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Abstract  

After the Second World War where Norway was invaded and occupied by Nazi-Germany 

and placed under direct Nazi-rule, the society and post-war political landscape responded by 

observing a markedly shift towards the left of the political spectrum. Certain individuals and 

groups saw this shift as going too far; they nursed a fear that such a radical alteration would 

pave the way for far too socialist, or even communist, influences in Norwegian politics. 

They were adamant that this new focus on constructing a new political and civil system based 

on the newly coined term “the welfare state” was a great mistake.  

Raising such concerns publicly, and gaining any following for such views, would prove 

rather challenging for these individuals. In a society which mere years earlier had been 

occupied by right-wing extremists, they found entry into mass media and the public mind 

hard to achieve. As they soon were labelled right-wing radicals and even right-wing 

extremists by the press in general. The solution to this was to publish their own newspapers, 

newspapers they would be in full editorial control of. 

This master-thesis will place the two major newspapers which sprang from this post-war 

right-wing environment under scrutiny. The goal being to ascertain through an empirical 

analysis whether these publications were in fact as extreme as they were accused of. And to 

examine their political and ideological stance. The two newspapers this master thesis will 

discuss are the two most notable right-wing newspapers of their time. “Anders Langes Avis” 

and the second and independently formed iteration of “ABC”, not to be confused with is pre-

war namesake and spiritual predecessor. Two papers which not only gained the largest 

number of readers and subscriptions, but also was rather heavily debated in the contemporary 

press and society. 

This study concludes that ABC observed an ideology belonging to the radical right 

(høyreradikal), not publishing any opinions or articles that were not at least right-wing 

conservative. Anders Langes Avis have been determined to have a basis in a far-right 

ideology (høyreekstrem), printing only opinions ranging from the conservative to the extreme 

on the right side of the political spectrum.  
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn og begrunnelse for oppgaven 

Over en lengere periode er det forsket mye på den ytre høyresiden definert som de partier 

eller politiske grupper som etablerte seg til høyre for det eksisterende politiske systemet i 

Norge. Det er gjort dypdykk i alt fra rekruteringen til det høyreradikale partiet Nasjonal 

Samling før andre verdenskrig, til vurderinger av høyreekstremistiske grupperinger og deres 

holdninger i vår tid.  

Denne oppgaven fyller en nisje i det som akademia hittil har beskrevet av ytre høyre i Norge i 

vår nyere historie, fra 1960-tallet og frem til tidlig 1970-tall.  

1.2 Problemstilling og underproblemstillinger, tidsmessig- og geografisk 

avgrensning  

Oppgaven undersøker hvilke publikasjoner som var de toneangivende og viktigste 

formidlerne av ideologier og politiske idéer som lå til høyre for det tradisjonelle partipolitiske 

systemet i Norge. Samtidig har oppgaven et mål om å vise hvilken ideologi, politiske idéer og 

tanker som fikk komme til uttrykk i publikasjonene.  

Tidsmessig er oppgaven avgrenset til perioden mellom tidlig 1960-tall og tidlig 1970-tall.  

Oppgavens hovedproblemstilling er: Hvordan kan avisene ABC og Anders Langes Avis 

ideologi defineres, og hvilke politiske idéer og ideologier kom til uttrykk gjennom stoffet 

disse publikasjonene lot trykke? 

Samtidig ble det presentert følgende underproblemstillinger i form av spørsmål: 

 Hvilke publikasjoner var mest toneangivende og mest fremtredende på den høyre 

yttersiden av det etablerte partisystemet i Norge? 

 Hvem er de utgiverne? 

 Hvem er målgruppen? 

 Hva er målet med utgivelsene? 

 Hadde utgiverne en uttalt agenda? 
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1.3  Historisk og samfunnsmessig kontekst 

Ved andre verdenskrigs slutt i 1945 hadde store deler av verden vært direkte involvert i 

krigen mellom de allierte og aksemaktene med Nazi-Tyskland i spissen. USA, verdens 

ledende kapitalistiske land var et land med utpreget lite statlig inngripen og et individualistisk 

fokus. USA hadde alliert seg med andre vestlige land med en lignende ideologisk 

overbevisning som Storbritannia og Frankrike, men også med sin rake motsetning, 

Sovjetunionens Russland. Russland var i motsetning til USA preget av en sterk og 

kontrollerende stat, bygd opp rundt en kommunistisk ideologi. Planøkonomi og kooperativ 

drift stod i høysetet. Russland hadde stor påvirkningskraft øst i Europa og videre inn mot 

Asia.  

Disse to nasjonale kjempene klarte under krigen å legge sine ulikheter til side for å bekjempe 

en felles fiende, Adolf Hitler og hans tredje rike. I krigens siste fase rykket sovjeterne inn 

gjennom Øst-Europa der de drev de tyske styrkene på retrett gjennom okkuperte 

landområder. Etter D-dagens invasjon i Normandie presset amerikanske og allierte styrker de 

tyske styrkene i Frankrike og Belgia tilbake mot Tyskland. Ved krigens siste fase i Europa, 

mai 1945, hadde de vestlige alliansepartnerne okkupert og befestet sin posisjon i det vestre 

Tyskland. Sovjetunionens Røde Arme hadde invadert og kontrollerte det østlige Europa, 

inkludert de østre landområdene i Tyskland. Det ble under fredskonferansen på Jalta i februar 

1945 inngått en avtale mellom de allierte og Sovjet-Russland som blant annet skulle sikre at 

Tyskland ikke skulle være i stand til å ruste opp sine militære styrker og på nytt true 

verdensfreden. Som et resultat av denne konferansen ble Sovjet gitt kontroll over det som ble 

døpt Øst-Tyskland, mens de tre alliansepartnerne USA, Storbritannia og Frankrike skulle 

administrere hver sin geopolitiske sone i det som ble hetende Vest-Tyskland. I tillegg til å 

dele Tyskland inn i to administrasjonsområder ble også Berlin, som hadde fungert som det 

tredje rikets administrative hovedstad delt inn i fire soner, én for hver av de tidligere allierte. 

I etterkrigstiden blir verden preget av en kraftig, nesten verdensomspennende polarisering. 

De to stormaktene USA og Sovjetunionen som frem til krigens slutt hadde vært allierte i sin 

kamp mot det høyreekstreme naziregimet gled igjen fra hverandre. Denne perioden i 

etterkrigstiden utviklet seg utover 1960-tallet til å bli det vi dag omtaler som den kalde 

krigen. Sentralt stod spørsmålet om ideologi, der vesten satset tungt på å utvikle kapitalismen 

og å spre sin økonomiske ideologi, sine økonomiske interesser, samt å ekspandere sine 
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markeder. Russland stod i spissen for Sovjetunionens kommunistiske utvikling der fokus lå 

på en klar statlig styring og solidarisk avskaffelse av klasseskillene. 

