav et samlende speilbilde av folkets nasjonale og 

sociale drømmer og mål».134 De som forsøkte å bortforklare dette fenomenet, var hjelpeløst 

på villspor.  

Kampen mot arbeidsledigheten og individualismen 

I 1935 tok Mürer et oppgjør i Aftenposten med alle ryktene og beskyldningene som ble rettet 

mot det nazistiske regimet. Han var oppgitt over all det tyskfiendtlige agitasjonsstoffet som 

ble brukt av omverdenen. «Det nytter derfor ikke om det kommer hundrer av mennesker hjem 

fra besøk eller gjennemreise i Tyskland og forteller at både stemningen og forholdene dernede 

er preget av optimisme, liv og tillit,» skrev han. Bruken av «grumsede» kilder og rykter førte 
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til at det var «vanskelig å forstå for utlandet, det faktum at Hitler har sin allerbeste og sikreste 

støtte i den tyske arbeiderklasse.»135  

Mürer var klar over at den offisielle statistikken som ble brukt for å dokumentere nedgangen i 

arbeidsledigheten, ble sådd tvil om av utenlandske sosialøkonomer. Samtidig uttrykte han 

usikkerhet om regimets finanspolitikk var holdbar i lengden og anerkjente at levestandarden 

ikke økte i takt med nedgangen i arbeidsledigheten. Likevel la ikke det en demper på hans 

entusiasme for den oppløftene nedgangen i arbeidsledigheten i det nye Tyskland, noe han ga 

regimet mye av æren for. Takket være en gigantisk utvidelse av offentlige prosjekter og den 

militære opprustningen, hadde nazismen «grepet arbeidsløsheten olme stut ved de velvoksne 

horn og tvunget dem i kne.»136 

Slik Mürer så det var nazismens oppslutning blant arbeiderne basert på løftet om å avskaffe 

arbeidsledigheten og han følte seg sikker på at det tyske folk ville samle seg om nazismen så 

lenge arbeidsledigheten fortsatte å synke og hungersnøden ble holdt på avstand. Savnet den 

lave lønningen påførte ble tilfredsstillende kompensert ved å hjelpe arbeidskamerater ut av 

arbeidsledighet.137 Samtidig mente Mürer at regimets kritikere ventet forgjeves på at deres 

spådommer om arbeidernes oppgjør mot Hitler skulle realiseres. På grunn av den enorme 

oppgaven Tyskland sto ovenfor, sto et samlet tysk folk bak regimets politikk: 

Han [Hitler] gir sitt folk, ikke minst dets arbeiderklasse, en forunderlig høireist følelse 

av å være med på en opgave av slikt format som aldri nogen før i verdens eller 

Tysklands historie er blitt forunt å delta i. Hver mann har sitt tillitshverv i vrimlen 

omkring Sisyfosstenen, og om han ikke puffer direkte på stenen, så puffer han iallfall på 

ham som puffer på ham som puffer på stenen. Og op skal den.138   

Ifølge Mürer hadde de mange økonomiske tiltakene fra regjeringens side «skapt et liv som 

ikke kan undlate å gi Tysklandsreisende et meget fordelaktig inntrykk av forholdene.»139 

Berlin var en by som krydde av liv, trafikk og folk i arbeid, og Hamburgs havn var livligere 

enn på år og dager. Imponert av resultatene regimet kunne vise til, konstatere Mürer i 1935 at 

i dette tempoet ville Hitler innfri sitt løfte med å avskaffe arbeidsledigheten innen fire år.140 
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Da fireårsplanen var fullført fastslo han i Aftenposten i 1938 at Tyskland hadde reist seg og 

overvunnet arbeidsløsheten. Tyskland var et land hvor det ble arbeidet og ikke politisert.141  

Heller ikke avskaffelsen av fagforeningene var i Mürers øyne beklagelig. Samtidig som han 

mente de tidligere fagforeningene hadde forvaltet medlemmenes interesser dårlig, var 

opprettelsen av Den tyske Arbeiderfront et gode på grunn av dens mål om å erstatte 

klassekampen med en nasjonal fellesskapsfølelse.142 Imidlertid uttrykte Mürer reservasjoner 

til den kollektivistiske tankegangen som lå bak tiltakene. Slik han så det var 

folkefellesskapstanken en altomfattende og bærende bestanddel av regimet, som ble 

gjennomgripende praktisert i samfunnet. Utfallet av disse bestrebelsene ville ikke bli avgjort i 

de imponerende masseopptrinnene arrangert av regimet, men i de mange tusener av tyske 

hjem.143 I denne striden håpet Mürer at nazismen ikke ville beseire individet. Det ville vært 

nedbrytende hvis man ikke fikk dyrket sine meninger, noe han klart og tydelig advarte mot i 

Det nye Tyskland: 

Selv om vi lever i massens århundre og individet betyr stadig mindre, går det 

forhåpentlig ikke så langt at et så intelligent folk som det tyske blir et papegøiefolk som 

bare sluker det åndelige fôr høittaleren putter i halsen på det.144 

Tre år etter at Mürer hadde kommet med disse advarslene i sin bok, skrev han i Aftenposten 

fra sitt oppholdt i Tyskland at det nye mennesket var i liten grad realisert og at 

individualismen fortsatt var lett å spore i befolkningen. I motsetning til mye annet regimet ble 

kritisert for, som ofte var uberettiget, kunne den kollektivistiske ensrettingen få negative 

konsekvenser for den tyske folkesjelen.145 Sådant sto Mürer på kant med et viktig prinsipp i 

nazismen, men det ble likevel ikke utslagsgivende for hans syn på regimet. Som en 

oppmerksom samtidsanmelder av Det nye Tyskland påpekte, var ønsket om at nazismen ikke 

skulle seire over individualismen uforenlig med en fremgangsrik nazipolitikk.146 Mürer hadde 

intet annet svar på dette dilemmaet enn å håpe at regimet kunne finne frem til et kompromiss 

mellom den liberalistiske individualismen og den nazistiske kollektivismen.  
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Passivasiden av regimet 

Skepsisen til naziregimets bærende kollektivisme var ikke den eneste innvendingen Mürer 

hadde til det nye Tyskland. Med inngående kjennskap til Det tredje riket hadde han ikke 

berøringsangst for å dele sine meninger om de negative sidene, som han kalte for 

«passivasiden» av regimet. Her inngikk jødeforfølgelsene, konsentrasjonsleirene og «en 

betenkelig mangel på respekt for menneskeliv.»147 Imidlertid ser det ut til at disse 

ankepunktene ikke var tungtveiende for hans helhetlige vurdering av det nye Tyskland; i hvert 

fall ikke hvis man antar at en naturlig reaksjon ville være å ta avstand fra regimet. Ved en 

rekke tilfeller gikk Mürer langt i å unnskylde eller nedtone den repressive nazistiske staten og 

dens forfølgelse av politiske og ideologiske motstandere.  

Et påtakelig eksempel var Mürers besøk i 1934 i konsentrasjonsleiren Dachau, hvis inntrykk 

han gjenga i Aftenposten og året etter i Det nye Tyskland. Førsteinntrykket var av «vakter 

væpnet til tennene» og «betongtårn væpnet med svingbare maskingevær.»148 Selv om dette 

virket forstemmende på nordmannen, vitnet resten av oppholdet om humane og dannede 

forhold. I Aftenposten malte han et temmelig idyllisk bilde av forholdene i leiren: 

En orden som på en mønsterkaserne, gode køier, rene blankskurte gulv, veggene dekket 

av billeder av nazistørrelser og filmskjønnheter, den koselige duft av pipetobakk 

hvirvles op fra en køie hvor en fange ligger og hviler. I friluftsbadet, et stort basseng, 

boltrer brune kropper sig, på plenen like ved siden av tar d’herrer kommunister et 

søvnig solbad. I verkstedene råder arbeidsgleden uavkortet og ubetinget.149  

Aftenpostens lesere fikk vite om fanger som var «syngende, brune og velfornøide 

skapninger», og om en «fangeavdeling på fottur (…) med en munter livsglede.» 150 Mürer lot 

heller ikke muligheten gå fra seg til å harselere med regimets kritikere. Med en innlysende 

ironi meddelte han at han ikke kunne se noen kopi av Sovjetunionens fangekjellere, som 

enhver anstendig torturleir burde ha. Derimot vedgikk han at fangenes malerier av Hitler, 

Göring og Himmler viste en anelse for mye glødende nidkjærhet.  

Denne apologetiske og forskjønnende fremstillingen reflekteres også i Mürers omtale av 

jødenes situasjon i Tyskland. Til tross for at han mente at den nazistiske antisemittismen 
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manifesterte seg ubarmhjertig i Det tredje riket, forsøkte han å gi et nyansert bilde av 

fenomenet. I et kapittel i Det nye Tyskland som omhandlet jødenes situasjon i Tyskland, 

redegjorde han for skillet mellom nazismens ubetingete jødehat og den allmenne 

antisemittismen hvis utbredelse var utstrakt. Kapittelet reflekterer to sider av Mürer; en hvor 

han tar tydelig avstand fra det aggressive rasesynet til Hitler, en annen som avdekker hans 

egne jødefiendtlige fordommer.  

For Mürer var nazismens jødeagitasjon ikke til å misforstå. «[Nazismens jødehat] er absolutt, 

hundre procents, krig til siste mann, til siste jødiske blodsdråpe i hver tysk-jødisk slekt er 

borte,» skrev han. Raselæren regimet forfektet var både dilettantisk og kvasivitenskapelig; 

kjennemerket av grov demagogi og brutal fanatisme. Idealrasen som ble forkynt av nazismens 

ideologer, hadde et svakt biologisk grunnlag å bygge på. I det hele mente han at det var noe 

sykelig ved det tyske rasesvermeriet.151  

Til tross for en total avisning av nazismens rasesyn, følte Mürer at det samtidig var 

hensiktsmessig å dykke dypere i antisemittismen i Tyskland for å belyse flere sider av dens 

manifestasjon. Antisemittismen var nemlig svært utbredt og ingen nazistisk patent. Han skrev 

at «de færreste av oss kan vel si sig helt fri for å ha følt en liten iling antisemittisme løpe 

gjennem sig under besøk i de europeiske storbyers jødekvarterer.»152 Man kunne kalle 

antisemittismen for meget, men den kom «til å bryte gjennem hver gang de jødeinfiserte 

nasjoner hadde bruk for en syndebukk.»153 Innbakt i hatet og fordommene mot jødene som 

rådet i Tyskland, lå det ifølge Mürer en nasjonal selvbevarelsestanke, noe som gjorde det for 

lettvint å avfeie det hele som barbari. Selvbevarelsestanken var en rimelig reaksjon med tanke 

på den angivelige store andelen jøder som innehadde høyere stillinger i det tyske samfunnet: 

Det er ikke nødvendig å ty til demagogiske argumenter for å forstå at et folk i tyskernes 

forpinte stilling reiste sig i sterk uvilje overfor det faktum at et fremmedfolk i folket, 

som ikke engang utgjorde 1 pct., besatte nøkkelstillingene ved alle de institusjoner som 

gav Tyskland dets ansikt mot utenverdenen, presse, teater, videnskap, literatur, bildende 

kunst, musikk.154 
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I det hele viste Mürer en større forståelse for tyskernes følelse av mismot og fortvilelse enn 

sympati med jødene. Ifølge han medførte jødenes eminente evner og kompetanse upålitelighet 

og fremmedhet, noe som forklarte deres utenforskap i det tyske samfunnet:  

Overalt dette fremmedelement, som så ofte hadde vist vanskelig for å inkorporere sig i 

det tyske folkelegeme, ja likefrem hatet tyskheten, som i sin tid Marx og Heine, 

høitbegavede mennesker, som i kraft av sin store åndelige overlegenhet, modenhet og 

elastisitet gav det tyske åndsliv den farve de selv ønsket, gjorde det utysk, 

kosmopolitisk, i bunn og grunn fremmed.155 

Denne unnskyldende holdningen overfor nazistenes antisemittisme preget også Mürers 

artikler i Aftenpostens avisspalter. I de tilfellene hvor han berørte jødenes situasjon i 

Tyskland, gav han uttrykk for at antisemittismen var mer beklagelig for landets omdømme 

enn for jødene. Under sitt opphold i Tyskland sommeren 1935, opplevde nordmannen én 

jødefiendtlig hendelse i Berlins dyrehage, hvor en «jødedandy i elegant uthaling fikk et par 

halvhøie skjellsord efter sig.»156 Mürer kalte hendelsen for motbydelig, men mente samtidig 

at den påny demonstrerte tyskernes tragiske likegyldighet for hva som ble skrevet om dem i 

utlandet. Samme tilnærming hadde han til Krystallnatten tre år senere, som han var 

bemerkelsesverdig taus om. Eneste gangen han omtalte hendelsen var i sin anmeldelse av den 

svenske litteraturhistorikeren Fredrik Bööks bok om spenningene rundt Sudetenland i oktober 

1938. I anmeldelsen, som Mürer skrev to måneder etter pogromene fant sted, kalte han 

Krystallnatten for et skjebnesvangert feilgrep og nærmest beklaget seg over at overgrepene la 

føringer for Bööks negative konklusjon.157  

Den store busemann 

Det er tydelig at den forståelsesfulle tilnærmingen til det nye Tyskland gjorde at Mürer 

undervurderte Hitlers imperialistiske aggressivitet. Både i Aftenposten og i Det nye Tyskland 

argumenterte han iherdig for at føreren ikke ønsket krig. «Det er som man forstår Hitlers 

Tyskland som den store busemann,» skrev han oppgitt i avisen i 1937.158 Trett av det han 

oppfattet som en europeisk angstpsykose, var han konsekvent i å forsvare regimets 

utenrikspolitikk gjennom 1930-årene. Ikke bare følte Mürer seg overbevist om at Nazi-
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Tyskland ikke ønsket krig, men at fredsbevarelsen var et av de viktigste og mest populære 

holdepunktene i Hitlers politikk.  