USA og Sovjetunionen fremstod etter verdenskrigen som rake motsetninger. Motsetninger i 

de ideologiske grunntanker som lå til grunn for deres samfunnsutvikling, og motsetninger i 

synet på alt ifra utenrikspolitisk inngripen til individets stilling, politikk og samfunnsliv. Etter 

hvert som disse motsetningene tydeligere og tydeligere manifesterte seg utover på 1960-tallet 

viste det seg at det bilaterale samarbeidet og samholdet skrantet. Kulmineringen kom på 

mange måter gjennom delingen av Berlin i en vestlig og en østlig sektor som ble adskilt av en 

fysisk mur.  

Det ble nå tydelig for verden at øst stod mot vest, kommunisme mot kapitalisme. Verdens to 

supermakter så begge på hverandre som arge konkurrenter, og de fryktet at den andres 

ideologi ville få fotfeste og spre seg til stadig nye land og verdensdeler. Det ble derfor viktig 

både for USA og for Sovjetunionen å spre sin ideologiske plattform til så mange mennesker 

som overhodet mulig. Samtidig fryktet man en direkte krig, noe som blant annet førte til et 

kraftig rustningskappløp. Begge sider etablerte utstikkende militærbaser i allierte land, gjerne 

så nært motparten som mulig. Både USA og Sovjetunionen intensiverte sin forsking på 

kjernefysiske atomvåpen, og samarbeidet i den vestlige forsvarsalliansen North Atlantic 

Treaty Organization (NATO), og i den østlige Warszawapakten ble intensivert. 

Mange næret et genuint ønske om å hegne om og å bevare den nyvunnede og dyrekjøpte 

freden. Dette førte blant annet til fremvekst av pasifistiske og anti-krigsorganisasjoner, og 

kommer kanskje tydeligst til uttrykk gjennom opprettelsen av De forente nasjoner (FN). 

Dette var tenkt å være en internasjonal forkjemper for fred og trygghet over hele kloden, et 

internasjonalt samarbeidsorgan. FN styrt av et indre sikkerhetsråd bestående av de ledene 

nasjonene Sovjetunionen, USA, Kina, Storbritannia og Frankrike skulle være i stand til å 

gripe inn i situasjoner som kunne true verdensfreden.  

I parallell med den kalde krigens utvikling pågår et stort arbeid for å sikre fred og 

internasjonalt samarbeid. Men spenningene økte flere steder. I Asia hvor Mao Zedong etter 

den kinesiske borgerkrigen opprettet den kommunistiske Folkerepublikken Kina. I Afrika 

opplevde man hvordan enkelte koloniherrer stadig holdt på sine kolonier, mens afrikanske 

frihetsforkjempere benyttet både ikke-voldelige, og mer krigerske midler for å oppnå sin 

frihet.  
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Andre afrikanske nasjoner befant seg i helt ukjent terreng administrativt og politisk, etter at 

de var blitt erklært selvstendige nasjoner i samarbeid med sine tidligere kolonister. Dette 

medførte både indre uroligheter som borgerkrig, etniske stammekriger og undertrykkelse. 

Også omfattende territoriale grensekonflikter, kamp om landområder og naturresurser, eller 

trefninger basert på ideologisk overbevisning ble en konsekvens. Utover i etterkrigstiden var 

tendensen i Europa og verden for øvrig at spenningene og motsetningene økte til tidligere 

ukjente nivåer. 

Den kraftige politiske og ideologiske polariseringen kom også til å prege Norge i 

etterkrigstiden, både det politiske landskapet og i det sivile samfunn. Debatten for og imot 

norsk medlemskap i NATO raste, dette medførte både heftig debatt i pressen og til 

demonstrasjoner. Det førte også til at NATO-motstandere i Det norske Arbeiderparti måtte 

forlate partiet i 1961, og som en konsekvens av dette valgte disse å opprette Sosialistisk 

Folkeparti. Regjeringer ledet av Det norske Arbeiderparti dominerte i etterkrigstidens norske 

politikk, med åtte av 11 regjeringsperioder etter at samlingsregjeringens regjeringsperiode 

utløp vinteren 1945 frem til Kåre Willochs (Høyre) koalisjonsregjering kom til makten i 

februar 1981
1
. 

Under 1950- og 1960-tallets arbeiderpartiregjeringer, i det som ofte klassifiseres som Det 

norske Arbeiderpartis storhetstid, var regjeringen i all hovedsak opptatt av å gjenreise landet 

ved å bygge opp industri, infrastruktur og sosiale institusjoner. Gjennom en sterk statlig 

styring var målet å opprette en solid velferdsstat, blant annet finansiert gjennom skatter og 

avgifter. Blant enkelte i Norge ble denne poltikken sett på som altfor inngripende, en trussel 

mot private foretak så vel som mot individets frihet. Enkelte grupper fryktet at Norge skulle 

føres bort fra de verdiene og den politiske realiteten man så hos sine vestlige allierte fra 

krigens dager, og forme de norske verdiene mer i retning av det man observerte i Øst-Europa 

og Asias kommuniststater. 

Innen det partipolitiske systemet, innen næringsliv og bedrifter, samt av enkeltpersoner ble 

det tatt til orde for at «venstrevridningen» i norsk poltikk og den pågående radikaliseringen 

av samfunnet burde stanses. Flere av disse syntes at det konservative partiet Høyre enten ikke 

maktet å stå imot Det norske Arbeiderpartis overveldende politiske oppslutning, eller at det 

                                                 

1
 Wikipedia, s.v. «Liste over Norges regjeringer.» 23/11-2019 



5 

 

ikke fantes noe etablert parti som markerte seg som konservativt nok til å motstå den 

pågående samfunnsutviklingen.  

De samme gruppene og personene mente at det var behov for en mer nyansert presse-

situasjon, og at det fantes for få arenaer hvor politiske meninger og ytringer som gikk til 

inntekt for deres høyrekonservative ideologiske og politiske standpunkt kunne komme til 

uttrykk.  

Dette førte til opprettelsen av det som fra 1950-tallet og frem til første halvdel av 1970-tallet 

utgjør de to mest sentrale og toneangivende publikasjonene på det som kan klassifiseres som 

«ytre høyre» i det politiske og ideologiske rommet til høyre for partiet Høyre, nemlig Anders 

Langes Avis, og etterkrigstidens nye ABC. 

Det har flere steder hersket en viss usikkerhet rundt hva navnet på avisen ABC var, og 

hvordan dette skulle skrives. Enkelte steder ser man det skrevet som «ABC-Avisen», eller 

«Avisen ABC», hvor både «Avisen» og «ABC» sammen utgjør tittelen.  Slik avisen selv 

operer ser man at sistnevnte form utelukkende blir skrevet som «ABC»
2
, for å klargjøre at det 

er avisen ABC de selv snakker om. At avisens navn kun er ABC vises flere ganger ved at 

redaksjonen av avisen omtaler den som kun «ABC» som i overskriften «ABC» setter søkelys 

på norsk skibsfart»
3
. Et annet tydelig eksempel på at avisen kun heter ABC finnes i avisens 

første nummer fra 1965, der forsiden ser slik ut: 

 

Bilde 1.1: Forsiden til ABC nr. 1 1965. 

Etter denne utgivelsen har alle numrene av avisen en lik header. Derfor dras slutningen om at 

avisen kun heter ABC. 