Ifølge Mürer var den militære opprustningen i Tyskland en seier over Versaillestraktaten og 

måtte ses i lys av regimets hensikt å skape ytre sikkerhet til befestning av nazismens indre 

system. En mulig krig ville sette konsolideringen i fare og åpne opp for kaos og bolsjevisme. I 

tillegg hadde opprustningen ifølge Mürer en oppløftende psykologisk betydning for et tysk 

folk som hadde en helt annen tilnærming til trygghet og autoritet enn nordmenn.159 I Det nye 

Tyskland skrev han: 

Det militært innstilte tyske folk kan igjen se sig selv i øinene. Endelig er pariatiden 

over. Den avrustning som Europas pasifister sukker så lengselsfullt efter å gjennemføre 

ved å selge ut skrapjernet i arsenaler og marinehavner, har ikke mange tilhengere i det 

Tyskland som oplevde utfallet av Wilsons velmente fredsbombe.160 

Samtidig lot Mürer seg overbevise av Hitlers stadige forsikringer og lovnader om Tysklands 

bestrebelser for fred. Under sitt første opphold i Det tredje riket i 1934 skrev Mürer i 

Aftenposten at hvis Hitler klarte å mobilisere de tyske utenrikspolitiske komplekser til indre 

oppgaver, var «han næsten moden til en liten Nobelpris.»161 Han oppfattet Hitler som en 

fredssøkende og godhjertet leder av den tyske folkebevegelsen. Man måtte være bevisst på at 

hvert ord som utgikk av førerens munn fant langt dypere resonans i den tyske offentlighet enn 

alt annet han sa.162 

Videre hevdet Mürer at Hitlers kritikere ga et altfor lettvint og uredelig bilde av føreren basert 

på Mein Kampf. Boken var ifølge han et merkelig aktstykke som var for ordrik og langtrukken 

for en ikke overbevist nazist, men at det samtidig var «den lettest sak av verden å plukke ut 

nogen citater hist og her og påvise at Hitler både er krigsgal, ulogisk og alt mulig annet 

galt.»163 Hitlers utblåsninger kunne man ta med en klype salt når man tok med i betraktning at 

Mein Kampf var et produkt av den forbitrede og desperate stemningen som preget så mange 

nasjonalsinnede unge tyskere i kjølvannet av krigen.164  
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Mürer vek ikke fra sitt standpunkt selv om Tysklands utenrikspolitikk ble stadig mer 

aggressiv mot slutten av 1930-årene. Det illustreres tydelig i hans utrettelige dekning for 

Aftenposten av spenningene rundt Sudetenland høsten 1938. I en serie artikler vinklet han 

problemene i området ut fra sudettyskernes ståsted. Blant annet hevdet han at Konrad Henlein 

og hans Sudettyske parti, som arbeidet for å innlemme den tysktalende delen av 

Tsjekkoslovakia med Det tredje riket, ikke var noen avlegger av den rikstyske 

nazibevegelsen.165  

Etter at Münchenavtalen var fremforhandlet skrev Mürer at verdensfreden, til tross for at den 

gikk på bekostning av en liten stat, latet til å være definitivt sikret. Neville Chamberlains 

fredsinnsats var storartet, noe som kom til å bli tydeligere etter hvert som man fikk se 

hendelsene på avstand og i historisk perspektiv.166 Som seierherre i en ublodig krig var den 

britiske statsministeren den åndelige opphavsmannen bak avtalen; en rolle som var verdig 

Nobels fredspris. Videre hevdet Mürer at det nye Europa var i ferd med å riste 

Versaillestraktatens siste rester av seg, hvor demokratiene og diktaturene nå kunne 

sameksistere i fred og gjensidig forståelse.167  

Det er tydelig at Mürers artikler og reportasjer i Aftenposten gav ham en høy stjerne hos de 

nye makthaverne i Sudetenland. Mens nesten alle utlendinger forlot Praha via Polen etter at 

begivenhetene hadde lagt seg, valgte han den enklere og mer naturlige reiseruten gjennom 

Tyskland.168 Både naziregimet og nordmannen fant gjensidig nytte i å fylle rollen som talerør 

for det nye Tyskland. Det resulterte i at rapportene Mürer skrev for Aftenposten om 

Sudetenland høsten 1938 ble gitt ut i boform av det kjente naziforlaget Verlag Dr. Friedrich 

Osmer.169  

Videre stilte Mürer seg uforstående til de mange kritikerne av Tysklands annektering. Som en 

analogi mot de som slyngte sin «fordømmelsesbannstråle» over hendelsen, skrev han i 

Aftenposten at «et uvær kan være nokså ubehagelig uten at meteorologene derfor føler sig 

kallet til å fungere som moralske dommere over det.»170 Kritikernes synspunkter hadde latt 

seg lede av lidenskapen fremfor vitenskapen. Med andre ord mente Mürer at de betraktet 
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verden ut fra grunnlaget av Versaillestraktaten som det eneste rettferdige. Resultatet av 

Münchenavtalen var en naturlig konsekvens av Tsjekkoslovakias notorisk dårlige politikk 

overfor Sudettyskerne og seierherrene fra 1918 sin ukyndige neglisjering av det tyske folks 

lengsel etter nasjonal enhet.171 

Invasjonen 9. april 1940 førte imidlertid til en helomvending hos Mürer. Kvelden 5. april fikk 

Aftenpostens Berlin-korrespondent Theo Findahl vite at et tysk angrep var i emning. Som 

fungerende nattvaktsjef den kvelden tok Mürer imot den urovekkende beskjeden fra Findahl. 

Etter ønske om å ikke skape panikk valgte redaktør Haakon Øverland å plassere rapporten på 

sjette side som en to-spalter.172 I de neste dagene var Mürer i full visshet om den kommende 

invasjonen. Da den endelig inntraff ble hendelsen utslagsgivende for hans syn på det nye 

Tyskland. Ifølge Arne Skouen møtte Mürer hans tidligere skyteskive Ragnar Vold i de 

hektiske aprildagene. I en forbipasserende sammenkomst skal Mürer ha beklaget sine 

vrangforestillinger om regimet overfor sin journalistiske motpart.173     

Sammenfatning 

Mürer viste stor nok refleksjonsdybde i 1930-årene til å uttrykke en rekke forbehold til Nazi-

Tyskland. Ankepunktene var nok en del av forklaringen på hvorfor han snudde ryggen til 

invasjonsmaktene 9. april 1940. Helomvendingen endrer imidlertid ikke det faktum at Mürer, 

både som forfatter og som utenriksmedarbeider i Norges største avis, viste en fundamentalt 

vennligstilt holdning til Hitlers Tyskland i 1930-årene. Med utallige artikler i Aftenposten 

som skjønnmalte forholdene i Tyskland og en bok som skulle forklare regimet innenfra, kan 

man konstatere at Mürer var en påståelig forsvarer av Det tredje riket i 1930-årene.  

Som så mange andre fant Mürer forklaringen bak nazismens maktovertakelse i forholdene 

forut 1933. Den skjøre Weimarrepublikken og den kommunistiske trusselen banet veien for 

Hitler. Samtidig er det tydelig at Mürers forsto «den tyske revolusjonen» som noe langt mer 

enn et oppgjør med den ydmykende Versaillestraktaten og den kommunistiske fare. Slik han 

så det var nazismen et særtysk fenomen i hele dens vesen, noe som gjorde det nødvendig å se 

forbi problemstillingen demokrati kontra diktatur og heller vise forståelse for at Hitler og 

regimet hadde folket bak seg.  
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På grunn av den forståelsesfulle tilnærmingen var Mürer bestemt på å nedtone og tilsløre 

regimets bruk av undertrykkelse og vold. Hovedanliggende hans var å få frem de mer positive 

sidene av det nye Tyskland. Særlig var nedgangen i arbeidsledigheten en utvikling Mürer 

ønsket å fremheve og formidle hjem til norske lesere. Samtidig berørte han en rekke ulike 

samfunnsforhold i Tyskland og lot ofte nazistene selv komme til ordet i sine artikler, noe som 

gav fremstillingen av det nazistiske regimet et sivilt trekk. På den andre siden var det 

ideologiske og åndelige innholdet i nazismen av mindre interesse for Mürer. Han lot seg ikke 

rive med av Goebbels sin propaganda og han advarte tydelig mot folkefellesskapets 

uoverensstemmelse med individualismen. Således kan man konstatere at det var de praktiske 

resultatene regimet kunne vise til som virket tiltalende på nordmannen. 
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5. Eyvind Mehle – Norges Goebbels 

 

Det som har funnet uttrykk også i den særtyske form for den nye 

åndsstrøm i verden, nasjonalsocialismen, er også her et nytt og 

utvidet frihetsbegrep, en vilje til å gi det nuværende åndelige og 

materielle kaos ny form, en ny følelse av brorskap mellem 

menneskene, og en bestemt vilje til å slå ned åpen eller skjult 

borgerkrig, til å tvinge frem samfølelse og enighet og 

skaperglede innenfor en nasjon, og som endelig mål også 

samfølelse og enighet mellem alle verdens nasjoner fordi det 

folk som har funnet sig selv og sin egenart, også vil respektere 

andre folk og deres egenart.174 

 

Eyvind Mehle (1895-1945) var forfatter, dramatiker, journalist og NS-medlem. I årene rett 

etter første verdenskrig fungerte han som Dagbladets korrespondent i Berlin, til han 

uteksaminerte i 1921 med en doktorgrad i filologi fra Universitetet i Greifswald. Oppholdet 

plantet hos Mehle, som hos mange norske intellektuelle på denne tiden, en nær kulturell 

tilknytning til Tyskland. I 1926 fikk han fast stilling i hovedstadsavisen Tidens Tegn. Avisen 

trykte i 1920- og 1930-årene, uten å distansere seg fra artiklenes innhold, en rekke 

vennligstilte og forståelsesfulle intervjuer, beretninger og reportasjer fra Europas to 

diktaturstater, Italia og Tyskland.175 Avisen var i tillegg tradisjonelt møtested for borgerlige 

intellektuelle, inkludert de som var bærere av nazistiske tilbøyeligheter og overbevisninger.176 

Her fikk intellektuelle med aparte, diffuse og ytterliggående meninger boltre seg.  

Mehle var i høyeste grad blant disse intellektuelle som var aktive i Tidens Tegn. Blant 

åndsarbeiderne i 1930-årenes Norge var han muligens, foruten om Knut Hamsun, den mest 

ihuga og høylytte støttespilleren til Det tredje riket. Tidlig gav han sin hengivende og 

reservasjonsløse støtte til det nye Tyskland. Samtidig mente han at den norske allmennheten 
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var preget av en bunnløs uvitenhet om den nazistiske bevegelsen. Ikke bare brukte Mehle 

spalteplassen i Tidens Tegn til å forsvare regimet i tykt og tynt, men han lot sine nazistiske 

sympatier bli bemerket både gjennom sitt medlemskap i Den norske Forfatterforening og 

gjennom sitt politiske virke som pressesjef i NS.  

Et åndelig ideal 

Da Hitler kom til makten i 1993 fant Mehle umiddelbart et åndelig ideal. Som et formelt tegn 

på arbeidernes plass i folkefellesskapet i Tyskland, ble deres tradisjonelle kampdag 1. mai 

gjort til en offentlig høytidsdag fra 1933. Det var denne feiringen som møtte Mehle da han det 

året landet på Tempelhofer Feld, hvis opplevelser fikk han til å forstå hvor veldige 

omveltningene hadde vært. I Tidens Tegn skrev han entusiastisk om et folkehav preget av en 

lykkelig og fremtidsglad stemning. Regimet var på vei «mot en høiere og dypere toleranse 

enn den papirtoleranse mange samfund nu skilter med.»177 Markeringen fikk Mehle til å 

konstatere at hvis det nazistiske diktaturet, som kunne handle friere og formulere sine 

fremtidsmål tydeligere enn Weimarrepublikken, klarte å sveise tyskerne sammen til et 

klasseløst folkefellesskap, ville det være en av de største bragdene i historien.  

Med full av lovord av nærmest utopisk karakter, ytret Mehle hyppig sin begeistring for det 

tyske folkefellesskapet. Samtiden var etter hans mening preget av et åndelig forfall som 

skyldtes oppløsningen av fellesskapsfølelsen i samfunnet og materialismens forvitring av alle 

andre verdier.178 Nazismen virket tiltalende på Mehle fordi ideologien fortonte seg som kuren 

mot dette samfunnsforfallet. Mangelen på en åndelig makt blant de borgerlige og 

sosialdemokratiske partiene i Weimarrepublikken, hadde banet veien for den åndelige 

overlegne nazistiske revolusjonen. Slik han så det forklarte ikke bare dette Hitlers 

maktovertakelse, men kom også til å bli grunnlaget for regimets videre eksistens.179 

Videre mente Mehle at det tyske folkefellesskapet grep ned til samfunnets livsnerve. Ved 

hjelp av tyskernes ånd, idealismen og offervilje kunne man forkaste den kvasivitenskapelige 

materialismen og realisere det tyske folkefellesskapet.180 På et mer praktisk nivå anså Mehle 

kollektivismen og den korporative staten som selve kjernen i den nazistiske revolusjonen. 

Gjennom Den tyske Arbeiderfront tok regimet på seg ansvaret å verge om interessene til 
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samtlige tyske arbeidere. Det var et fellesskap hvor arbeidsgiver og arbeidstaker behandlet 

hverandre som likemenn og arbeidet for samfunnets beste. Mehle erkjente at denne 

organiseringen av arbeidslivet ikke var en dans på roser, men at folkehavet som deltok i første 

mai-feiringen over hele riket, gav regimet en moralsk berettigelse til å forby konkurrerende 

fagorganisasjoner.181  

På samme tid fant Mehle det tyske folkefellesskapet legemliggjort i personen Hitler. Besøket 

til Tyskland i 1933 ble avsluttet med audiens hos den nylige utnevnte rikskansleren; et 

intervju som prydet hele forsiden til lørdagsavisen av Tidens Tegn. Her fortalte Mehle norske 

lesere at på grunn av at individualitetsdyrkelse hadde riket oppløsende på det tyske 

samfunnet, var den kollektivistiske ånden forutsetningen for Hitlers maktovertakelse. Når 

tyskerne for eksempel hilste «heil Hitler,» var det «ikke individet Hitler som æres, men hvert 

enkelt individ som med sin sjel er med i det samfundsmessige fellesskapet hvis symbol navnet 

Hitler er.»182 Det overveiende inntrykket Mehle fikk av føreren var godhet, noe som 

manifesterte seg i det dype ansvaret han følte for millioner av tyskere: 

Jeg har iallfall aldri møtt noe menneske som har virket mindre egocentrisk. Man har av 

og til under samtalen en intens følelse av hvor sterkt denne mann opfatter sig som 

redskap, hvor ydmykt han i sitt sinn bøier sig under en høiere vilje.183  

Året etter kom Mehle igjen på nært hold av Hitler under sitt opphold i Hamburg. Føreren var 

der for å hylle mennene bak en redningsaksjon på havet. Seansen befestet ytterligere det 

entusiastiske og positive inntrykket Mehle hadde av Hitler som en ydmyk og enkel person. 

Samtidig åpenbarte det seg en ny side av føreren; en side som gjorde det lettere å forstå 

hvorfor han var blitt tyskernes avgud. Hitler utstrålte en slik varme at Mehle skrev i Tidens 

Tegn at «han er ubetinget et av de mest elskelige mennesker jeg har møtt.»184  

Den kollektivistiske åndskampen 

I en bredere forstand hadde Mehle en verdensanskuelse hvor liberalismen og individualismen 

ikke hadde noen plass. Nazismen var det endelige beviset på at massenes tidsalder var i 

emning. I dette henseende fortonte ideologien seg som et naturlig ideal for Mehle i den 
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åndelige kampen mot den kollektivistiske kommunismen. I lengre tid hadde han hatt et 

foruroligende syn på kommunismen. I 1922 besøkte nordmannen Sovjetunionen og utga 

boken Mennesker og metoder i Moskva. Boken tegnet et dystert bilde av et diktatur styrt av en 

liten gruppe bolsjeviker med en grenseløs menneskeforakt.185 Imidlertid formidlet Mehle 

dette i en mildere og mer nøktern språkdrakt enn måten han kom til å omtale Sovjetunionen 

og marxismen ti år senere.  