                                                 

2
 Gunnerud. «Til mine tankers venner.» ABC nr. 1 1964 

3
 «ABC setter søkelys på norsk skibsfart» ABC nr. 3 1964 
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1.4 Hvorfor er avisene ABC og Anders Langes Avis valgt? 

Anders Langes Avis og ABC er de to avisene som vokser frem på tidlig sekstitall som de to 

sentrale og toneangivende avisene på «ytre høyre». I utgangspunktet ser det ut som disse to 

avisene har hatt relativt lite konkurranse innen deres segment i den norske presse, noe begge 

redaktørene stadig bemerker i sine aviser.  

Anders Lange var tidlig ute, Hundeavisen startet opp allerede på 1940-tallet. Etter hvert 

beveget Hundeavisen seg mer og mer bort fra å være et informasjons- og diskusjonsorgan om 

hunder og hundehold. Avisen fikk et markant mer politisk tilsnitt og byttet i 1962 navn til 

Anders Langes Avis. Det var få om noen andre norske aviser som forfektet og lot trykke de 

meninger og ideologiske idéer som kom til uttrykk i denne. 

Denne avisen var derfor helt fra begynnelsen i en viktig posisjon i det norske markedet. 

Avisen hadde et eksisterende apparat, et distribusjonsnettverk, annonsepartnere, og en rekke 

faste lesere og abonnenter, og Langes avis hadde publisitet. Ikke bare var Langes avis en 

etablert publikasjon, men Lange var i sin samtid stadig en kontroversiell personlighet. Alt fra 

hans dager i den Norske Kennelklubben markerte han seg med sterke meninger, meninger 

han ikke holdt for seg selv.  

I takt med fokusskiftet i hans avis markerte også Lange seg personlig stadig sterkere i det 

norske politiske landskapet, blant annet gjennom å arrangere politiske møter på gymnaser og 

i forsamlingshus. Etter hvert var Lange i stand til å samle store menneskemengder i større 

lokaler som kinoer, og fylle hele torg med ivrige tilhørere. Ut fra opplagstallene sees en god 

korrelasjon mellom interessen for Anders Lange som person og politisk figur, og 

oppslutningen til hans avis. Når Lange samler flere tilhengere rundt omkring i landet får han 

større mediedekning og eksponering for sin ideologi og sin politiske plattform i de etablerte 

mediene. Flere blir nysgjerrige, og flere oppdager en politisk skikkelse de deler meninger 

med eller er interessert i å lære mer om. Et økende antall fatter interesse for å lese Anders 

Langes Avis. 

Når Gunnerud i 1963 etablerer sin avis ABC er det ikke under de samme forholdene som da 

Lange la grunnlaget for sin publikasjon. Anders Langes Avis vokste frem i det som på flere 

måter var nærmest et vakuum i samtiden, ingen andre var så tidlig ute med å dele den 

ideologien og det politiske tankesettet Lange stod for. Ved oppstart av ABC på begynnelsen 

av 1960-tallet er Anders Langes Avis allerede en faktor. Man skulle derfor tro at det ville 
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være vanskelig å utgi det enkelte har ment at var en nesten tilsvarende avis i Norge. Likevel 

er Gunnerud i stand til å utgi en avis som gjenspeiler mange av de verdiene og det 

ideologiske grunnlaget som også er fremtredende i Langes avis.  

Det som setter ABC i stand til å vokse frem er ikke bare at den politiske situasjonen skaper 

rom for stor politisk uenighet, diskusjon og et ønske om å ha en plattform for drøfting av 

ideologi og poltikk. Det er det allerede etablert en arena for dette gjennom Langes avis. 

Avgjørende er det at ABC fra begynnelsen appellerer til et annet, yngre segment i den norske 

befolkningen.  

Det er ikke unaturlig at en stor del av de faste leserne av Langes avis har fulgt ham en tid, og 

at de selv er jevnaldrende med avisens redaktør og eier. Lange var i stand til å verve yngre 

lesere og abonnenter til sin avis, men han hadde ikke rettet sitt stoff og sine artikler eksplisitt 

mot én bestemt aldersgruppe. Dette var noe Gunnerud og hans ABC var i stand til å benytte 

seg av. Som ungdom og skoleelev var det naturlig for Gunnerud å utgi en publikasjon som 

rettet seg spesielt mot personer på hans egen alder. Det blir tidlig klart at Gunnerud bevisst 

innrettet sin avis og dens redaksjonelle linje med et mål om nå ungdommen, dette vises klart 

helt fra deres første utgivelse.  Avisens redaksjonelle stab er tydelig stolte av å ha laget 

«Norges største ungdomsavis»
4
. 

Anders Langes Avis og ABC etablerte seg på relativt kort tid som de to toneangivende 

publikasjonene på høyresiden. Slik fremstod disse som de eneste virkelige alternativene for 

personer som mente at den alminnelige dagspressen ikke var tilstrekkelig konservativ.  

For de som anså de store mediehusene for å være for «venstrevridde», og for de som fryktet 

en usikker fremtid i en tid med store internasjonale spenninger, var det to aviser der man fikk 

tilgang til tanker og idéer som ikke var tilgjengelig andre steder. Begge avisene har operert 

med opplagstall på 30 000
5
. Allerede i tredje nummer i sin andre årgang oppgir ABC at den 

har et opplag på 6 000 eksemplarer. At disse to avisene er de største og mest toneangivende 

høyreorienterte publikasjonene i Norge, er årsak til at Anders Langes Avis og etterkrigstidens 

ABC er valgt for den ideologiske analysen i oppgaven. 

 

                                                 

4
 Notis. ABC nr. 5 1970, s.1 

5
 «ABC er Norges største ungdomsavis!» ABC nr. 2/3 1970 
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2.  Begrepsforklaring og definisjoner 

I dette kapittelet er formålet å legge grunnlaget for det som skal omtales videre i denne 

masteroppgaven. Her legges frem flere definisjoner på sentrale begrep, og det forklares 

hvorfor disse definisjonene og forklaringsmodellene blir brukt videre i dette arbeidet. 

2.1 «Normalen»/«ytre høyre» 

I denne masteroppgaven vil ikke hovedfokus ligge på å utarbeide én universell, 

allmenngyldig definisjon av noen av begrepene «høyreekstremisme», «høyreradikalisme», 

eller «høyrepopulisme». Dette er sentrale begreper i denne oppgaven, men det er ikke 

formålstjenstlig å definere disse begrepene på en ny måte her. Det er heller ikke mulig å 

skape konsensus om hvorledes disse begrepne skal defineres eller benyttes. Siden dette 

uansett er begreper som benyttes hyppig, må bruken avklares. 

I utgangspunkter var det tenkt at masteroppgaven skulle vise til en oversikt over noen sentrale 

definisjoner av disse begrepene innen den norske historiografien. Gjennom dette ville det 

konkluderes med hvilke av disse defensjonene som best ville fungere innenfor rammen av 

denne oppgaven. Siden det finnes mange forskjellige begrepsforklaringer og definisjoner på 

disse begrepene, tilpasset mange forskjellige bruksområder, synes det ikke formålstjenstlig å 

omtale alle disse. Derfor velger jeg i denne oppgaven å vise til hvordan disse begrepene er 

definert i boken Ekstreme Europa – Ideologi, årsaker og konsekvenser av Anders Ravik 

Jupskås. Dettes skyldes at det her fremsettes definisjoner og forklaringer som er godt tilpasset 

de politiske forholdene i Norge, og danner et godt utgangspunkt for å drøfte 

hovedproblemstillingen i denne oppgaven. 

Hva er egentlig «ekstremisme»? Hva ligger i ordet «høyreekstremisme»? Som Lars Gule 

skriver i sin bok Ekstremismens kjennetegn- ansvar og motsvar: «De fleste har vel en intuitiv 

forståelse av hva det ekstreme er.»
6
. Det vil likevel være vanskelig for de aller fleste å gi en 

tydelig og konsis beskrivelse av hva ordet «ekstremisme» innebærer, særskilt dersom vi også 

forlanger at denne enkle formuleringen av et slikt komplekst begrep skal kunne benyttes på 

tvers av fagretninger og landegrenser.  

                                                 

6
 Gule, Ekstremismens kjennetegn,(Oslo: Spartacus Forlag, 2012), 15. 
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For å være i stand til å diskutere høyreekstremisme i Norge, må det legges til grunn noe som 

kan hjelpe oss å forstå hva begrepet «ekstremisme» innebærer. Rent teknisk defineres 

begrepet «ekstremisme» i Bokmålsordboka som en ytterliggående holdning, eller et 

ytterliggående syn
7
, mens Det Norske Akademis ordbok beskriver «ekstremisme» som: 

«(politisk) ideologi eller handlemåte preget av ytterliggående holdninger»
8
. Hva innebærer 

slike definisjoner? Hvis man skal kunne være i stand til å drøfte et slikt begrep som defineres 

i forhold til noe annet enn seg selv, slik ekstremisme defineres her, må nødvendigvis også 

dette «andre» defineres. For slik å bygge opp en mer helhetlig forståelse av det begrepet som 

forsøkes definert. 

Denne oppgaven tar som utgangspunkt å omhandle den politiske historiske sfære, derfor er 

det formålstjenstlig å forklare hva som omtales som «politisk ekstremisme». Det er allerede 

konstatert at «ekstremisme» er ytterliggående syn eller ytterliggående meninger. For videre 

analyse av begrepet, og videre diskusjon må det legges til grunn hva «ekstremismen» er 

ytterliggående i forhold til. Det må derfor etableres hva som er det «vanlige», eller det 

«normale» innen norsk politikk.  

Til dette formålet benyttes det her et klassisk bilde på det norske politiske systemet, en 

horisontal akse hvor det politiske sentrum befinner seg i midten. På hvert av de to 

ytterpunktene ligger henholdsvis de høyreorienterte, og de venstreorienterte partiene på hver 

sin side av linjen. 

 

Fig. 1.1: Det norske politiske systemet (egen illustrasjon). 

Dette er en meget forenklet representasjon av det norske politiske landskapet. På aksen 

befinner samtlige norske politiske partier seg. Noen er definert til å ligge helt til venstre langs 

denne linjen, noen partier er definert til å ligge helt til høyre på denne aksen, mens de 

gjenværende partiene befinner seg et sted mellom de to ytterpunktene. Dette kan anses som 

                                                 

7
Bokmålsordboka, s.v. “Ekstremisme.» 23/11-2019 

8
 NAOB, s.v. «Ekstremisme.» 24/11-2019 
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«normalen», eller det «vanlige». Langs denne enkle linjen finnes samtlige politiske partier i 

Norge som følger de oppsatte parlamentariske spillereglene. Dette er  

 partier som alle søker politisk oppslutning gjennom det man kan anse som 

«normale» og allment aksepterte metoder  

 partier som gjennom å stille til valg ønsker å komme i en politisk posisjon som 

gjør at de får makt til å endre det norske samfunnet slik at dette skal gjenspeile 

deres idealer og deres ideologi  

 partier som søker politisk makt gjennom lovlige midler  

Ut fra det som nå er utarbeidet kommer det frem i dette politiske spektrumet to ytterpunkter, 

de høyre- og de venstreorienterte partiene. Dette er de partiene som ligger lengst mulig fra 

hverandre på den politiske aksen. 

På venstresiden finnes generelt sett de partiene som er mest positivt innstilt til en sterk statlig 

sektor. En stat som skal være med på å regulere samfunnet. Disse partiene ønsker en stat som 

skal utføre en rekke oppgaver, finansiert av skatter og avgifter. På den politiske venstresiden 

ligger partier som Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet som profilerer seg på 

ønsker om mindre sosiale ulikheter samt høyere beskatning av samfunnets best bemidlede.  

På motsatt side av denne politiske aksen befinner de høyreorienterte partiene seg. I norsk 

politikk fremheves gjerne Høyre og Fremskrittspartiet. Dette er partier som mener at staten 

burde ha en mindre fremtredende rolle i det norske samfunnet. Partiene her ønsker at 

samfunnet i større grad skal være markedsregulert, og profilerer seg på et lavere skatte- og 

avgiftstrykk, og at flere av de velferdsoppgavene som tradisjonelt har vært underlagt statens 

ansvarsområde skal kunne konkurranseutsettes og håndteres av kommersielle aktører
9
.  

De øvrige politiske partiene som mediene gjerne omtaler som «sentrumspartiene» befinner 

seg på ulike punkter langs denne «venstre-høyre»-linjen. Dette er partier som blant andre 

Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne. Her er en svært forenklet modell av 

det politiske landskapet i dagens Norge, med to klare ytterpunkter i form av «venstre»- og 

«høyrepartiene», det som fra nå av omtales som «normalen» i norsk politikk.  

                                                 

9
 Stortinget. “Politiske partier.» 27/11-2019 
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Flere av de partiene som er plassert på denne politiske linjen har ulike syn på en rekke saker, 

i noen saker er de mer «venstrevridde» enn i andre, mens noen av deres synspunkter ligger 

mer til «høyre» på skalaen enn andre. Likevel er det en generell enighet om at denne 

tilnærmingen, om enn sterkt forenklet, gir et relativt godt og oversiktlig bilde på hvordan det 

partipolitiske landskapet i Norge ser ut. Ved dette er i stor grad «normalen» i norsk poltikk 

definert, med to enkle ytterpunkter. Selv om forskjellene kan være store både hva gjelder 

politisk ideologi, retorikk og fremgangsmåte, så har alle disse partiene som tilhører 

«normalen» noe til felles; de ønsker alle å oppnå politisk makt til å kunne endre samfunnet de 

er en del av. I tillegg til dette er det én annen felles faktor som forener samtlige av disse 

partiene, en faktor som er svært viktig å merke seg ved forsøket på å definere begrepet 

«politisk høyreekstremisme». Denne felles faktoren er at samtlige av disse partiene opererer 

innenfor Norges lover. De ønsker alle å oppnå politisk gjennomslagskraft og styringsmakt, 

men de arbeider med å nå en slik posisjon kun ved hjelp av legitime virkemidler slik de er 

definert i det parlamentariske demokratiet. 