I 1930-årene hadde Mehle tilspisset sine ideologiske briller. Marxismen var ifølge han en 

stivbeint lære fra det 19. århundre som drev med radikal og ensrettet åndsterror. Å tale imot 

den var således en farlig og kostbar akt. «Menneskesinn kan ikke erobres med mitraljøser,» 

skrev han i Tidens Tegn, «derfor er den radikale åndsterror så farlig.»186 Som intellektuell på 

høyresiden av kulturlivet var Mehle opphengt i «kulturbolsjevismens» nedbrytende 

påvirkning på samfunnet og åndslivet. Kulturradikalere og andre meningsmotstandere kunne 

fort bli plassert i denne båsen. Blant annet beskyldte han Helge Krogs forfatterskap for «i all 

beskjedenhet gjort sitt beste for aa bryte ned fedrelandsfølelse, tro og fremgangsvilje.»187  

Bak Mehles mistroiske holdning til «kulturbolsjevistene» lå det et syn på dem som en 

fortropp til kommunismens maktovertakelse. Han mente deres degenererende kraft hadde latt 

seg være altfor gjeldene i Tyskland i årene forut 1933, og advarte den norske opinionen mot 

lignende tilstander i Norge:  

Gang på gang henvises det til at man i bøker, i brosjyrer, i tidsskrifter, i filmer og i 

teaterforestillinger må bryte ned den gamle borgerlige moral, gjøre nasjonalfølelsen 

latterlig, religionen komisk og fremfor alt benytte alle de chanser borgerskapets indre 

splid gir til å ramme de personligheter som søker å reise en fellesfront mot 

kommunistfaren.188 

I forlengelsen av denne analysen fremsto nazismen som eneste reelle alternativ til en 

kommunistisk revolusjon i Tyskland i 1933. Således ble nazismen redningen for Mehle i den 

større ideologiske og åndelige konflikten mot kommunismen. I samsvar med nazistisk 

propaganda hevdet han at det var uomstøtelig bevis for at Weimarrepublikken sto på randen 

av å bli et Sovjet-Tyskland og at nazistens maktovertakelse avverget et Europa underlagt 
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188 «Uhyggelige dokumenter om den røde organisasjon». Tidens Tegn 14.10.1933:2 



53 

 

kommunismen.189 Videre kom Europas fremtid kom til å bli avgjort i en åndelig kamp 

mellom den «europeiske kollektivisme» med sentrum i Berlin og Roma, og den «asiatiske 

kollektivisme» med kjernepunkt i Moskva. I denne striden mente Mehle at nazismen var 

overlegen både på grunn av praktiske kjensgjerninger og fordi den europeiske kollektivismen 

var av en høyere moral og større menneskelighet.190   

De indre erobrerne 

Like mye som Mehle omfavnet nazismen for dens nasjonalisme og dens ideologiske kamp 

mot kommunismen, sluttet han seg til nazismens kamp mot jødenes angivelige dominante 

innflytelse i Tyskland. For den utpregede antisemittiske Mehle falt det naturlig at jødene ikke 

tilhørte det tyske folkefellesskapet. Som bærere av den materialistiske ånden omtale han dem 

i harde og frastøtende ordlag. Særlig kom dette til uttrykk i form av konspirasjonsteorier om 

jødenes skjulte hånd i verdenssamfunnet og deres spekulative og hensynsløse pengedriv.  

Da det nazistiske regimet arrangerte 1. april 1933 en landsomfattende boikott av jødiske 

forretninger, gikk Mehle ut i Tidens Tegn og beskrev det som en manifestasjon av tysk 

selvbevarelse mot jødenes dominante stilling i samfunnet. Nordmannen kalte de mange 

jødene som kom til Tyskland i kjølvannet av borgerkrigen i Russland for «indre erobrere». Et 

Tyskland på randen av oppløsning var «et ideelt virkefelt for de smidige og hensynsløse 

jødiske forretningsmetoder, og østjødene kastet seg over det tyske samfund som rotter over en 

bedervet ost.»191 Der ble de videre hjulpet frem av de allerede etablerte tyske jødene, som 

dermed styrket ytterligere sin overmektige stilling innenfor pressen, finanslivet, kulturlivet og 

vitenskapen. «Med et mismot som ofte nærmet sig fortvilelse, så tyskerne sitt eget land bli 

erobret innenfra», konstaterte Mehle.192  

I det hele bagatelliserte Mehle omfanget av hendelsen. Den «såkalte jødeboikotten» var blitt 

gjennomført med enestående disiplin og beherskelse. Slik som situasjonen var i Tyskland, var 

aksjonen en nødvendig del av den nasjonale gjenreisningen. I forlengelsen av denne analysen 

advarte Mehle nordmenn mot å skrive uvitende og hatefulle ytringer om Tyskland. Siden 

Norge ikke hadde noe «jødeproblem», måtte man være forsiktig med å avgi noen forhastet og 
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definitiv dom. Nordmenn manglet forutsetning for å forstå den tyske antisemittismen og hvor 

skadelig jødenes virksomhet hadde vært for den vanlige tysker:  

Tenk om vi hadde oplevd forutsetningene for en lignende situasjon for eksempel i Oslo. 

Næsten alle de ledende aviser dirigert av jøder. Praktisk talt alle butikker fra Bygdø Allé 

nedover Drammensveien til Karl Johan til Østbanestasjonen i jøders hender, personer, 

som for femten år siden tildels ikke forstod et ord av vårt sprog. De store banker og hele 

kredittsystemet israelitisk. Forleggerne som bestemmer hvad slags bøker vi skal lese, i 

stor utstrekning jøder. Politikerne under truslen av en internasjonal finans som lot våre 

statspapirer stige og falle alt efter vår holdning overfor de jødiske medborgere. Jødiske 

videnskapsmenn som drev verdenspropaganda mot et styre som hadde folkets flertall 

bak sig. Ja, selv kafeer og restauranter dirigert av jøder og fylt av jøder. Og utenfor på 

gaten (…) en millionhodet, blåøiet pariakaste, landets oprinnelige innbyggere, de som 

sliter, eller ikke engang får lov til å slite, mens de andre profiterer av slitet.193           

Videre hevdet Mehle at etterdønningene av nazistenes boikott av jødiske forretninger, var blitt 

utnyttet av de to internasjonaler, en sammensvergelse av verdens bolsjeviker og jøder, til bruk 

av ensidig og løgnaktig propaganda.194 Nærliggende er det å tro at Mehle forestilte seg et 

verdensomspennende jødisk komplott; en konspiratorisk fantasi som fikk sitt første skriftlig 

uttrykk i Norge gjennom utgivelsen av falskneriet Sions vises protokoller i 1920.195 Året etter 

boikotten i Tyskland fulgte Mehle opp sine betraktninger om jødenes angivelige 

samfunnsødeleggende sammensvergelse med å skrive i Nasjonal Samling at «jeg skal villig si 

at jeg i Tyskland på nært hold har fått opleve jødenes kulturelle erobringsmetoder og nødig 

vilde se mitt fedreland utsatt for dem.»196 Deretter konstaterte han at «nesten hele den 

propaganda som nu drives mot Tyskland, er satt i scene av jøder.»197 Overbevist om den 

dominante og maktsyke posisjon jødene hadde i det tyske samfunnet, mente nordmannen at 

det var jødene selv som hadde skapt den «såkalte antisemittisme».  

Vesle Goebbels 

Når man tar i betraktning den hengivende tonen i Mehles støtteerklæringer til det nazistiske 

Tyskland, er det ikke overraskende at han meldte seg inn i NS i 1933 og var de første to årene 
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partiets pressemann. Han hadde møtt Vidkun Quisling i Moskva sommeren 1922 og var full 

av beundring for hans evner. Mehles ivrige agitasjon som pressesjef førte ofte til ordklammeri 

med kulturradikalere og personer fra arbeiderbevegelsen. Særlig i Dagbladets og 

arbeiderpressens spalter fikk han gjennomgå. Likheten med nazistenes propagandasjef Joseph 

Goebbels gjorde at enkelte kretser gav Mehle kallenavnet «vesle Goebbels». I tillegg ble han 

beskyldt for å ha endret etternavnet sitt fra Mæhle til Mehle i 1930, for å gi det et mer 

tyskvennlig preg.  

Tidlig etter Hitlers maktovertakelse skrev Mehle i Tidens Tegn at det «er vel ingen alvorlig 

tenkende mennesker her i landet som ønsker nogen kopi av (…) den tyske samfundsform.»198 

Han utdypet ikke dette noe nærmere, men det er imidlertid mye som tilsier at utsagnet enten 

var tvetydig eller uoppriktig. Beundringen for nazismen overførte Mehle til sitt virke i NS. 

Med oppblåste og bastante uttalelser forsøkte han å fremstille NS på en måte som gir 

umiskjennelige assosiasjoner til nazistenes propaganda. På partiets stevner og i dets ukeavis 

Nasjonal Samling spissformulerte Mehle sine budskap om at NS og folkesolidaritetstanken 

var vitnesbyrd om en ny historisk epoke. Det er vanskelig å kalle dette annet enn nazistisk 

tankegods og man kan med rette si at han ønsket å overføre det til norske forhold.  

Talende for at Mehle var inspirert av nazismen, både av dens vesen og dens innhold, var et 

foredrag han holdt for NS i 1934 kalt «Vår vei bort fra et åndelig korrupt samfund». Ifølge 

Morgenavisens referat fra møtet talte pressesjefen for at de borgerlige partienes storhetstid var 

over; de var i likhet med marxismen blitt korrumpert av den materialistiske ånden. I 

virkeligheten kom den politiske striden i Norge til å stå mellom NS sin samfundsform og de 

de rødes materialistiske samfunnsform. Hvis NS kom til makten kunne man ifølge Mehle 

være trygg på at diktaturet skulle innføres, men det skulle «være det norske folks diktatur i sitt 

eget land.»199 Nærmere bestemt innebar det å innstille all klassekamp, slik at alle norske 

borgere kunne høre sammen til et folk og leve et friere liv. Således representere NS en åndelig 

gjenfødelse som skulle redde Norge fra avgrunnen. 

Etter hvert som de borgerlige partiene snudde NS ryggen i løpet av 1934, ble imidlertid 

stillingen som pressesjef besværlig for Mehle. Det skjerpede forholdet var noe han selv bidro 

til. «Både borgerlige og marxister (…) er materialister,» skrev han i Nasjonal Samling, «for 
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oss står alle disse mot oss, for oss danner de en felles front.»200 Det politiske arbeidet kom i 

konflikt med Mehles stilling i Tidens Tegn. Historiker Hans Fredrik Dahl viser til at redaktør 

Rolf Thommessen ga ham valget mellom avisen og NS. I overensstemmelse med partiet, 

valgte Mehle Tidens Tegn og avgikk som pressesjef i 1935.201  

Hamsuns fremste forsvarer 

På samme tid meldte Mehle seg, som medlem av Den norske Forfatterforeningen, på en av 

1930-årenes mest oppildnete og betente debatter. Da den tyske skribenten og pasifisten Carl 

von Ossietzky202 ble tildelt Nobels fredspris for 1935, hadde han sittet innelåst, til stor 

symbolsk kraft, i konsentrasjonsleiren Papenburg-Esterwegen. Tildelingen var kontroversiell 

og splittet den norske opinionen. Hvor noen hedret utdelingen for å rette søkelyset på 

Ossietzkys modige avsløringer og fredsbestrebelser, kritiserte andre den for å blande seg inn i 

indre forhold i den stat som hadde straffeforfulgt ham ut fra vanlige lover om 

forsvarshemmeligheter. Saken ble fort mer enn hva man mente om fred; den gjenspeilte hva 

man mente om det nye Tyskland under Hitler.203 

Katalysatoren til debatten var Hamsuns involvering til fordel for det nazistiske regimet. I 

oktober 1935 rykket han ut i Aftenposten og Tidens Tegn og sa at en mann som Ossietzky, 

som rimeligvis helst så sitt land knust, nedverdiget og prisgitt fransk og engelsk nåde, neppe 

var en fredsvenn og følgelig ikke fortjente noen fredspris. Uttalelsene fikk enorm 

oppmerksomhet og saken skapte brudlinjer langt utenfor Norges grenser. For 

Forfatterforeningen ble det et politisk stridsemne. Et betydelig antall på 33 forfattere204 som 

var medlem av foreningen, tok til motmæle mot Hamsun og skrev under på en uttalelse hvor 

de beklaget den store dikterens forsvar av et enemektig politisk styre. På den andre siden sto 

Mehle frem som Hamsuns fremste forsvarer, som mente at forfatternes opprop var et uttrykk 

for åndsterror og en trussel mot det frie ord.205  

                                                 
200 «Hold fronten klar». Nasjonal Samling 20.12.1934:8 
201 Dahl 1998 
202 Ossietzky var blitt dømt for landsforræderi og spionasje i 1931 etter å ha avslørt den militære opprustningen 

under Weimarrepublikken. Han ble satt fri i slutten av 1932 etter å ha sonet sin dom. Samme natt som 

riksdagsbrannen ble Ossietzky arrestert av det nye regimet grunnet hans motstand mot nazismen. 
203 Dahl 2001:239-240; Ringdal 1993:159-161 
204 Ossietzky-oppropet var ikke noe isolert initiativ fra norsk venstreside. De undertegnede inkluderte både 

venstrevendte og kulturradikalere som Nordahl Grieg, Helge Krog og Arnulf Øverland, og konservative som 

Sigrid Undset. 
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Saken ble til slutt en organisasjonssak for Forfatterforeningen. Det følgende medlemsmøtet 

kaller historiker Nils Johan Ringdal for muligens det politisk sett mest avgjørende møte i 

foreningens historie.206 Foranledningen var et resolusjonsforslag Mehle lanserte som tvang 

foreningen til å arrangere et medlemsmøte i februar 1936. Resolusjonsforslaget slo først 

prinsipielt fast medlemmenes ytringsfrihet, men fortsatte med å ta avstand fra den sjikanøse 

formen oppropet mot Hamsun hadde fått. Det paradoksale i resolusjonen var noe Mehles rival 

Helge Krog påpekte i Dagbladet. Det var en selvmotsigende kuriositet at resolusjon fastslo 

medlemmenes ytringsfrihet samtidig som den beklaget bruken deres av den. Videre 

understreket Krog at de ikke ønsket å innskrenke Hamsuns ytringsfrihet, men hadde beklaget 

hans ytring. Med spydighet lurte han på om Mehle forsto forskjellen.207   

Den følgende polemikken mellom Mehle og Krog varte over lengre tid, men selve 

resolusjonen endte med å bli nedstemt i Forfatterforeningen med 44 mot 74 stemmer. 

Ossietzky-sakens overordnede anliggende hadde vært for Mehle å forsvare det nazistiske 

regimet. Deltakelsen i debatten hadde vært, i tillegg i kraft som medlem av foreningen og 

enkeltperson, på vegne av det nye Tyskland. I et brev han skrev til forfatteren Olav Duun, 

som var blant de undertegnede, kalte han underskriverne for «bevisste motstandere» av 

Hitlers Tyskland.208  Brevet var ment for å få Duun, som bare halvannet år tidligere hadde tatt 

Tyskland i forsvar overfor den norske opinionen, til å trekke sin signatur og dermed svekke 

kraften i protesten.   

Det var heller ikke mye medfølelse å spore hos Mehle for Ossietzky. I et innlegg i Nationen i 

1936, hevdet han at nordmenn manglet kunnskap om situasjonen i Tyskland og lot seg altfor 

lettvint blinde av den store sympatien for en fange som var blitt frarøvet sin frihet på grunn av 

sine meninger. Ifølge Mehle var Ossietzky «en fare for statens sikkerhet, en anspore til en 

blodig og tilintetgjørende borgerkrig i Tyskland.»209 Ved å meddele verden om Tysklands 

militære opprustninger, hadde Ossietzky satt kjepper i hjulene for den nasjonale 

gjenreisningen som var i gang under det nazistiske regimet. I en parallell til 

unionsoppløsningen i 1905 skrev Mehle at «deres Kielertraktat heter Versailles.» Nordmenn 

hadde aldri anerkjent den traktaten som hadde gitt Norge mindreverdighetspreg blant verdens 

frie nasjoner; hvorfor skulle Tyskland reagere noe annerledes. Ifølge Mehle var regimets 
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straffeforfølgelser forsvarlige med tanke på at «en Carl von Ossietzky i Norge under våre 

forberedelser til 1905 kunne ha betydd krig med Sverige.»210  

Mens Ossietzky-saken fortsatt pågikk reiste Mehle til Lübeck i juni 1936 i regi av Nordisk 

selskap. Der beklaget han seg over at Norge ikke var representert med diplomatiske 

utsendinger. Den eneste triumfen Norge kunne vise til, men som likevel betydde meget, var 

hilsningstelegrammet fra Hamsun. «I det øieblikk gjorde Hamsun vårt land en stor tjeneste,» 

skrev Mehle anerkjennende i Tidens Tegn.211 Fra samme opphold konstaterte han at det 

naturligvis ble rustet opp i Tyskland, men at det faktum gav tyskerne forvissningen om at 

landet nå var en maktfaktor som selv kunne bestemme at de ville ha fred.     