 

 

Fig. 1.2: Det norske politiske systemet – inkludert ekstreme ytterpunkt (egen illustrasjon). 

2.2 Høyreekstremisme 

For å definere hva som er «høyreekstremt» innen norsk politikk må vi utvide den politiske 

aksen som ble presentert tidligere (se fig. 1.2). Dette definerte «normalen», og innledningsvis 

definerte vi det ekstreme som ytterliggående, altså noe som ligger utenfor de oppsatte 

rammene som definerer nettopp det normale. Dette medfører at vi må utvide den tidligere 

oppsatte aksen, vi må tilføre noe som ligger utenfor denne, det vi omtaler som det ekstreme 

(se fig. 1.2). Det etableres derfor to nye ytterpunkter på skalaen.  

Siden oppgaven i all hovedsak vil omhandle høyrepopulistiske, høyreradikale og 

høyreekstreme ytringer og grupperinger skal vi konsentrere oss om høyresiden av disse 
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figurene, og vil i det følgende redegjøre for hva som gjør at de grupperingene som plasseres 

langs den stiplede linjen lengst til høyre i figur 2 kan defineres til å være «høyreekstreme».  

Alle politiske partier, interessegrupper, organisasjoner, individer eller ytringer som defineres 

som «høyreekstreme» deler noen felles kjennetegn, kjennetegn de fleste fort vil kunne kjenne 

igjen som nettopp ekstreme. Noe av det som anses som selve grunnsteinen i den 

høyreekstreme ideologien er det voldsomme fokuset på etnisk nasjonalisme og det rasistiske 

menneskesynet som følger denne
10

. Hos høyreekstremistene er det ikke det individuelle 

mennesket som står i sentrum, enkeltmennesket er ikke det mest verdifulle, det er den etniske 

gruppen som utgjør nasjonalstaten som er i høysetet
11

.  

Den høyreekstreme ideologien ønsker seg en etnisk homogen gruppe, noe som bringer oss 

inn på det andre punktet som ble nevnt her innledningsvis, rasisme. Det høyreekstreme 

verdensbildet bygger til dels på en overbevisning om at det finnes ulike «raser», alle med 

varierende grad av evner og verdi, der hvor ens egen rase er genetisk overlegen i alle 

henseende. Et mål for de høyreekstreme vil alltid være å holde de ulike rasene adskilt, for å 

slik å hindre at de «underlegne rasene» blander seg med den overlegne rasen og man mister 

den ene, «rene overlegne rasen»
12

. I senere år har mange høyreekstreme gått bort fra den rent 

biologisk begrunnede rasismen, bruken av akkurat de samme argumentene har vedvart, men 

man har heller fokusert på at det er kulturen, verdiene og holdningene som er avgjørende.  

Skillet mellom den biologiske, og den kulturelle rasismen forblir uansett relativt liten da 

formålet, og argumentene forblir de samme. De høyreekstreme ønsker ikke at mennesker med 

en annen kulturell eller religiøs bakgrunn, folk med ulike verdisyn, skal få mulighet til å 

omgås og «blande» seg med hverandre, i frykt for at den overlegne og korrekte kulturen skal 

utvannes og til slutt forsvinne
13

. 

Denne rasismen har også flere aspekter, og de høyreekstreme er ikke bare avvisende ovenfor 

mennesker eller folkegrupper kun basert på deres biologiske «rase» eller kulturelle bakgrunn, 

det finnes også en generell fremmedfrykt blant de høyreekstreme
14

. Den høyreekstreme 

ideologien fremmer en fremmedfrykt der man er redd at innvandring vil føre med seg 

genetikk, kultur, religion og verdisyn som vil blande seg med, eller rett og slett overta for det 

                                                 

10
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 42-44. 

11
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 45-46. 

12
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 44-45. 

13
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 45. 

14
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 45-46. 
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bestående, det etniske. Det finnes ofte en frykt for at man skal bli en minoritet i sitt eget land. 

Enten dette gjelder religion, der de høyreekstreme frykter at deres religion vil undermineres 

og utraderes av en religion som føres inn med innvandrere som ikke har noe ønske om å 

assimilere seg inn i samfunnet og religionsutøvelsen som alt eksisterer. I den senere tid er det 

blant vestlige høyreekstremister en utbredt frykt for Islam, der enkelte mener at det foregår en 

bevist «snikislamisering».  Frykt for å havne i minoritet kan gjelde seksuell legning der man 

frykter at «de liberales propaganda» vil fremme utradisjonelle kjønnsroller med mål om å 

frata mannen makten. Fremmedfrykten manifesterer seg ikke bare ovenfor personer basert på 

«rase» og etnisitet, men går også på politiske idéer, seksuell legning og lignende
15

. 

De som ytrer og forsvarer høyreekstrem ideologi og høyreekstreme verdier setter 

gjennomgående det tradisjonelle høyt. Det være seg tradisjonelle kjønnsroller, både i 

hjemmet og i samfunnet generelt, hvor man ofte ønsker å bevare et patriarkat
16

. Og man kan 

ønske å innføre en langt sterkere stat, med et klart og tydelig maktmonopol
17

. De 

høyreekstreme mener at en sterk stat er nødvendig for å hindre at «uønskede» individer eller 

elementer skal få påvirkningskraft ovenfor samfunnet. Det at de ønsker å holde enkelte 

utenfor samfunnsstyret bringer oss over til det faktum at en høyreekstrem ideologi er 

forankret i en ikke-demokratisk politisk overbevisning
18

.  

Høyreekstreme er tydelige på at «folket» ikke nødvendigvis vet sitt eget beste, og derfor vil 

ikke en demokratisk styreform være hensiktsmessig. Derimot vil de høyreekstreme gjerne ha 

en sterk lederskikkelse, en fører, som skal fungere som statsmakt
19

. De som tilkjenner seg en 

høyreekstrem ideologi ønsker ikke bare å frata enkelte grupper politiske rettigheter, som det å 

kunne få stemme ved valg, man ønsker som høyreekstrem ofte å innskrenke enkelte 

individers rettigheter også på andre områder
20

. Eller man ønsker å forhindre at nye 

samfunnsgrupper eller minoriteter får de samme rettighetene som de som faller innenfor de 

høyreekstremes syn på «normalitet».  

For å sikre at befolkningen i nasjonalstaten innretter seg i en slik høyreekstrem utopi ønsker 

man også innenfor høyreekstremismen å innføre langt strengere straffer for kriminelle 

                                                 

15
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 45-46. 

16
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 44. 

17
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 43-44. 

18
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 43. 

19
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 43. 

20
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 43. 
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handlinger. Livstidsdommer, og ikke minst henrettelser, forfektes ofte for at staten skal være i 

stand til å styre befolkningen i riktig retning. Likedan ønsker man innen høyreekstremismen å 

bygge ut militærmakten for alltid å kunne forsvare sin egen stats integritet mot trusler 

utenifra, og blant mange høyreekstreme blir ikke krig og voldshandlinger nødvendigvis sett 

på som noe ensidig negativt
21

. Tvert imot blir ofte krig løftet frem og nærmest forherliget 

som noe som vil være nødvendig for å forsvare, og bevare ikke bare nasjonalstaten, men også 

den «rene rasen», eller den «rene kulturen» man selv mener å tilhøre.  

Til slutt blant de kjennetegnene som preger en høyreekstrem ideologi finner vi en tydelig 

tendens til å være mottakelig for troen på konspirasjonsteorier. Blant de som knytter seg til en 

høyreekstrem ideologi er det ofte en gjengs oppfatning at det finnes en liten, ondsinnet og 

enormt mektig elite, en gruppe mennesker som har en helt spesiell, hemmelig agenda, en 

agenda de får gjennomført og som de stadig er i stand til å holde skjult for de uopplyste 

massene
22

.  

2.3 Høyreradikalisme 

I det foregående underkapitlet (2.2) ble det definert hvordan begrepet høyreekstremisme 

benyttes i denne oppgaven. Her vil begrepet høyreradikalisme defineres for videre bruk.  

Begrepet høyreradikalisme stammer fra det latinske «radix» som betyr nydanning
23

, og innen 

poltikken har radikalisme vært benytter for å beskrive de som ønsker en gjennomgående og 

storstilt endring enten av det samfunn de opererer i, og/eller av det politiske systemet de selv 

er en del av. I Det Norske Akademis ordbok beskrives begrepet «høyreradikal» slik: 

 «POLITIKK som ut fra en konservativ innstilling krever, arbeider for radikal 

omforming av de bestående politiske forhold, særlig ved innskrenkning eller avskaffelse av 

den parlamentariske styreform; ytterliggående høyreorientert»
24

. 

De høyreekstreme ønsker ifølge den definisjonen som legges til grunn her å oppnå politisk 

makt uten at de føler behov for å oppnå sine mål innen et rammeverk av parlamentarisk 

demokrati. Der de høyreekstreme som regel er tydelig anti-demokratiske, rasistiske (basert på 

                                                 

21
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 44. 

22
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 47-48. 

23
Bokmålsordboka, s.v. «Radikal.» 23/11-2019 

24
 NAOB, s.v. «Høyreradikal.» 24/11-2019 
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et biologisk standpunkt), og ikke minst villige til å utøve vold for å oppnå sine politiske og 

ideologiske mål ser det annerledes ut hos de som defineres som høyreradikale.  

De høyreradikale er langt mer moderate enn de som her har blitt definert som høyreekstreme, 

men man kan fortsatt se en del fellestrekk mellom de to ulike ideologiene. 

Der de høyreekstreme ofte har en underbyggende rasistisk forestilling om én «rases» eller 

kulturs ubestridelige overlegenhet, noe som igjen leder til en utpreget fremmedfrykt, ser man 

hos de høyreradikale snarere at denne xenofobien er kulturelt betont
25

. Den høyreradikale 

ideologien bygger på at man ønsker å hegne om og bevare det som er typisk og tradisjonelt 

for nasjonen, det være seg religion, politiske overbevisninger eller kultur. Høyreradikale 

personer eller grupper er altså nasjonalistiske i from av det er kulturen og verdiene som 

definerer dem som gruppe, som et nasjonalt felleskap, det er ikke gjennom en etnisk eller 

rasemessig tilhørighet. Dette innebærer at de fleste høyreradikale er åpne for en viss 

innvandring, så fremt de som ønsker å etablere seg i statene hvor disse høyreradikale har sitt 

tilhold assimilerer seg, og integrerer seg inn i den kulturen som allerede finnes
26

. De må med 

andre ord tilpasse seg den kulturen, det verdisynet, de tradisjonene og sedvanene som 

allerede er etablert dit de immigrerer. I de høyreradikales øyne skal man ikke videreføre sine 

opprinnelige kulturer som innvandrer.  

Et annet typisk kjennetegn på en høyreradikal ideologi er at man innen denne ideologiske 

retningen mener å se et klart behov for at kriminelle handlinger konsekvent straffes på en 

måte som virker klart avskrekkende for potensielle lovbrytere
27

. I sammenheng med dette 

mener høyreradikale som regel at det eksisterende straffenivået er for lavt, og uttrykker et 

ønske om å endre lovverket for å kunne avsi langt høyere straffer enn det som tidligere har 

vært praktisert. 

I en forlengelse av dette ønsket om å stramme opp de virkemidlene myndighetene kan 

benytte for å sikre seg at samfunnets lover overholdes, og at samfunnets verdier skal kunne 

bestå. Høyreradikale har gjerne også et uttrykt ønske om å ruste opp politistyrkene og 

forsvaret gjennom betydelig økte bevilgninger til disse sektorene
28

. 

                                                 

25
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 49. 

26
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 50. 

27
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 51. 

28
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 51. 
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2.4 Høyrepopulisme 

Et tredje begrep som må defineres før vi går dypere inn i materialet er høyrepopulisme. 

Hittil har vi sett på partier og grupper som enten ligger tydelig utenfor det som i dagligtale 

omtales som «det normale». Enten ved at de ikke respekterer eller ønsker å følge nasjonale 

lover, partier som er villige til å operere utenfor de parlamentariske spillereglene. Eller partier 

som har uttrykt et ønske om å følge disse reglene kun til de oppnår tilstrekkelig politisk makt 

til å kunne endre det politiske systemet de selv er en del av. Noe av forskjellen på det som 

kan kategoriseres som høyreradikalt og høyrepopulistisk består i hvordan de to ulike 

ideologiske retningene ser på statens ansvar og rolle i samfunnet.  

På bokmålordboka.no, som driftes av Språkrådet og Universitetet i Bergen, lyder definisjonen 

på begrepet «populisme» slik: 

populisme m1 (av latin populus 'folk') politisk retning eller synspunkt 

med hovedvekt på spredning av økonomisk og politisk makt og på vern 

om miljø og naturressurser; også nedsettende: (det å hevde) synspunkter 

om politikk og samfunnsforhold som (en tror) er populære blant folk
29

 

Innen høyrepopulismen er det et ønske om mye personlig frihet, dette skal innebære mye 

mindre statlig innblanding, mye mindre byråkrati og langt friere rammer til å opptre slik man 

selv ønsker i samfunnet
30

. Det kanskje viktigste kjennetegnet på høyrepopulismen er det 

faktum at man innen denne ideologien ser et svært tydelig skille mellom den styrende 

«eliten», og «folket». Innen høyreekstremismen menes det at «folket» ikke kjenner sitt eget 

beste og ikke vil være i stand til å danne og drive et velfungerende politisk system
31

, og at 

den styrende «eliten» aktivt fører folket bak lyset for å oppnå en hemmelig agenda. De 

høyrepopulistiske mener derimot at det er «folket» som vet best og som vil være best rustet til 

å styre, siden det er de som kjenner samfunnet og dets problemer på kroppen
32

. 

Høyrepopulister ivrer ofte etter å kunne avholde folkeavstemninger i det de anser som viktige 

politiske spørsmål
33

. Gjennom en folkeavstemning mener høyrepopulistene at den 
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 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 53-54. 

31
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 43. 

32
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 53. 