Inn og ut av varmen 

Siste halvdel av 1930-årene ble en nedtur for Mehle. Agitasjonen for NS og forsvaret av 

Hamsun hadde eksponert en umiskjennelig nidkjærhet for nazismen og gjort ham for lengst til 

en kontroversiell skikkelse. Selv om resolusjonsforslaget tapte med en anselig minoritet i 

Forfatterforeningen, skyldtes det trolig mer respekt og anseelse for Hamsun enn at mange 

delte Mehles utpregede nazistiske overbevisninger. Verre ble det da han mistet jobben i 

Tidens Tegn i 1938 som følge av nedskjæringer etter at avisen fikk nye aksjonærer året før. 

Tilbake satt han arbeidsløs, bitter, forsmådd og utstøtt.212  

Imidlertid snudde lykken med NS sin gjeninntreden som politisk faktor etter 9. april 1940. 

Mehle valgte straks å kollaborere med den tyske invasjonsmakten. Dette var til tross for at 

han i 1935 hadde hevdet at nazismens endelige mål var å skape samfølelse og enighet mellom 

alle verdens nasjoner. Det tyske folk hadde funnet seg selv og sin egenart, noe som vil 

medføre respekt for andre folk og deres egenart.213 Videre hadde Mehle før krigen forsvart 

den militære opprustningen under det nazistiske regimet på bakgrunn av at det var en del av 

den nasjonale gjenreisningen i Tyskland. I lys av dette beklaget han seg over at tyskerne 

hadde følelsen av å stå temmelig alene mot en overmektig sterk verden.214   

Okkupasjonen førte til at tyskvennlige intellektuelle ble etterspurt, og i september 1940 ble 

Mehle utnevnt som programsjef for verbalsendinger i det nazifiserte NRK. Dermed fikk han 
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muligheten til å spille en avgjørende rolle i den nye tids kulturliv. Det kan virke som Mehle 

levde opp til den iøynefallende likheten med Goebbels. Som ideolog i rikskringkastingen satt 

han fart på å bygge opp et nytt, nazistisk riksprogram. Imidlertid sprakk visjonene da tyskerne 

i 1941 konfiskerte nordmenns radiomottakere. Bare tyske soldater og NS-medlemmer fikk 

beholde dem. Forordningen ødela for Mehles planer for NRK. Etter hvert surnet hans forhold 

til partiledelsen i NS og i 1944 meldte han seg ut av partiet. Året etter flyktet han til Sverige, 

hvor han døde ved drukning 15. juli 1945, ni uker etter frigjøringen.215    

Sammenfatning 

Da Hitler kom til makten i Tyskland i 1933, ble nazismen fort et åndelig ideal for Eyvind 

Mehle. Gjennom sin stilling som journalist i Tidens Tegn og sitt politiske virke i NS, var han 

gjennom 1930-årene åpenhjertig og resolutt i sine støtteerklæringer til Hitlers Tyskland. Man 

kan trygt konkludere med at det var appellen til den nazistiske ideologien som hovedsakelig lå 

bak hans engasjement for Nazi-Tyskland. Så å si hele nazismens spektrum – nasjonalismen, 

antisemittismen, antikommunismen og førerkulten – ble reservasjonsløst og gjennomgripende 

omfavnet av Mehle.  

Så vel som det falt naturlig for Mehle å slutte seg til nazismen, delte han instinktiv deres 

uforsonlige fiendebilde. I sin kollektivistiske tankegang var liberalismen, individualismen og 

materialismen forelda ideer fra det 19. århundre, som i massenes tidsalder virket oppløsende 

på nasjonens samhold. Videre var han overbevist om at kampen kom til å stå mellom den 

folkesolidariske nazismen og den materialistiske og klasseorienterte kommunismen. I det hele 

anså Mehle kommunistene, i likhet med jødene, som en samfunnsnedbrytende kraft. I 

konspiratoriske ordlag abstraherte han jødene og marxistene til den internasjonale 

«jødebolsjevismen».  

Entusiasmen for nazismen medførte at Mehle aspirerte om å anvende ideologiens tankegods 

på norske forhold. Like mye som han omfavnet det rasenasjonale aspektet ved 

folkefellesskapet, agiterte han for å lede Norge etter samme prinsipp. Med eufemistiske 

resonnementer skulle diktaturet innføres slik at norske borgere kunne leve et friere liv. Dette 

gjorde han, i tillegg til hans rolle i Ossietzky-saken, til en kontroversiell og mislikt skikkelse i 
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Norge. Det er tydelig at det spilte inn ettersom han gradvis gjorde seg mindre bemerket i 

samfunnsdebatten utover siste halvdel av 1930-årene. 
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6. Waldemar Brøgger – Den bråmodne 

filosofen 
 

Den som er fanatisk Hitlerianer kan like litt som den som er 

fanatisk antinazist, komme til forståelse av hvad det egentlig er 

som foregår. Det nytter ikke lenger å lukke øinene og skrike nei. 

Den som vil fortjene hedersnavnet liberalist, må forstå før han 

dømmer. Og det finnes mer enn konsentrasjonsleire og 

jødeforfølgelser i det moderne Tyskland.216  

 

Waldemar Brøgger (1911-1991) var forfatter og journalist. Som sønn av arkeologen og 

politikeren Anton Wilhelm Brøgger og barnebarn av geologen og universitetsrektoren 

Waldemar Christofer Brøgger, kan man trygt si at han tilhørte en familie som var aktive i 

norsk kulturliv og i det akademiske miljø. I tillegg hadde han en yngre bror, Niels Christian 

Brøgger, som også gjorde seg bemerket som forfatter i 1930-årene. Til tross for sin unge alder 

viste Waldemar Brøgger en bemerkelsesverdig modenhet, et høyt kunnskapsnivå og et bredt 

interessefelt. Allerede før han fylte 21 år, debuterte han bråmoden i 1932 med sin førte roman, 

Den evige vilje. I årene som fulgte produserte han bøker i et høyt tempo.  

Brøgger tilbrakte store deler av 1930-årene i utlandet. I flere år var han bosatt på Capri og i 

1936/37 tilbrakte han mye tid i Tyskland. Det er tydelig at han på den tiden tok til seg mange 

av de nye tankene og ideene som sirkulerte rundt om i Europa, deriblant nazismen. Det 

resulterte i at han stilte seg vennlig innstilt til både det nazistiske Tyskland, det fascistiske 

Italia og det hjemlige NS. Slike sympatier uttrykte han ofte Tidens Tegn sine spalter. Med en 

atskillig skarpsindighet skrev han i tillegg den vitenskapsfilosofiske boken Vår tids 

undergang i 1935. I boken, hvor han tok opp samtidsproblemer til vurdering, viste han seg 

villig disponert til nazismens fremvekst. 
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Et talerør for fascismen 

Norske avislesere ble godt kjent med Brøggers lefling med fascismen i 1930-årene. I Tidens 

Tegn skrev han om en rekke høy aktuelle og kontroversielle saker, som han heller ikke redd 

for å forsvare da han kom i ordklammeri med prominente samfunnsdebattanter som Nordahl 

Grieg og Johan Scharffenberg. Første gang offentligheten ble for alvor introdusert til 

Brøggers fascistiske svermerier, var da han ledende opp til kommunestyrevalget i 1934 ga sin 

ideologiske støtte til NS på forsiden av lørdagsavisen til Tidens Tegn. Her kunne man lese at 

det var en besettende følelse av at fremtidens idealisme hadde funnet sitt første uttrykk i 

partiet. Således var NS sin valgkamp et vendepunkt i den norske mentaliteten. Samtidig 

beklaget Brøgger seg over den norske pressens mottakelse av den nye bevegelsen. For å 

klargjøre hvor NS ståsted var, skrev han at «menneskeheten regjeres og formes aldri av 

diktatur, censur eller agitasjon, men av livssyn, filosofi, av sin egen mentalitet.»217  

Enda tydeligere ble Brøggers tilbøyeligheter da han i oktober 1935 reiste til Etiopia for å 

dekke den italiensk-etiopiske krigen for Tidens Tegn. Gjennomsyret av kultursjåvinisme og 

med rasistiske karikaturer av etiopierne, forsvarte han gjennom en rekke reportasjer Italias 

krigføring på et rent ideologisk grunnlag. Italias invasjon var en manifestasjon av Europas 

kulturelle overlegenhet, hvor deres følelse av barmhjertighet og humanitet ga dem rett til å 

spre europeisk sivilisasjon til fremmede kulturområder. Etiopia var på sin side en barbarstat 

som anerkjente slaveriet og var ute av stand til å utvikle seg selv.218 Etter to dager ved fronten 

med de italienske soldatene, konkluderte Brøgger med at «Etiopia, som alle land av svakere 

kulturform enn den europeiske, er av skjebnen bestemt til å bli koloni i en eller annen 

form.»219  Slik han han så det vitnet krigen om «tilliten til den europeiske kulturs teknikk og 

organisasjonsevne, paret med fascismens disiplinering av den menneskelige vilje.»220   

Innen 1936 var Brøggers sympatier blitt lagt merke til av styresmaktene i Berlin. I november 

det året presenterte han et nyhetskupp for Tidens Tegn ved å intervjue Carl von Ossietzky.221 I 

ettertid viste det seg at møtet var arrangert av den høyt rangerte SS-offiseren Reinhard 

Heydrich, som på forhånd hadde godkjent Brøgger for sin tyskvennlighet.222 Intervjuet bar 
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verken preg av sympati for Ossietzky eller refleksjon over rettssikkerheten i Tyskland. I et 

forsøk på å undergrave fangens troverdighet kom Brøgger med en rekke nedsettende 

karakteristikker om hans utseende. «Det var over ansiktet noe hårdt og noe litt hånlig, som 

ikke var den store mann verdig», skrev han, og «den fremspringende underkjeven gav ham av 

og til et brutalt, litt kynisk uttrykk.»223 I det hele fastslo Brøgger at Ossietzky virket ytterst 

antipatisk og at han ikke bar spor av den forferdelige behandlingen sensasjonspressen 

rapporterte om. Pasifistens hat for våpen tilsvarte ikke en vilje til forsoning mellom Europas 

folk; en forsoning han heller aldri hadde bidradd til.  

En tolerant liberalist 

Intervjuet med Ossietzky er representativt for Brøggers gjennomgående vennligstilte holdning 

til Nazi-Tyskland på den tiden. Grunnsynet som lå bak de mange støtteerklæringene, var 

tuftet på filosofiske refleksjoner og betraktninger. Til tross for sin unge alder eksponerte 

Brøgger uten sjenanse sine dypsindige og filosofiske tanker om egen samtid. Det var moralsk 

og humanistisk påkrevd å vurdere andre folkeslag med en fordomsfri og undersøkende 

tilnærming. I dette henseende mente han at urovekkende mange hadde forrådt disse verdiene 

og hadde en forvridd oppfatning av det nye Tyskland.224  

Som en selverklært liberalist erkjente Brøgger at det var mange sider av diktaturet som virket 

fryktinngytende. «Det må da i herrens navn komme den dag da tyskerne ikke lenger behøver 

en Hitler, en Führer», skrev han i Dagbladet i 1934.225 Imidlertid hadde han samtidig troen på 

at den nazistiske bevegelsen kom til å vise seg som mer enn et diktatur. Brøgger viet mye av 

tiden sin i midten av 1930-årene til å oppfordre folk til å møte nazismen med et åpent sinn. Å 

være liberalist, slik han så det, betydde at man måtte stille seg åpen til at tyskerne gikk sin 

egen vei. I lys av dette var han oppgitt over hykleriet og intoleransen som preget «nazi-

haterne»:  

Det finnes en sann kristen liberalisme som ikke har fjerneste likhet med den som idag 

forsvares av de intolerante nazi-hatere, de intolerant religiøse og de intolerant 

intellektuelle. Den liberalisme som heter toleranse, må og skal bevares; derimot ikke 

den liberalisme som ikke engang gidder begripe hvad det moralske innhold i Nasjonal 

                                                 
223 «Ossietzky intervjuet av Tidens Tegn». Tidens Tegn 28.11.1936:1 
224 Brøgger 1935:15-16; «Er humanismen fallitt?». Tidens Tegn 26.09.1935:2-3; «Mellemfolkelig Forstaaelse». 

Tidens Tegn 18.02.1937:2-3 
225 «Vår på Capri». Dagbladet 28.04.1934:7 



64 

 

Samling er, som ikke gidder eller ikke finner det opportunt å ta et ærlig, sant eller 

uavhengig standpunkt til nazismen.226 

Ifølge Brøgger kunne man i rettferdig vrede eller skittviktig selvtilfredshet si adskillig vondt 

om nazismen, men samtidig var det beklagelig at nordmenns oppfatninger av Nazi-Tyskland 

begrenset seg til en panisk diktaturredsel.227 I hans øyne var samtiden preget av for mye 

fanatisme, noe som førte til en uvilje til å vurdere verden fra mer enn én side. Fraværet av 

nyanser og nøkternhet skapte åndsfattige og demoraliserende tilstander. I lys av dette talte 

Brøgger for at nordmenn måtte stille seg åpne og respekterende til at tyskerne valgte en annen 

vei enn Norge. «Nazismen legger grunn til et nytt og fruktbart Tyskland», skrev han, og 

oppfordret videre til at «vi bør ikke sveve i den egocentriske tro at det bare finnes en vei inne 

i fremtiden.» Således måtte nordmenn «innrømme anderledes tenkende muligheten av å finne 

sine egne veier, og respektere dem.»228  

Symptom på en ny «kulturform» 

For å forstå Brøggers imøtekommende tilnærming til nazismen og unnskyldende holdninger 

til diktaturet, må man først se på hans vurderinger av historien og egen samtid. Dette var noe 

han utførlig behandlet i Vår tids undergang. I boken periodiserte han historien inn i det han 

kalte for «kulturformer». Med det begrepet mente han at enhver historisk periode hadde sin 

helhetlige kulturform, som var periodens åndelige uttrykk og rammen for tilværelsen. 