33
 Jupskås, Ekstreme Europa, (Oslo: Cappelen Damm, 2012), 54. 
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kunnskapen og felles «folkeviljen» som «eliten» ikke har noen innsikt i kan tre frem og 

avgjøre viktige politiske spørsmål. 

Samtidig har man innen høyrepopulismen en tanke om at den «eliten» som sitter med makten 

har «skakkjørt» samfunnet, økonomien og så videre, og man setter derfor seg selv opp mot 

denne eliten som en forkjemper for folkeopinionen. Et annet sentralt kjennetegn for 

høyrepopulismen er at man til enhver tid forsøker å omtale de saker som opptar «folket», og 

at man alltid kjemper på folkets side
34

. Svært ofte er sentrale trekk for høyrepopulistiske 

partier og grupper at de kjemper mot statlig innblanding i den private, og særlig den 

privatøkonomiske sfære, og for utvidede personlige rettigheter. Høyrepopulister har gjerne 

fanesaker som lavere skatte- og avgiftssatser, en storstilt utbygging av infrastrukturen, et 

ønske om å forhindre innstramming i rettigheter som at man skal kunne nye tobakksvarer der 

man selv måtte ønske osv.  

2.5 Oppsummering 

 

Fig. 1.3: Det norske politiske systemet - fullstendig representert (egen illustrasjon). 

Målet med figuren ovenfor (fig. 3) er å gi et enkelt bilde av hvordan forholdet mellom de tre 

mye omtalte begrepene ekstremisme, radikalisme, og populisme fremstår i det norske 

politiske systemet ut fra de definisjonene som har blitt diskutert så langt i dette kapittelet. Her 

ser vi at det tydeligste skillet går mellom de partiene eller gruppene som omtales som 

parlamentariske, og de som beskrives som radikale og ekstreme. De ekstreme grupperingene 

ligger lengst unna sentrum i figuren. Det symboliserer at deres politiske ideologi ligger lengst 

fra det politiske sentrum i norsk poltikk. 
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Kort oppsummert kan vi si at høyrepopulister følger de parlamentariske rammene som danner 

grunnlaget for den politiske samhandlingen i et demokrati. De som identifiseres som 

høyreradikale har en tendens til å benytte seg av virkemidler som ligger utenfor disse 

rammene. De høyreekstreme er villige til å ty til vold for å oppnå sine politiske mål, de bryter 

altså ikke bare de normer og regler som er knyttet til hvorledes politisk makt oppnås, men de 

er også villige til å bryte loven. 

Dette er definisjonene som synes å være mest hensiktsmessige for det videre arbeidet med 

oppgaven, slik premisset og problemstillingen for denne er utformet, og det er derfor disse 

forklaringene som vil ligge til grunn for drøftingene i oppgaven. 

Med dette utgangspunktet og dette begrepsgrunnlaget vil oppgaven vise hva slags ideologi 

som kommer til uttrykk i to valgte publikasjonene; ABC, og Anders Langes avis. 
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3. Avisen ABC 

«For frihet og fedreland»
35

 

 

 

Bilde 3.1: Faksimile av ABCs første nummer. 

  

Den svært unge redaktøren Sverre Martin Gunnerud av «Avisen ABC» trykket og publiserte i 

1963 sitt første eksemplar av det som skulle bli hetende ABC. Allerede da var det klart at 

dette var en publikasjon og et talerør for de i den norske befolkningen som forfektet et 

politisk standpunkt langt til høyre i det norske politiske landskapet. Navnet på publikasjonen 

ble valgt av Gunnerud i samråd med Anders Lange, og henspilte bevisst på avisen «ABC» 

som frem til 1940 ble utgitt av den anti-kommunistiske og nasjonalistiske foreningen 

Fedrelandslaget. 

Avisen ABC omtaler seg som et fritt ytringsorgan for studenter og ungdom, og uttaler en 

målsetning om å være et høyre-konservativt alternativ til landets øvrige presse. Den øvrige 
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presse omtales i brede ordelag som både «sosialistisk», «venstrevridd» og et 

propagandaapparat for Det Norske Arbeiderparti. I 1970 stadfestes det igjen av ABCs 

redaksjon at avisen fremdeles skal være et forum for høyresidens ungdommer: «De virkelig 

høyreorienterte unge mennesker trenger et talerør.»
36

 

Det uttales i ABC at avisens formål skal være: 

«Å vise lesere at en konservativ reaksjon mot tidens herskende venstre-radikalisme (som til 

dels har trengt dypt inn i såkalte konservative kretser), ikke er blek, statisk og «akademisk», 

men dynamisk og forankret i menneskets dypeste vitalitet.»
37

 

Det er et knippe overordnede temaer som går igjen og som diskuteres hyppig i ABC, det er 

derfor formålstjenstlig å ha en tematisk tilnærming til innholdet. I dette kapittelet fokuseres 

det på hvordan avisen ABC omtaler blant annet norske myndigheter og Norges innen- og 

utenrikspolitikk, og også hvilke typer syn og ytringer avisens redaksjon lar slippe til på sine 

sider. 

Alle avisens utgaver er lagt til grunn for analyse av dens ideologi. Det stoffet som presenteres 

i avisen er svært ensrettet både hva gjelder poltikk og ideologi. Det finnes heller ikke klare 

eksempler på at avisen slipper til skribenter med syn som avviker tydelig fra avisens eget. 

Redaksjonen påpeker etter hvert at alle artikler som er underskrevet med navn ikke 

nødvendigvis reflekterer avisens ståsted og synspunkter
38

. Til tross for dette mener jeg 

avisens ideologiske grunnlag kan diskuteres på bakgrunn av det materialet som får komme på 

trykk. Videre vil en gjennomgang av samtlige årganger gi et godt grunnlag for å kunne 

besvare de underproblemstillingene som ble presentert innledningsvis: 

 Hvilke publikasjoner var mest toneangivende og mest fremtredende på den høyre 

yttersiden av det etablerte partisystemet i Norge? 

 Hvem er utgiverne? 

 Hvem er målgruppen? 

 Hva er målet med utgivelsene? 

 Hadde utgiverne en uttalt agenda? 

                                                 

36
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Årsaken til at ABC legges til grunn for oppgaven er todelt; avisen har et uttalt ønske om å 

opptre som et høyrekonservativt alternativ til landets øvrige presse, samtidig som den 

fremstår som én av de to største og viktigste publikasjonene innen dette segmentet i 

etterkrigstiden. I tillegg til dette er det ved en gjennomgang av avisen tydelig at dette er en 

publikasjon som byr på flere artikler og innlegg som danner et godt grunnlag for en politisk- 

og ikke minst en ideologisk analyse, da de er skrevet med en tydelig politisk og ideologisk 

overbevisning og med et like tydelig formål. 

Da avisen ABC er en publikasjon som utkom over en tiårsperiode ligger det et omfattende 

kildemateriale til grunn for denne delen av oppgaven. Dette materialet har blitt gjennomgått 

og vurdert. Det som gjengis her i kapittel 3 fremstår som et representativt utvalg av det som 

ble trykket i ABC, og legges til grunn for senere drøftelser. 