Samtidens kulturform var kjennetegnet av den vitenskapelige revolusjonen innledet av René 

Descartes på 1600-tallet. Imidlertid mente Brøgger at den naturvitenskaplige og metodiske 

erkjennelse hadde ført til at tanker og ideer mistet sin absolutte karakter. Således ble 

erkjennelse en ødeleggende makt fordi den ikke hadde mer å gi til mennesker.229  

Årsaken til dette frafallet var ifølge Brøgger at det materialistiske livssyn hadde forplantet seg 

i vitenskapen. Slik han så det hadde det materialistisk psykologiske erkjennelsesgrunnlag 

opphevd enhver moralsk impuls og simpelthen bortforklarte all moral. Materialismen kunne 

ikke forestille seg annet enn en relativ moral som ble bestemt av moralbudenes nytte og 

hensikt. Denne slutningen var ifølge Brøgger i strid med virkeligheten: «Moralen eller den 
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moralske samvittighet er aldeles ikke et materielt fenomen, men en helhet, et absolutum.»230 

Materialismens relativiserende virksomhet førte i sin tur til sammenbruddet av kulturformen: 

Essensen av dette århundre er den elskverdige, liberale, kloke, avbalanserte, ofte 

tolerante, alltid edle materialisme som med historisk nødvendighet måtte ende i 

verdenskrigen. (…) Den [er] gold, forgjengelig, begrenset, blek og intellektuell. Og 

dens store svakhet er at i den blir alt relativt, og særlig da det eneste på jorden som 

mennesket forlanger skal være absolutt, nemlig moralen. Den materialistiske moral er 

intellektuell, liberal, relativ og derfor unyttig for mennesket, hvis sjel er dypere enn selv 

begrepet underbevissthet angir.231 

Heri lå mye av forhåpningene Brøgger hadde for det nazistiske regimet. Vår tids undergang 

var ment som et oppgjør med materialismen, og nazismen var sådant en velsett del av dette 

oppgjøret. Riktignok hadde nordmannen en del forbehold til nazismen. Selv om bevegelsen 

var kjennetegnet av fremtidens idealer, mente han at de tok en forvrengt form. 

Fedrelandskjærlighet var blitt til sjåvinisme, tro var blitt til intoleranse og kollektivisme var 

blitt til tysk raseteori. Brøgger anerkjente at disse fenomenene gjorde regimet lite tiltalende, 

men at man allikevel måtte beholde troen på at nazismen, som nå var et historisk faktum, førte 

gjennom vanskelighetene og frem mot fremtidens mennesketype. Slike utskeielser var også 

forståelige i en overgangstid, noe enhver europeisk kultur måtte forberede seg til.232 

Etter Brøggers mening representerte nazismen en uegoistisk idealisme som vitnet om et 

endelig brudd med materialismen. Således var bevegelsen et symptom på overgangen til en ny 

kulturform.233 I en større kontekst plasserte han nazismen i lag med andre bevegelser og 

aktører med idealistisk tilsnitt: Oxfordbevegelsen, Nasjonal Samling, Rudolf Steinerskolen, 

Jiddu Krishnamurti og Bertram Dybwad Brochmann.234 Nazismen var en del av et større 

livssyn som representerte gjennombruddet for en ny, åndelig virkelighet; en som sto i steil 

kontrast til den materialistiske kulturpessimismen som hadde herjet Europa. Det nye livssynet 

representerte et brudd med fortidens idealer, hvis halvhet og utilstrekkelighet var blitt avslørt 

av tidens tann.  
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Et annet fenomen som Brøgger mente bar vitnesbyrd om overgangen til en ny kulturform, var 

individualismens undergang og fremveksten av massemennesket. Samtidens kulturform 

hadde ikke formådd å absorbere den enorme befolkningsveksten i Europa siden begynnelsen 

av 1800-tallet og således kom individualismen til kort i vurderingen av politiske og sosiale 

fenomener. Massemennesket kunne bare se tilværelsen gjennom en kollektivistisk linse, hvor 

solidaritet og fellesnytte gjorde individet overflødig.235 Slik Brøgger så det førte den enorme 

befolkningsveksten med seg en rekke problemer som samtidens kulturform ikke var i stand til 

å håndtere. Dette hadde resultert i at massemennesket i Tyskland hadde på det politiske nivå 

gitt fra seg sin suverenitet til den nazistiske ideologien.236    

Ifølge Brøgger hadde de tyske massene gitt fra seg sin suverenitet fordi nazismen hadde 

disiplinert dem og gitt dem en mulighet til å nå utover seg selv. I september 1936 besøkte han 

nazistenes partikongress i Nürnberg. Partikongressen fungerte hvert år som det fremste 

utstillingsvinduet for nazismen. Det kan virke som om oppholdet gjorde Brøgger, som var 

tydelig grepet av stemningen, ytterligere favorabel innstilt til bevegelsen. I kjent stil hevdet 

han at meget av kritikken mot det nazistiske livssynet, ville «miste sin bitre karakter om man 

ikke bedømte et folk eller en kulturform bare efter sine egne gjengse opfatninger over hvad 

som er viktigst i livet.»237 Ifølge nordmannen demonstrerte oppmarsjen i Nürnberg en dypere 

mening med nazismen. Med idealisme og oppofrelse arbeidet regimet for å organisere og 

disiplinere det tyske folk. Lyktes styresmaktene i denne edelmodige kampen, kunne massene 

«vinne tilbake sin egen sjel, som døde under materialismen og maskinene.»238        

Den innholdsløse marxismen 

Hvor Brøgger avviste de borgerlige partiene for å være bygget på forelda ideer og dermed 

manglet slagkraftighet, var marxismen derimot et livssyn som måtte utslettes. Det var ifølge 

han en innholdsløs og unyttig lære som ikke kunne anvendes på den virkelige verden. I 

ytterste konsekvens kunne marxismen til og med representerte direkte skadelige ideer. 

Brøgger var gjennomgående negativ til marxismen gjennom 1930-årene og sparte ikke på 

skjellsordene når han omtalte ideologien i hånlige og bitende ordlag: 
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Marxismens filosofi er laget for samfundsforholdene i en maurtue eller i en bikube, og 

ikke for menneskehetens uendelig kompliserte, farvestrålende, mystiske mulighetens 

verden, og at den marxistiske lære er en vel utformet arkitektonisk stukkatur som kan 

plaseres omkring et lufttomt rum og gi illusjonen av et innhold.239  

Hvor Brøgger som selverklært liberalist manet til toleranse i møte med nazismen, viste han 

ikke samme generøsitet overfor marxismen. Nasjonalisme var etter hans mening den fremste 

garantisten for fredbevarelsen i Europa. Nasjonalstaten samlet folket og gjorde dem til herre 

over seg selv og sin skjebne. På den motsatte siden sto marxismen, som ifølge Brøgger førte 

til indre splid, klassekamp og mangel på nasjonal vilje. Iboende i marxismens internasjonale 

klassekampbegrep var det en evig spire til krig og konflikt.240 Således var han overbevist om 

at marxismen måtte tilintetgjøres i Europa og at den nasjonale mentaliteten måtte seire.  

Flere ganger agiterte Brøgger mot marxismens posisjon både i Norge og internasjonalt. 

Høsten 1936 skrev han en rekke avisinnlegg i Tidens Tegn og NS sin partiavis Fritt Folk som 

var ment som politiske bidrag til NS sin valgkamp det året. I harde ordlag kalte han 

marxismen for en internasjonal importvare som ødela nasjonale kulturverdier. Som en 

konsekvens sto Norges befolkning i fare for å reduseres til pregløse, motstandsløse og 

evneløse mennesker.241 I tillegg hevdet Brøgger at marxistene drev en systematisk uthuling av 

menings- og ytringsfriheten i Norge. Folks hederlighet og upolitiske toleranse, som var 

nødvendige forutsetninger i liberaldemokratiet, hadde forvitret, slik at «man ikke lenger burde 

snakke om å verne vår demokratiske rettsstat, men om å gjenopbygge den.»242 Dette mente 

Brøgger var beviselig ved at NS sine møter ble forbydd av politiet og at medlemmene ble 

trakassert og angrepet av marxister. Slike forhold var ifølge han lignende med de i 

Sovjetunionen og var advarsler om det moralske og sosiale sammenbrudd, noe som til slutt 

kunne føre til massehenrettelser og borgerkrig.243  

Videre trykte en rekke aviser Brøggers oppviglende innlegg kalt «Rens 

Studentersamfundet».244 Her hevdet han at studentersamfunnet var blitt redusert til et 

«upåaktet møtested for dogmatiske ynglinger, usunde fanatikere, bedrevitende marxister og 
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snobbete kulturbolsjeviker.» I for lang tid hadde de preget organisasjonen med «sin arrogante 

fanatisme og sine foreldede fordommer.»245 Dermed tilskyndte Brøgger om å få 

studentersamfunnet rensket for marxistene. Oppvigleriet førte til en hissig polemikk mellom 

han og den sovjetvennlige Nordahl Grieg. Hvor sistnevnte kalte Brøgger for fascistenes 

«kulturgissel»,246 ble den sovjetvennlige forfatteren til gjengjeld beskyldt for å kaste stein i et 

glasshus med tanke på at han gikk god for regimet i øst.247  

Brøggers intense antimarxisme gjorde ham velvillig overfor nazismens energiske hat for 

kommunismen og Sovjetunionen. «Tysklands forhold til bolsjevismen er klart og entydig 

bestemt, en klarhet som bare er av det gode», skrev han i Tidens Tegn fra sin tilstedeværelse 

ved nazistenes partikongress i Nürnberg i 1936.248 Inntrykkene fra samlingen virket 

betryggende på nordmannen. At Tyskland holdt seg på offensiven mot kommunismen, var et 

tydelig tegn på at regimet tok et direkte standpunkt i den politiske og filosofiske kampen i 

Europa. Ifølge Brøgger betydde det at alle vesteuropeiske antimarxister kunne stole på at de 

hadde i den tyske hær et bolverk mot kommunismen og Sovjetunionen.  

Brøgger lot heller ikke sjansen gå fra seg med å bruke Stalins terror til å fremstille nazismen i 

et bedre lys. Selv om Hitler ikke var ufeilbar, var det likevel en vesensforskjell mellom de to 

regimene. «Den nasjonale bevegelse fører menneskene fremover og opover og gir dem 

anledning til å utnytte sine muligheter,» fastslo han i Fritt Folk om nazismen. Som motpol sto 

marxismen, som «undergraver moral og menneskelighet og søker å redusere menneskene til 

mekanismer, maskiner.»249 Videre mente Brøgger at vesensforskjellen også gjaldt regimenes 

bruk av terror. I det øyeblikket terroren brøt løs hadde kommunistene, slik han så det, ikke 

disiplin eller hemninger nok til å vike vekk fra blinde, unødvendige og uforståelige 

grusomheter. Man kunne ikke forlange at noen bevegelse skulle kunne gjennomføre en 

revolusjon eller en borgerkrig uten å bruke makt, mente Brøgger, men han understreket at det 

var en stor forskjell mellom å kjempe en ærlig kamp slik nazistene hadde gjort, og 

bolsjevikenes metoder med å slakte, pine og skjende mennesker.250 
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Videre mente Brøgger at den ulike graden av terror var tuftet på en fundamental forskjell 

mellom kommunismens og nazismens livssyn: «For marxisten er borgeren en fiende, for 

nasjonalistene er alle motstandere medmennesker, tilhørende nasjonen, selvom de er bærere 

av en umenneskelig idé.»251 Med andre ord hadde kommunistene ingen skrupler fra å henrette 

personer fra borgerskapet, mens nazistene på sin side skydde unna unødvendige henrettelser 

fordi fienden var deres landsmenn. Brøgger så dette som en naturlig konsekvens av det 

materialistiske livssynet som lå til grunn for marxismen, som i sjelløshet brakte frem «de 

psykoanalytiske sadist-drifter til uttrykk.»252  

I skyer av raseimperialisme og diktatur 

Partikongressen i Nürnberg i september 1936 kan man si står igjen som høydepunktet for 

Brøggers svermerier med nazismen. I 1937 flyttet han hjem til Norge og året etter ble han 

ansatt som Tidens Tegn sin kulturanmelder. På samme tid hadde utviklingen i Tyskland 

opprørt han såpass at han i 1938 valgte å ta offentlig og ettertrykkelig avstand fra regimet. I 

den nye rollen som kulturanmelder skrev han for det meste teater- og bokanmeldelser, men 

han hadde ikke berøringsangst når anledning bød seg til å ta et oppgjør med utviklingen i 

Tyskland under nazismen. 

Raselæren og Tysklands aggresjon overfor Tsjekkoslovakia var de to faktorene som sprakk 

illusjonene Brøgger hadde vedrørende nazismen. Det fikk han til å vedkjenne at han ikke 

kunne nære den samme sympatien for Tyskland som tidligere. Slående er det at disse 

faktorene hadde han forsvart eller nedtonet i årene før 1938. To år tidligere hadde Brøgger 

hevdet at den eneste krigen nazistene ønsket, var en eiendommelig krig mot naturen og mot 

de livslover som søker å underkue mennesket.253 I dette siktet han til nazismens mål om å 

realisere det tyske folkefellesskapet. Hitlers bestrebelser om fred var fundert på 

konsolideringen av indrepolitiske forhold; en prosess som med nødvendighet tok tid. 

I forlengelsen av dette anså Brøgger den tyske militære opprustningen som et nødvendig steg 

for tyskerne i deres nasjonale gjenreisning. «Franskmennene trodde kanskje at skyggene 

skulde bli evig lange da de forsøkte å knekke Tyskland i Versailles», skrev han i Dagbladet, 

for deretter å understreke at «før det blir likeberettigelse mellom statene, blir det ihvertfall 
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aldri fred.»254 Ifølge Brøgger var Versaillestraktaten, Locarnotraktaten og Folkeforbundet det 

politiske uttrykket av den engelsk-franske propagandaen som var hamret inn i folk. Slik han 

så det var den tyske opprustningen under Hitler en logisk følge av stormaktenes forsøk på å 

holde Tyskland nede. Hvis en ny krig skulle unngås, måtte Storbritannia og Frankrike 

akseptere de nye realitetene.255 

Nazistenes antisemittisme virket derimot tidlig foruroligende på Brøgger, som han kalte «en 

skamplett som aldri viskes ut.»256 Jødeforfølgelsene satt sikkert også ukomfortabelt med han 

på grunn av at hans store helt, forfatteren og kulturhistorikeren Egon Friedell, var jødisk. 

Likevel var det ikke presserende nok til at Brøgger tok et oppgjør med det nazistiske regimet. 

Istedenfor fordømte han i kjent stil regimets kritikere for deres angivelige mangel på liberale 

og humanistiske verdier i møte med nazismens antisemittisme: «Uten å gjøre et eneste lite 

forsøk på å ville forstå, uten å opfylle de enkleste krav humanismen stiller, gasser disse 

billighetens riddere sig i fordømmelser over Tyskland.»257  

Slik Brøgger så det var det for lettvint å redusere antisemittismen til barbari. Denne 

unnfallheten til nazistenes jødeforfølgelse rasjonaliserte han med bruk av samme filosofiske 

kontemplasjoner som preget resten av synet på Nazi-Tyskland. Jødene var materialister og var 

dermed i sitt vesen permanent i uoverensstemmelse med Europa. Sammen med denne 

abstraheringen av jødene ble nazismens antisemittisme unnskyldt som en unødvendig, men 

forståelig del av regimets oppgjør med materialismen: 

Jøden er den geniale materialist, og hans geni har Europa alltid dradd nytte av. Men da 

det øieblikk kom da det jødiske livssyn blev en kontradiktatorisk motsetning til det 

nyeuropeiske, sattes det tyske folk i affekt. Det var en unødvendig 

nødvendighetshandling. Tyskeren handlet akkurat på samme måten som de liberalister 

som kaller tyskeren barbar: ut fra en manglende forståelse. For hvis tyskeren hadde visst 

hvad det egentlig dreide sig om, behøvde han ikke fryktet jøden.258  

Ettersom det nazismens antisemittisme utkrystalliserte seg tydeligere, ble imidlertid det i lag 

med regimets utenrikspolitikk de avgjørende faktorene for Brøgger da han tok offentlig 

avstand fra Nazi-Tyskland i 1938. Det var i anledning av sin anmeldelse av apotekeren Jon 

                                                 
254 «Vår på Capri». Dagbladet 28.04.1934:6 
255 «Epilog». Tidens Tegn 30.04.1936:3-4 
256 Brøgger 1935:124 
257 Ibid.:123 
258 Ibid.:124 
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Alfred Mjøens259 bok Rasehygiene at Brøgger tok et endelig oppgjør med nazistenes raselære 

og antisemittisme. Riktignok mente han at rase som vitenskapsgren var et fruktbart 

forskningsfelt, men at i øyeblikket var feltet utelukkende drevet av fabulerende dilettanter og 

politiske svermere som ville gjøre fenomenet rase til hovednøkkel til alle livets gåter. I denne 

beskrivelsen siktet Brøgger først og fremst til Tyskland, som var overfylt av ukritiske 

rasesvermere som hadde erstattet den vitenskapelige metode med dilettantenes.260 Raselæren 

var et dogme som skulle forsvares, koste hva det koste vil. Hvor Brøgger tidligere mente at 

barbari var en uberettiget beskrivelse av nazismens rasesyn, kalte han det nå for det «tyske 

rasebarbari» som var skapt av propaganda og bygd på uvitenhet.261  

Videre mente Brøgger at selve kjernen i det nazistiske Tyskland – fedrelandsånd, vilje til 

sosial forsoning, fronten mot rotløs radikalisme og mot anarkiet i kulturliv og moral – var i 

ferd med å fordufte på grunn av den militante og aggressive utenrikspolitikken.262 Til tross for 

all den moralske rett Tyskland kunne ha over Sudetenland, viste regimets aggresjon og 

fremstøt at landet hadde verken et fnugg av hensynsfullhet eller respekt for de andre 

nasjonene på kontinentet. I denne larmen forsvant det store oppbygningsarbeidet og de 

opprinnelige tanker, som representerte selve kjernen i nazismen, i «skyer av rase-imperialisme 

og diktatur.»263 Brøgger slo seg til ro med at det uten tvil ville komme den dagen da man 

kunne se tilbake på et Tyskland som måtte gjennomleve Hitler av historiske grunner 

samtidens mennesker selv ikke kunne skimte.   

Selv om Brøgger tok avstand fra regimet, kom hans lefling med nazismen til å henge med 

ham videre etter 9. april 1940. Samtidig ble hans innsats i krigsårene oppfattet som passive. 

Riktignok deltok han som frivillig i den kortvarige kampen mot tyskerne i Sør-Norge, og var i 

seks måneder mellom 1941-1942 internert på Grini. Likevel ble Brøgger husket best for 

boken Den usynliga fronten, som han skrev i 1943 etter å ha rømt til Sverige. Boken, som han 

skrev under pseudonymet Carsten Frogner, vakte oppstandelse i hjemmefrontkretser fordi den 

skildret motstandskampen i Norge, og det var frykt for at den gav okkupantene opplysninger 

                                                 
259 Mjøen var den rasehygieniske bevegelsens fremste talsmann i Norge. For han var enhver form for 

raseblanding og innvandring av rasefremmede til landet en trussel mot folkehelsen og den norske kultur. Dette 

gjaldt også jødene, som ble definert som et rasemessig fremmedelement som aldri kunne integreres i det norske 

samfunnet.  
260 «Raselære». Tidens Tegn 11.07.1938:2-3 
261 «Havd forstaas ved vitenskap?». Tidens Tegn 16.07.1938:2-3; «To bøker om arvelære». Tidens Tegn 

30.11.1938:3 
262 «Waldemar Brøgger og raselæren». ABC 28.07.1938:5 
263 «Germanica». Tidens Tegn 08.07.1938:2 
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som de kunne bruke i kampen. Ved krigsoppgjøret ble Brøgger satt under tiltale for 

utgivelsen, men ble frifunnet da saken kom for retten.264  

Heller ikke hos Den norske Forfatterforeningen gikk Brøggers virksomhet under krigen 

upåaktet. Sommeren 1945 gikk foreningens æresrett inn for å ekskludere alle som hadde vært 

medlemmer av NS, men den tok også for seg personer som etter de flestes mening hadde 

oppført seg tvilsomt uten at de formelt hadde begått landssvik. Det var under den siste 

kategorien Brøgger ble behandlet ut fra. Konsekvensene kunne bli eksklusjon eller bøter, men 

det endte med at han ble «refset» for sin oppførsel; den mildeste formen for straff. Straks 

karantenetiden var over stilte Brøgger freidig opp på et medlemsmøte, men ble møtt med 

stillhet. Det tok han ikke lang tid å finne ut at han ikke var velkommen og at det var best å 

gå.265 

Sammenfatning 

Waldemar Brøggers lefling med nazistiske ideer varte i en kortvarig periode, men hadde 

nokså dyp innvirkning på han. Forholdet kan beskrives som en berg-og-dalbane. I de første 

årene irriterte han seg mest over regimets kritikere, som han mente ikke kjente til 

forutsetningene for nazismen og således gav et sneversynt og feilaktig bilde av Nazi-

Tyskland. Videre ser det ut til at Brøggers inntrykk fra Tyskland i årene 1936/37 skapte en 

ytterligere entusiasme for nazifiseringen av landet. Særlig partikongressen i Nürnberg i 1936 

var en manifestasjon av at nazismen virket frigjørende på massenes sinn. Illusjonene ble 

derimot knust året etter ved Tysklands stadig aggressive rase- og utenrikspolitikk.   

Det var i det hele nazismen som idé som Brøgger hadde forhåpninger til. Gjennom innviklede 

og overanstrengende intellektuelle øvelser forsøkte han fremstille nazismen som en åndelig 

reaksjon på egen samtid. At han i sine resonnementer fant håp i bevegelsen, må ses på som et 

vitnesbyrd på at mellomkrigstiden var hans formative år, noe som kommer tydelig frem i hans 

alvorstunge bemerkninger om egen samtid. Det var hos Brøgger et gjennomgående trekk av 

mismot over egen samtid, noe som var forårsaket av materialismens mekanisering av 

menneskesinnet og relativisering av moralen. I dette henseende ble nazismen konseptualisert 

som et særtysk fenomen, men også forstått som del av et større oppgjør med materialismen. I 

forlengelsen av dette mente Brøgger at det var intet å frykte ved nazismen og at bevegelsen 

                                                 
264 Tveterås 2014 
265 Ringdal 1993:218-223 
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burde bli møtt med forståelse og toleranse. Samtidig må hans entusiasme for nazismen ses på 

bakgrunn av hans kommunistfrykt. Marxismen ble forstått som en avlegger av materialismen 

og måtte dermed til enhver pris bekjempes.  

Så lenge nazismen konsoliderte sin maktstilling innad i Tyskland var Brøgger villig til å 

unnskylde diktaturet i Tyskland som et nødvendig vonde. Imidlertid endret det seg det ved 

Anschluss og anneksjonen av Sudetenland. For Brøgger var det et brudd med det 

nasjonalistiske innholdet i nazismen og heller et uttrykk for imperialisme. I tillegg førte det til 

et endelig oppgjør med nazistenes raselære. Selv om Brøgger var positiv innstilt til 

mellomkrigsårenes kollektivistiske bevegelser, mente han at nazismens raselære hadde gitt 

dens idealisme en forvrengt form. Lenge hadde han forhåpninger til at det ville bli et 

midlertidig fenomen, men innen 1938 hadde slike utsikter forvunnet.     
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7. Nazismens tiltrekningskraft 

 

Så langt har jeg undersøkt fire ulike enkeltindivider som har til felles de var utpreget 

vennligsinnet til Hitlers Tyskland i 1930-årene. Victor Mogens, Niels J. Mürer, Eyvind Mehle 

og Waldemar Brøgger oppholdt seg alle til forskjellige tider i landet og ble fanget inn av de 

nye ideene. Så ofte aktørene fant anledning til å ta ordet gikk de ut og meddelte om de 

oppløftende og fremragende forholdene i det nye Tyskland. Samtidig ble deres vennligstilte 

holdninger lagt merke til av styresmaktene i Berlin. Det førte til at de som journalister ble 

godt ivaretatt under sine mange opphold i Tyskland. Trolig var man fra offisielt hold i 

Tyskland påpasselig med å oppmuntre og påvirke aktørene til å være rause og forståelsesfulle 

innstilt til utviklingen i landet under nazismen. 

I dette kapitelet vil jeg drøfte likheter og ulikheter mellom aktørene i hvordan de forholdt seg 

til det nye Tyskland. Var det en felles kjerne i deres vennligstilte holdning til Nazi-Tyskland; 

finner vi et gjennomgående mønster i deres motiver og bruk av argumentasjon; hva kan det 

fortelle oss om hvilken tiltrekningskraft regimet og nazismen utøvde i 1930-årene; og var 

deres sympatier og vennligstilte holdning basert på den nazistiske ideologien? Slike spørsmål 

vil bli undersøkt i nærmere grad i de neste avsnittene. 

Såret nasjonal stolthet 

En av de viktigste forutsetningene for nazismens seier i Tyskland var dens aggressive appell 

til såret stolthet og nasjonal ydmykelse. Før Hitler kom til makten i 1933, hadde det tyske 

samfunnet opplevd i to tiår en lang kjede av destruktive kriser og traumaer uten historisk 

sidestykke. Første verdenskrig hadde påført store mennesketap og enorme lidelser, som endte 

med et plutselig og uventet nederlag som for tyskere flest var vanskelig å forstå eller 

akseptere. Deretter fulgte den ydmykende og harde Versaillestraktaten, hvor Tyskland måtte 

påta seg ansvaret for krigen. Vilkårene i fredsavtalen påførte tysk nasjonal stolthet en 

påkjenning som ikke lot seg lege. Landet fikk sin første periode som parlamentarisk 

demokrati, men årene etter krigen var preget av utfordringer den nye statsmakten ikke klarte å 

overkomme. Trusselen av sosial revolusjon var et vedvarende uromoment, i ledsag med en 

brutalisering av samfunnet. Samtidig opplevde tyskere flest en merkbar nedgang i 

jobbmuligheter, velstand og levestandard. Total politisk fragmentering fulgte etter at den 
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økonomiske nedgangen fra kraket på Wall Street inntraff. Alt dette ledet opp til 30. januar 

1933, da Hitler ble tatt i ed som rikskansler.266 

Et typisk resonnement blant aktørenes tilnærming til Hitler-diktaturet, var at det måtte forstås 

på bakgrunn av forholdene etter første verdenskrig og at det var et sårt behov blant tyskere for 

å gjenreise den nasjonale stoltheten. Den unisone misnøyen med Versaillestrakten gjorde dem 

i stor grad villig til å akseptere og være åpen for Tysklands utvikling under Hitler. Aktørene 

vektla denne forklaringen i ulik grad, men samtlige følte stor sympati for lidelsene det tyske 

folk hadde gjennomgått og anså Weimarrepublikken som fallitt. I forlengelsen av dette falt 

valget av Hitler som naturlig. Diktaturet var ønskelig eller i det minste et nødvendig vonde for 

å redde Tyskland fra videre degenerasjon. Man måtte vise forståelse for at tyskerne hadde 

andre tradisjoner når det kom til autoritet og at de i stor grad vektla sikkerhet og orden. 

Samtidig ble NSDAP sin velgersuksess oppfattet som en klar tale fra det tyske folk om at de 

ønsket Hitler.  

Aktørene var ikke alene i Norge om å vise til Versaillestraktaten og elendighetene som fulgte 

under Weimarrepublikken. Ifølge historiker Hans Fredrik Dahl at det var ingen tvil i samtiden 

om hvorfor Hitler og nazismen kom til makten. Nazismens velgersuksess var det tyske folks 

reaksjon på den urimelige, splittende og ydmykende behandlingen landet hadde fått etter 

første verdenskrig. Nazismen var den logiske og naturlige konsekvensen av betingelsene 

knyttet til fredsslutningen. Den følelsesmessige balasten bak valget virket forståelig når 

ententen hadde gjennom Versaillestraktaten gått inn for å redusere, kontrollere og utbytte 

Tyskland så langt det var mulig.267  

Dette synet var særlig utbredt blant den borgerlige pressen i 1930-årene. Så sent som ved 

krigsutbruddet i 1939 viste Aftenposten forståelse for Hitlers krav om revisjoner. Det rådet en 

tverrpolitisk enighet i Norge om at seierherrene burde vist måtehold og at Versaillestraktaten 

var urimelig. Fredsavtalen ble brukt, særlig i den borgerlige pressen, som forklaring på de 

fleste utslag av tysk aggresjon. Det var en utstrakt vilje til å forstå og akseptere det nye 

Tyskland som en reaksjon på de fornedrelser og lidelser landets befolkning hadde blitt påført 

siden krigens slutt.268  

                                                 
266 En omfattende og grundig bok om årene forut Hitlers maktovertakelse, se Evans 2003 
267 Dahl 2001:159-162 
268 Valaker 1999:50-52 
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Den kommunistiske trusselen 

En annen avgjørende årsak til aktørenes umiddelbare affinitet til Tyskland, var definitivt deres 

kommunistfrykt og frykt for at Norge ville bli rammet av en revolusjon. I deres verdensbilde 

spilte kommunismen og dens kjerneområde i Moskva, en avgjørende rolle i deres politiske 

tenking i mellomkrigstiden. I likhet med troen på at Hitler hadde fått Tyskland på fote, var det 

en oppfatning av at nazistenes maktovertakelse hadde satt en effektiv stopper for den 

kommunistiske fare. Nazistenes energiske og hardnakkede løfte om å knuse den 

kommunistiske trusselen og ende den partipolitiske kranglingen og kveruleringen under 

Weimarrepublikken, vant aktørene over på regimets side. De var preget av en todimensjonal 

argumentasjon vedrørende nazismens seier over kommunismen. I samsvar med regimets 

propaganda var de overbevist om at det i realiteten sto mellom nazismen og kommunismen da 

Hitler ble utnevnt som rikskansler i 1933. Samtidig klarte Nazi-Tyskland å overbevise dem 

om at regimet var det fremste bolverket mot Sovjetunionens trussel om verdensrevolusjonen.  

Terroren i Sovjetunionen siden 1917 ble dessuten brukt av aktørene, eksplisitt eller implisitt, 

som målestokk for å fremheve hvor mild volden og undertrykkelsen under det nazistiske 

regimet hadde vært. Når vold og terror ble trukket frem i den løpende debatten om utviklingen 

i Tyskland på 1930-tallet, møtte aktørene det med påvisning om betydelig verre forhold i 

Stalins Sovjetunionen. Således ble naziregimets tilsidesettelse av rettsstatlige og demokratiske 

prinsipper vurdert som et nødvendig vonde for å skape ro og orden og for hindre at landet fikk 

sin oktoberrevolusjon. 

Denne fortolkningen av situasjonen i Tyskland gjenspeilte aktørenes egen kommunistfrykt. 

Samtlige av dem identifiserte seg med konservative og borgerlige verdier. De samlet seg om 

nasjonen og hadde lite til overs for venstresiden, marxismen og klassekamp. Som borgerlige 

intellektuelle gjorde dem et poeng ut av å være direkte motpoler til de «marxistiske» og 

«salongradikale» intellektuelle. I tillegg var deres politiske aktivitet farget av deres 

antimarxistiske overbevisninger. Victor Mogens og Eyvind Mehle var sentrale medlemmer i 

politiske partier, henholdsvis Fedrelandslaget og NS, som var uttalt antimarxistiske. Samtidig 

var Waldemar Brøgger en aktiv støttespiller til sistnevnte i kommunestyrevalget i 1934 og 

stortingsvalget i 1936. Niels J. Mürer lot derimot ikke sin politiske tilhørighet bli kjent, men 

det sannsynlig at han fant sitt hjem i enten Høyre eller Venstre.  
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Imidlertid tok aktørenes kommunistfrykt en ulik profil. På den ene siden hadde man Mogens 

og Mürer, som forholdt seg til kommunismen og Sovjetunionen som politiske enheter. På den 

andre siden hadde man Brøgger og Mehle, som på grunn av deres virke som åndsarbeidere la 

mer vekt på marxismen som et åndelig fenomen. I deres verdensbilde virket liberalismen og 

individualismen ødeleggende på samholdet i samfunnet. Ideen om folkefellesskapet ble 

således omfavnet for dens nasjonalistiske og solidariske innhold. Det resulterte i en langt mer 

uforsonlig og dikotomisk holdning i Brøgger og Mehles politiske agitasjon mot marxismens 

posisjon i Norge og utlandet.  

Aktørene var heller ikke alene om å omfavne det nye Tyskland på grunn av sin 

kommunistfrykt. Helt siden revolusjonen i Russland 1917 og DNA sin innmelding i 

Komintern to år senere, hadde det vært en utbredt og reell frykt for kommunismen og 

Sovjetunionen i borgerlige kretser. Selv om DNA meldte seg ut i 1923 og bruken av 

revolusjonær retorikk ble gradvis mindre utover mellomkrigstiden, hadde det plantet seg en 

vedvarende frykt og mistillit i borgerlige kretser. Nazismens uforsonlige holdning til 

kommunismen, appellerte til mange som oppfattet Marx og hans etterfølgeres ideer som en 

samfunnsødeleggende trussel. Selv om man ikke nødvendigvis sverget til nazismen, fremsto 

Det tredje riket som et klart og tydelig bolverk mot naboen i øst. Ifølge historiker Tormod 

Valaker var den konstante redselen for kommunismen hovedforklaringen på at store deler av 

den borgerlige pressen stilte seg forståelsesfull til Nazi-Tyskland i 1930-årene. Til tross for at 

kriseårenes voldsomste motsetninger var i ferd med å dempes, var fortsatt 

kommunistspøkelset og en framgangsrik arbeiderbevegelse en samfunnsfiende i de borgerlige 

avisene. Frykten overskygget dermed de mer kritikkverdige sidene av nazismen.269 

Volksgemeinschaft 

Sympatien med det tyske folket og frykten var kommunismen, betydde ikke nødvendigvis at 

man omfavnet den nazistiske ideologien. Nazismen var noe mer og annet enn en protest mot 

Versaillestrakten og en motstander av kommunismen, og det var mye med den som virket 

ukjent og uforutsett. Det er tydelig at aktørenes sympatier med naziregimet gikk utover 

faktorer som ydmykelsen Tyskland opplevde etter første verdenskrig og frykten for 

kommunismen. Først og fremst kommer det til uttrykk i måten de oppfattet og vurderte 

                                                 
269 Valaker 1999:208-214 
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nazistenes visjon om det tyske folkefellesskapet, et viktig premiss i den nazistiske 

verdensanskuelsen. 

Forskningen på Nazi-Tyskland under totalitarismeparadigmet under den kalde krigen rettet 

mest oppmerksomhet på regimet som en totalitær maskin hvor ubestridte ledere gav ordrer 

som blind ble fulgt av undersåttene. De tre siste tiårene har det derimot vært en helt tydelig 

tendens blant historikere internasjonalt til å revurdere hva slags regime Det tredje riket var. Et 

sentralt fenomen som blir pekt på er den utstrakte folkelige oppslutningen om naziregimet. I 

denne nye fortolkningen forkastes ikke undertrykkelse og terror som viktige 

forklaringsfaktorer bak naziregimets eksistens, men man søker også å forstå det som et regime 

som aktivt søkte å etablere et alternativt samfunn som majoriteten av befolkningen kunne føle 

seg forbundet med.270 

Særlig betydningen av nazistenes forsøk på å transformere det tyske samfunnet til et 

Volksgemeinschaft, et homogent folkefellesskap, har blitt undersøkt for å forstå hvorfor det 

nazistiske regimet appellerte til millioner av tyskere. Nazistene var ikke de første til å 

proklamere et Volksgemeinschaft, men de ga konseptet en bestemt mening.271 Gjennom 1800-

tallet befestet liberalismen og materialismen sin dominans innenfor den politiske og kulturelle 

tankeverden i Europa. Det tredje riket var forankret i en kollektivistisk tankegang som 

foraktet liberalismen og dens vektlegging av individuell frihet, noe nazistene anså som 

anomisk, hedonistisk og narsissistisk. Kort tid etter nazistenes maktovertakelse erklærte 

propagandaministeren Joseph Goebbels at individualismens tidsalder var over.272    

Folkefellesskapet var et av grunnordene i den nazistiske verdensanskuelsen, og det figurerte 

svært ofte i propagandaen. Nazismen var tuftet på et nasjonalt folkefellesskap som skulle 

forene tyskere på tvers av sosiale skillelinjer. Den hadde som mål å erstatte den 

materialistiske og liberalistiske verdensorden av det 19. århundre med en revolusjonær 

ideologi og kultur. Regimet hadde som målsetning å skape en egalitær bevissthet hvor alle 

følte seg som fullverdige medlemmer av det tyske folkefellesskapet. I nazistenes 

verdensanskuelse skulle den anarkistiske individualismen tilintetgjøres og i vakuumet skulle 

det solidariske folkefellesskapet vokse frem. En sentral del av denne verdensanskuelsen var 

fremveksten av en nytt type menneske. Det ofte brukte slagordet «fellesskapets behov før 

                                                 
270 Kjøstvedt 2011:98-99 
271 Ibid.:99-101 
272 Evans 2006:120 
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individets behov», var ment til å oppfordre folk til idealisme, disiplin og selvoppofrelse. 

Dydene skulle videre fungere som verktøy for å skape det nye mennesket med utgangspunkt 

den tyske rase og nasjonen.273 

Det er tydelig at folkefellesskapets tiltrekningskraft er med på å forklare hvorfor aktørene var 

så bestemt på å få frem andre sider av Nazi-Tyskland enn volden og undertrykkelsen. Helt 

allment var 1930-årenes ideologiske klima mer preget av kollektivistisk tankegods og 

distansering fra liberalismen enn hva man hadde sett tiåret før. Hevdvunne individuelle 

rettigheter forbundet med det borgerlige samfunn ble sagt å gi tapt for kollektivistiske idealer. 

Aktørenes skildringer av forholdene i Tyskland gir oss innblikk i hvordan folkefellesskapet og 

dens praktiske virkninger klarte å vinne over folk. Det de så var et regime som var et tuftet på 

et særtysk fenomen og som var basert på frivillig deltakelse fra massene. Samtlige anerkjente 

at de levde i en ny tid som var kjennetegnet ved massenes inntreden i politikken og 

samfunnet. Imidlertid hadde de ulike reaksjoner til ideen om at individet skulle underordnes 

nasjonen og i enda større grad folket.    

Igjen finner vi en distinkt forskjell mellom de mer politisk orienterte Victor Mogens og Niels 

J. Mürer, og de mer åndelige anlagte Waldemar Brøgger og Eyvind Mehle. Det var først og 

fremst de to sistnevnte som lot seg tiltrekke av ideen om folkefellesskapet. Trolig skyldtes det 

at begge var åndsarbeidere og således mer mottakelig for nye ideer av vitalistisk karakter. 

Generelt finner vi trekk hos Brøgger og Mehle som hadde likheter med ideer som vokste frem 

mot slutten av 1800-tallet, da det oppsto en kraftig reaksjon mot foregående generasjoners 

vitenskapstro og utviklingsoptimisme. Troen på fornuften og liberalismen fra midten av 1800-

tallet ble utfordret av massenes vitalisme. For Brøgger og Mehle var det i første rekke en 

kulturkrise som beveget seg over til en skepsis til demokratiet både som livsform og 

styringsprinsipp.  

Både Brøgger og Mehle hevet nazismen frem som en åndelig bevegelse som representerte 

fremtidens idealisme, og var således et symptom på at det 20. århundre var massenes 

tidsalder. Innfanget i slike ideer betraktet dem folkefellesskapet og dets oppgjør med 

materialismen som selve hovedforutsetningen for nazismens maktovertakelse. Selv om 

Brøgger mente at nazismen tok en forvrengt form, mye grunnet dens rasesyn, var bevegelsens 

åndelige idealisme i pakt med fremtiden. Den virket frigjørende for massene og la grunnlaget 
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for et nytt og fruktbart Tyskland. For Mehles del representerte nazismen et nytt frihetsbegrep. 

Han hadde høye forhåpninger til at tyskernes ånd, idealisme og offervilje skulle erstattet den 

destruktive individualismen med det solidariske folkefellesskapet.  

Mogens fokuserte i mindre grad enn Mehle og Brøgger på de ideologiske sidene av nazismen, 

men også han anerkjente verdien i folkefellesskapet. Det falt naturlig for han at individet og 

dets frihet måtte underordnes fellesskapets beste. Med tanke på hvor handlingslammet 

parlamentarismen var, var ikke tapet av personlig frihet beklagelig. Mürer så derimot farene i 

den ensidige og dogmatiske tankegangen som lå bak ideen om folkefellesskapet. Til forskjell 

fra de andre tre intellektuelle, som i liten grad reflekterte kritisk over individets tap av 

autonomi i Tyskland, var Mürer redd for at den kollektivistiske verdensanskuelsen ville gå for 

langt og gjøre tyskerne til nærmest et papegøyefolk. Selv om han mente at nazismen var en 

folkebevegelse som måtte forsås som et særtysk fenomen, håpet han at tyskerne skulle klare å 

finne frem til et kompromiss mellom forrige århundres liberalisme og det 20. århundres 

massemenneske og massementalitet. 

Sveise folkefellesskapet sammen 

Hvor ideen om folkefellesskapet var det ideologiske grunnlaget for nazismen og dens 

oppslutning, var nedgangen i arbeidsledigheten på et mer konkret nivå avgjørende for 

tyskernes oppslutning om regimet. I denne prosessen hadde naziregimet skapt arbeids- og 

karrieremuligheter som overgikk utsiktene i tidligere perioder, noe som gav regimets 

tilhengere en følelse av kollektivistisk tilhørighet. Nazistenes slående valgsuksess i de første 

årene av 1930-tallet skyldtes i stor grad deres løfter om å trekke Tyskland ut av den 

økonomiske depresjonen som hadde rammet landet. I sin første radiotale 1. februar 1933, to 

dager etter å bli utnevnt som rikskansler, erklærte Hitler at om fire år ville arbeidsledigheten 

være overvunnet.274 Med seks millioner tyske arbeidsledige i begynnelsen av 1933, hadde 

nedgangstidene i lengere tid trykket på den tyske samfunnsordenen som mot en øm byll. 

Innen 1936 hadde arbeidsledigheten så å si forsvunnet, og det ble alminnelig akseptert, godt 

hjulpet av nazistene høylytte propaganda, at det var regimets fortjeneste.275   

Noe av det første nazistene gjorde etter maktovertakelsen, var å oppløse de gamle 

fagforeningene. I deres vakuum ble Den tyske Arbeiderfront opprettet, en organisasjon som 
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samlet både arbeidere og arbeidsgivere under seg. En av nøkkelbegrepene til organisasjonens 

leder, Robert Ley, var Betreuung. Det gikk ut på at staten og fellesskapet skulle ha omsorg for 

den enkelte. Det tyske folk skulle få et konfliksløst samfunn, sosial trygghet og velferdsgoder. 

Som motytelser forventet nazistene lydighet, disiplin, hardt arbeid og ikke minst full innsats i 

den rasebestemte kampen mot verdensjødedommen. På denne måten skulle de tyske 

arbeiderne vinnes over til nazismen og, i en bredere forstand, integreres i folkefellesskapet.276 

Det er vanskelig å bedømme i hvor stor grad Den tyske arbeiderfront og Hitlers regime fikk 

aktiv ideologisk oppslutning fra de tyske arbeiderne, men som en hovedbetraktning var 

arbeiderne forbausende lydige og lojale. Mye av forklaringen bak dette var arbeidsledigheten 

og usikkerheten i Weimarregimets sine siste år. Den nazistiske lovgivningen og tvangen ga ro 

og stabilitet, og det er ikke vanskelig å forestille seg at mange arbeidere ikke lengtet tilbake til 

den gamle friheten i arbeidslivet.277  

For den filosofiske og skrivebordteoretiske Waldemar Brøgger ser det ut til at nazistenes 

praktiske politikk vakte liten interesse, men det er tydelig at den stimulerte interessen til 

Victor Mogens, Niels J. Mürer og Eyvind Mehle. Samtlige viste at de hadde godt kjennskap 

til Den tyske Arbeiderfront og måten den organiserte arbeidslivet i Tyskland. Ideen med å la 

arbeidere og arbeidsgivere gå sammen i statsregulerte fagorganisasjoner virket som en 

effektiv måte å overkomme den ulykksalige klassekampen og sveise det tyske folk sammen i 

et folkefellesskap. Samtidig så aktørene med entusiasme på hvordan det hadde medført til 

nedgang i arbeidsledigheten. Videre ble det brukt som argumentasjon for at Hitler var 

arbeidernes mann. Når diktaturet i Tyskland klarte å få raskere nedgang i arbeidsledigheten 

enn de parlamentariske regjeringene i Europa, ble det i Mogens og Mehles tilfelle bevis på at 

diktaturet var et overlegent alternativ til liberaldemokratiet med å få folk i arbeid.  

Jøden 

Hitlers endelige mål om et homogent folkefellesskap for den germanske rasen, innebar et 

samfunn med klare rasistiske skillelinjer. I det nazistiske Tyskland var ideen om 

folkefellesskapet tuftet på rase, som ofte kunne komme til uttrykk i en rabiat og voldelig 

antisemittisme. Nazistenes idé om folkefellesskapet kan deles inn i to parallelle og gjensidige 

prosesser. På den ene siden søkte regimet å inkludere majoriteten av befolkningen, det vil si 

                                                 
276 Sørensen 1991:30-32 
277 Ibid.:34 



82 

 

de «ariske» tyskerne, og mobilisere dem for regimets politiske målsetninger. På den annen 

side ekskluderte nazistene dem de mente ikke tilhørte folkefellesskapet, som i første rekke var 

jødene, men også andre «rasefremmede».278  

Slike ideer hadde imidlertid dårlig grobunn i Norge i 1930-årene. Antisemittismen i sin 

ideologiske utviklede og organiserte form var et relativt marginalt fenomen, og det var i liten 

grad noe nedslagsfelt for en helhetlig, raseorientert antisemittisme som nazismen 

representerte. Likevel var det mange tilfeller av antijødiske holdninger i det norske 

samfunnet, både blant allmenheten og fra myndighetenes side. Samlet sett kan man hevde at 

antisemittismen i Norge i mellomkrigstiden i første rekke var latent og situasjonsbestemt. 

Motviljen mot jødene hadde hovedsakelig en xenofobisk karakter. De ble betraktet som 

«rotløse», «kosmopolitiske» og «unasjonale» og ble identifisert med den internasjonale 

kapitalismen og den internasjonale kommunismen.279    

Det er et ufravikelig faktum at samtlige av aktørene var bærere av slike fordommer mot 

jødene. Disse fordommene og forestillingene gjorde det lettere for dem å enten forsvare, 

nedtone eller unnskylde nazistenes jødefiendtlige ideologi og politikk. Det var vanlig for dem 

å ta til motmæle mot beskyldningene om at det var «barbari». Den tyske antisemittismen 

måtte istedenfor forstås som en del av en internasjonal reaksjon på Europas «jødeproblem». 

Det ble henvist til seiglivede fordommer om jødenes antatte økonomiske, politiske og 

kulturelle innflytelse på europeiske nasjoner. Uten hensyn til enkeltmennesker abstraherte 

aktørene jødene til en egen folkegruppe som var adskilt fra resten av det tyske storsamfunnet. 

I forlengelsen av dette ble det hevdet eller antydet at jødene var selv skyldig i forfølgelsene og 

følgelig burde opptrådt mer tilbakeholdent.  

Nazi-Tysklands antisemittisme havnet gradvis i unåde i den norske pressen. Nürnberg-lovene 

fra 1935 ble møtt med forskrekkelse i mange borgerlige aviser, og det definitive omslaget 

skjedde med Krystallnatten tre år senere. Pogromene ble på mange måter den endelige 

bekreftelsen på hva som foregikk i Tyskland.280 Selv de tysklandvennlige og 

nazisympatiserende i Ragnarok-kretsen reagerte med sterkt ubehag og sinne på de tyske 
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nazistenes fremferd.281 Likevel var det først og fremst metodene man reagerte mot, mens det 

ble sjeldent satt spørsmålstegn ved at Tyskland hadde et «jødeproblem» som måtte løses. 

Mot slutten av 1930-årene var det kun Waldemar Brøgger blant aktørene som tok avstand fra 

Nazi-Tyskland på grunn av antisemittismen og raselæren. Han hadde hele tiden ment at det 

var en forvrengt side av nazismen, men var lenge villig til å se forbi forfølgelsene, mye 

grunnet at han anså den «jødiske tankeform» som materialistisk. Naziregimets aggressive 

holdning overfor Sudetenland, som ble tolket som et uttrykk for raseimperialisme, fikk 

imidlertid begeret til å rene over. Det førte det til at Brøgger tok et endelig oppgjør med den 

dilettantiske og dogmatiske raselæren. Krystallnatten ble imidlertid ikke kommentert av han i 

avisene, men det er trolig at den vakte avsky.  

Fra de andre tre aktørene kom det aldri et slikt oppgjør med nazistenes jødeforfølgelser. 

Riktignok var det ganger hvor Victor Mogens og Niels J. Mürer lot seg sjokkere av nazistenes 

metoder, men reaksjonene var som regel ikke grunnet i sympati for ofrene. En hendelse som 

Krystallnatten var for eksempel problematisk først og fremst fordi overgrepene hadde skadet 

Tysklands internasjonale anseelse og var et hinder i «fredsarbeidet» i kjølvannet av 

Münchenavtalen. I lys av dette kan man konstatere at aktørene bidro til å redusere og lette 

inntrykket av jødeforfølgelsene i Tyskland i 1930-årene. Eyvind Mehle gikk på sin side enda 

lengre i sine stigmatiserende og konspiratoriske beskrivelser av jødene. I hans øyne var de 

«indre erobrere» og en del av den internasjonale jødedommen som konspirerte med 

bolsjevismen. Således kan man slutte seg til at han var helt på linje med nazistenes 

antisemittiske overbevisninger.  

Den overhengende krigsfaren 

Med dette som bakteppe, kan vi til slutt konstatere at samtlige av aktørene til de grader 

undervurderte nazismens aggressive imperialisme. Til tross for at de bekymret og beklaget 

seg over den ustabile og egenrådige internasjonale situasjonen i 1930-årene, var de overbevist 

om at Tyskland ikke ønsket krig. I en kombinasjon av selvbedrag og naivitet ignorerte dem 

faresignalene og gikk god for Hitlers svulstige løfter om fred. Det var tydelig at aktørene ikke 

oppfattet nazismens aggressive og uniformerte profil som en krigsfare, men som et uttrykk for 

indre konsolidering. Med en insisterende vilje på å frem de mer positive sidene av det nye 

Tyskland, ble regimets kritikere anklaget for nærmest å male fanden på veggen. Særlig Victor 

                                                 
281 Emberland 2003:159-161 



84 

 

Mogens og Niels J. Mürer, i kraft at de i stor grad dekte utenrikspolitiske forhold, gikk langt i 

å forsvare den militære opprustningen på bakgrunn av dette. Kun Waldemar Brøgger, som 

lenge var av samme oppfatning, så til slutt igjennom Hitlers løfter om fred.  
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8. Konklusjon: Forståelse eller tilslutning? 

 

Med tanke på hvor aktive aktørene var i den norske offentligheten og hvor gjennomgående 

vennlig innstilt de var til det nazistiske regimet, kan man konkludere med at samtlige fungerte 

som talerør for det nye Tyskland i 1930-årene. Samlet sett oppfattet de nazismen som et 

utslag av en politisk, kulturell eller åndelig kamp. Skillelinjene og motsetningene var klare, 

med nazismen, kommunismen og liberalismen som de tre hovedstrømningene. Aktørene tok 

et tydelig og bestemt standpunkt i den norske debatten om nazismen, og de følte seg berettiget 

til å motargumentere og irettesette regimets kritikere.  

I ettertid av 2. verdenskrig har nazismens destruktive sider, med rette, vært altoverskyggende. 

Statsviter Bernt Hagtvet minner oss imidlertid på om at til tross for at Nazi-Tyskland frambød 

rasjonaliseringer av ufattelig vold, var det ikke i første rekke en direkte appell til slik atferd.282 

Avhandlingens aktører bærer vitnesbyrd om dette. Ved å studere disse fire individene ser man 

at oppfatningen av nazismen i 1930-årene var voluminøs og flersidig. Imidlertid kan man 

spørre om dette skyldtes utelukkende forståelse for Tyskland, eller betydde det også at de 

mente at det var mye man kunne lære av den nazistiske ideologien og, i ytterste konsekvens, 

ønsket å anvende ideene på norske forhold. 

Ved første øyekast er det tydelig at mye av den umiddelbare affiniteten aktørene følte for det 

nye Tyskland, skyldtes forhold og omstendigheter som dominerte i den politiske debatten i 

mellomkrigstiden. Som mange andre så de på forholdene under Weimarrepublikken som 

uholdbare. Versaillestraktatens ydmykende og nedbrytende konsekvenser var såpass 

omfattende og dyptgripende, at man sympatiserte overveldende med tyskerne og deres valg 

av Hitler. Samtidig var aktørene grepet av en kommunistfrykt som overskygget mye av deres 

politiske horisont. Grovt sett var de i samsvar med nazistenes fortelling om at det i realiteten 

sto mellom dem og kommunismen. Da det nazistiske regimet på toppen av det hele klarte å 

skape ro og orden og få bukt på arbeidsledigheten, kan deres imøtekommende og 

forståelsesfulle holdning til nazismen på en måte forsvares.  
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Ettersom NSDAP konsoliderte sin makt, måtte man imidlertid ta stilling til nazifiseringen av 

samfunnet og at regimet utviklet seg til et diktatur. Ved siden av å eliminere arbeidsledigheten 

og skape ro og orden, trampet nazismen ettertrykkelig på liberale verdier som rettssikkerhet 

og borgerlige rettigheter, samt drev med forfølgelse av politiske motstandere og jøder. Ikke 

lenger var det nok å henvise til Versaillestraktaten og kommunismen for å forklare landets 

politiske situasjon. Regimet tvang frem eksponering av aktørenes egne ideologiske og 

praktiske overbevisninger rundt demokratiske og rettsstatlige prinsipper.  

Det kan ofte være en hårfin balansegang mellom på den ene siden å vise sympati og forståelse 

for noe, og på den andre siden regelrett omfavne det. Til å begynne med kan man spørre 

hvorfor aktørene var så ukritiske til det faktum at Tyskland var blitt et diktatur? 

Informasjonen om de repressive forholdene i Tyskland strømmet ut allerede i 1933 og var 

ikke til å unngå. Påfallende er det også at aktørene selv bidro til informasjonsstrømmen ved å 

skrive i norske medier om forholdene i Tyskland. I dette henseende er Waldemar Brøggers 

bemerkning i 1934 om at det var «mer enn konsentrasjonsleire og jødeforfølgelser i det 

moderne Tyskland,»283 representativ for hvordan samtlige av aktørene forholdt seg til 

regimets brutalitet. Kommentaren viser at man var klar over undertrykkelsen og forfølgelsene 

som fant sted, men at slike besværligheter ble møtt med unnskyldninger og unnfallenhet. 

Regimet klarte således å nøytralisere normale moralske impulser til tross for at informasjonen 

om det dets repressive og voldelige eksesser var tilgjengelige, allmenn kjent og heftig 

debattert. 

Imidlertid er det også forskjeller mellom aktørene vedrørende deres syn på diktaturet. 

Waldemar Brøgger og Niels J. Mürer gjorde sitt ytterste for å nedtone tapet av demokratiet i 

Tyskland. For dem var nazismen mye mer enn et politisk fenomen og diktaturet ble således 

oppfattet som et nødvendig vonde. Victor Mogens var mer tvetydig. Selv om han fra tid til 

annen kunne, ofte vagt, beklage seg over at demokratiet i Weimarrepublikken gikk under, var 

han i det store og hele entusiastisk til hvordan nazistene hadde gjennom diktaturet klart å 

skape ro og orden. Dette må ses i sammenheng med at Mogens var preget av et atskillig 

autoritært og antidemokratisk islett. Eyvind Mehle gav derimot sin fulle tilslutning til 

diktaturet. I hans øyne gjorde det at Tysklands ledere kunne stå fritt til å samle nasjonen i et 

solidarisk folkefellesskap. 
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Hva så med aktørens holdninger til nazismen som ideologi? En intellektuell kjennetegnes ofte 

med evnen til å se det nye og usedvanlige i fenomener som vokser frem og setter sitt preg på 

samfunnet og verden. Således kan man konstatere at samtlige av aktørene viste denne 

egenskapen i møtet med nazismen. Hvor folks deltakelse i debatten om Nazi-Tyskland var 

overveldende ad hoc og i alle fall begrenset, var aktørenes engasjement for regimet basert på 

innsiktsfulle, veloverveide og helhetlige ideer om nazismen. Deres vennlighet var mer enn et 

forsøk på å tolke det nye Tyskland med et åpent sinn. Perspektivene, vinklingene og bruken 

av argumentasjon var ment for å frem bestemte sider av regimet og tilsløre de mer repressive 

forholdene i landet. 

Ideen om folkefellesskapet, som var et viktig og avgjørende premiss i nazismen, viser oss 

hvor langt aktørenes sympati med Nazi-Tyskland strakk seg. Ut ifra dette kan man konstatere 

at det kun var Eyvind Mehle som kan betegnes som nazist. Både politisk og ideologisk 

omfavnet han nazismens tankesett, og det er mye som tilsier at han ønsket å overføre det til 

norske forhold. I eufemistiske resonnementer og proklamasjoner agiterte han for at NS skulle, 

omså gjennom innførelsen av diktaturet, forkaste den materialistiske ånd, innstille all 

klassekamp og således gjenføde nasjonen. Med en argumentasjon som var hentet rett ut fra 

nazistenes lærebok, hevdet Mehle at NS representerte fremtidens samfunnsform og at partiet 

hadde en fellesfront av marxister og borgerlige mot seg. At han valgte å kollaborere med 

tyskerne etter 9. april 1940, må ses på som at han så sitt snitt til å bidra med nazifiseringen av 

Norge.    

Victor Mogens, Niels J. Mürer og Waldemar Brøgger var mer preget av forståelse for 

Tyskland enn noen ideologisk tilslutning til nazismen. De omfavnet ikke nazismen slik Mehle 

gjorde og det er tydelig at de ikke ønsket en kopi av den i Norge. Imidlertid er det noen 

markante forskjeller mellom de tre med tanke på om de mente at det var noe å lære av 

nazismen. Brøgger var tydelig på at bevegelsen tok en forvrengt form med dens raseteorier og 

han ønsket ikke å anvende ideologien på norske forhold. Likevel gjør forholdet til NS at hans 

synspunkter er mer ambivalente og diffuse enn som så. Det var på et idémessig nivå nazismen 

appellerte til Brøgger og han lot seg fange inn av dens kollektivistiske tankesett og ideer om 

det nye mennesket. Det var også dette aspektet som trakk han mot NS. Samlet sett kan man 

dermed konkludere med at antisemittismen representerte vannskillet for hvor langt han var 

villig til å lefle med nazismen. 
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Mogens og Mürer omfavnet aldri nazismen på et ideologisk grunnlag. Selv om førstnevnte 

aksepterte at Tyskland ble styrt ut ifra prinsippet om folkefellesskapet og således unnskyldte 

antisemittismen, tok hans analyser av regimet i liten grad utgangspunkt i nazismen som 

ideologi. Dermed kan man konstatere at han ikke ble fanget inn av dens rasenasjonalistiske 

ideer. At Mogens valgte å forhandle med tyskerne etter invasjonen 9. april 1940, må ses på 

som et utslag av opportunisme og misnøye med Quisling og Nygaardsvold-regjeringen. Mürer 

på sin side tok tydelig avstand fra den kollektivistiske verdensanskuelsen og raseteoriene til 

nazismen. For han kunne det medføre fatale konsekvenser, noe han for så vidt hadde rett i. 

Avsluttende er det vanskelig å bedømme hvor stor innflytelse aktørene hadde på 

opinionsdannelsen i Norge. Trolig hadde Mogens og Mürer en viss innflytelse. Førstnevnte 

var en kjent stemme som utenrikspolitisk kommentator for NRK, noe som kom til uttrykk i de 

landsomfattende støtteerklæringene han fikk etter avgangen i 1937. Hvorvidt lytterne og 

leserne delte hans sympatier er vanskelig å fastslå, men erklæringene vitner i hvert fall om at 

mange satt pris på hans politiske vurderinger. Mürer på sin side var en prominent journalist i 

Norges desidert mest leste avis. Det er tydelig at den urbane akademikeren som Mürer var, 

passet godt inn i dette miljøet, hvor han ble en autoritet på det nye Tyskland. Som Norges 

største avis var Aftenposten seg bevisst på sin ledende posisjon og tilla seg selv stor 

betydning. Mürers reportasjer og artikler var ofte førstesidestoff, og sådant bidro han til å 

underlette forståelsen for Nazi-Tyskland 

Waldemar Brøgger og Eyvind Mehle er derimot vanskeligere å si noe bestemt om. Mehle var 

definitivt en kontroversiell skikkelse som ble gradvis marginalisert og utstøtt. Hans 

ytterligeggående meninger stengte mulighetene for han ved etableringen av NRK i 1933 og 

fem år senere ble han ofret hos Tidens Tegn. I mellomtiden hadde Ossietzky-saken gitt han i 

en kort periode en plattform som han gjorde godt nytte av, men den skaffet han samtidig 

uvenner og fiender. Sannsynligvis var Mehle populær innenfor den delen av NS som 

omfavnet den tyske nazismen og antisemittismen, men hans ytterliggående meninger fant ikke 

gjenklang i befolkningen ellers.  

Som den klart yngste av aktørene gjorde Brøgger seg bemerket for sitt forfatterskap og som 

journalist i Tidens Tegn. Den kjente, verdikonservative forfatteren Ronald Fangen skrev i 

1935 at til tross for at det var meget i Brøggers forfatterskap som ikke holdt mål, var det uten 

tvil at han kom til å få betydning i norsk åndsliv. Videre lot den tidligere lederen for 

Forfatterforeningen seg imponere av Vår tids undergang, som han mente innvarslet en ny 
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holdning i norsk litteratur.284 Imidlertid er nettopp Fangens komplimenter treffende for hvilket 

miljø Brøggers tanker og ideer hadde grobunn. Hans filosofiske og vitalistiske betraktninger 

om samtiden og nazismen ble nok møtt med oppmerksomhet og nysgjerrighet i det litterære 

miljøet, men slike temaer var sannsynligvis for idétyngende for den vanlige nordmann.    
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