3.1  Syn på innenlandske politiske forhold 

«STATEN ER DEN NYE FIENDE»
39

 

3.1.1 Syn på regjering og styresett 

På forsiden av ABCs første utgave står det: «Ikke i noe århundre i verdenshistorien har Staten 

undertrykt så meget, spilt så mye blod og knust så mange håp. La oss huske dette at STATEN 

ER DEN NYE FIENDE. Støtt derfor friheten og konservatismen.»
40

. 

Dette utsagnet viser seg ved en gjennomgang av avisens utgivelser å være godt beskrivende 

for avisens tanker og holdninger til statsstyringen i Norge, og i særdeleshet alle de 

regjeringene som i etterkrigstiden ble ledet av Det Norske Arbeiderparti. ABC viser tydelig, 

både gjennom det avisens egen stab skriver, og de meninger og ytringer som får spalteplass i 

avisen, at staten med regjeringen og Stortinget i spissen er uegnet til å lede nasjonen. Det 

Norske Arbeiderparti som satt ved makten da ABC utkom første gang i 1963 omtales som 

både «kommunistisk» og «sosialistisk». Partiet ilegges så godt som all skyld for at Norge 

befinner seg i det som omtales som et sosialt og økonomisk uføre. I ABC minnes leserne på 

at Det Norske Arbeiderparti i 1920- og 1930-årene var både kommunistiske og 
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revolusjonære, og avisen forsøker å overbevise sine lesere om at arbeiderpartiet utgjør en fare 

for Norge som nasjon
41

. Ifølge avisen er det slik at dersom arbeiderpartiet vinner nok et 

stortingsvalg vil sosialismen påtvinges det norske folk og «… volde uopprettelige 

ødeleggelser …»
42

, og avisen oppfordrer derfor sine lesere på det sterkeste til å stemme på de 

borgerlige partiene. 

De mest sentrale ankepunktene mot Stortinget og regjeringen finnes innenfor 

innenrikspolitikken. Her er det særlig subsidier til primærnæringene, og til bedrifter som selv 

ikke oppnår overskudd, samt utgiftene til byråkrater, politikere og statsapparatet, manglende 

satsning på utbygging og oppgradering av infrastruktur (alt fra telefonnett til skoler og 

sykehus) og forsvar som møter svært sterk motstand i ABC. Og ikke minst det faktum at 

dette finansieres gjennom skatter og avgifter. Samtidig mener avisen at staten er for 

sosialistisk, og ser med skepsis på hvordan velferdsstaten er bygd opp, der alle gjennom 

direkte beskatning må finansiere for eksempel helsevesenet. Avisen mener at staten ønsker 

betydelig innskrenkinger i den private eiendomsretten, samt at staten nærer et direkte hat mot 

privatkapital. 

Det fremkommer også at det innen utenrikspolitikken finnes flere faktorer som gjør at den 

norske stat er uskikket til å lede. Statens holdninger til kommunismen og kommunistiske 

stater fortoner seg som det mest graverende punktet. ABC er svært tydelig på at enhver form 

for kommunistisk ideologi og kommunistisk påvirkning utgjør en alvorlig trussel mot Norge 

som nasjon, og mot friheten og rettighetene til alle landets innbyggere. I et utenrikspolitisk 

perspektiv anser ABC at den norske stat gjør altfor lite i forhold til den voksende trusselen 

kommunismen utgjør mot både Norge og «den frie» verden. Et av de viktigste konkrete 

eksemplene som stadig omtales er manglende norske bidrag i den pågående Vietnamkrigen. 

Samtidig får den norske utviklingshjelpen gjennomgå da denne blant annet finansieres 

gjennom skatteytelser. Avisen mener stadig å dokumentere at denne støtten tilgodeses 

krigsherrer og kommunistiske regimer. 

Avisen ABC fører en konkret liste som i avisen omtales som direkte konsekvenser av 

Arbeiderpartiets politiske styre: 
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 Hat til alle som har folk i sitt brød. Da i særdeleshet til skibsredere og såkalte «self-

made –men» som har skapt noe ved egen innsats 

 Hat og mistanke til privatkapitalen og der med til privatkapitalismen 

 Uvilje mot sparing og aksjekjøp 

 En rekke offentlige underskuddsbedrifter som snylter på skattebetalernes penger 

 En femdobling av tallet på de offentlige ansatte samtidig som det stadig blir fler av 

dem. 

 Et jordbruk og en fiskenæring bygget på subsidier. 

 De offentlige budsjetters stigning fra 2500 millioner i 1955 til ca. 15 milliarder for et 

år siden. 

 En omsetningsskatt på 12 prosent og nesten tredve andre offentlig avgifter og skatter. 

 En voldsom økning av stats- og kommunikasjonskapitalen og en sterk forfølgelse og 

forringelse av den norske privatkapital. 

 Særsbegrunnelser til utenlandsk kapital. 

 En sterk innskrenkning av den private eiendomsbesidderes disposisjonsrett over sine 

penger eller annen privat eiendom, beslagleggelse av vannkraften, alle fjellvidder, alle 

privateide strender av jakten og snart fisket i vann og elver. 

 Kommuners og stats forkjøpsrett ved slag av jord og skog. 

 Skandaløs mangel på skoler og universitetsplasser. Planleggelse om lukning av alle 

studier så nær som det teologiske. 

 Mangel på leger og tannleger, for ikke å snakke om sykehusplasser, over det ganske 

land. 

 Ekstraskatt til de sorte diktatorer i Afrika slik at de kan danne en ny overklasse. 

 Uorden i vårt pengevesen med den stadig forverrende inflasjon som i første rekke 

rammer småsparerne. 

 Et militært forsvar som nærmer seg grensen av det fatale. Arbeiderpartiet synes ikke å 

ha lært noe av skandalen i 1940. 

 Forsøk på ødeleggelse av det norske sprog 

 Stortingsmennene som levebrødspolitikere. 

 Ytringsfriheten innskrenket ved hjelp av at kunstnere og forfattere blir kjøpt og betalt 

av statsmakten, foreløpig gjennom «Kulturfondet». 

 Skrikende bolignød og telefonmangel som blir avfeiet med at folket har godt av å stå i 

velstandskøer. 
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 Fagforeningstyranni hvor fagforeninger som ikke står tilsluttet Arbeiderpartiet skal 

knuses. 

 En alderstrygd som bokstavelig talt hverken er til å leve eller dø av.
43

 

Denne oppramsingen publisert i avisens aller første nummer viser ikke bare ABCs holdning 

til arbeiderpartiet, men den sammenfatter også flere av de viktigste og mest fremtredende 

sakene ABC omtalte. Det er særlig Det Norske Arbeiderparti som får gjennomgå på bakgrunn 

av deres sosialpolitiske linje. Under Det Norske Arbeiderpartis styre omtales blant annet 

Norge som et «partidiktatur»
44

. 

Til tross for at de til enhver tid sittende stortingspolitikerne og regjeringene stadig beskyldes 

for å være uskikkete til å lede landet er det ingen indikasjoner på at ABC ønsker å endre det 

parlamentariske og demokratiske systemet i Norge på andre måter enn å avholde langt flere 

folkeavstemninger.  

Et annet eksempel på at ABC trekker frem Det Norske Arbeiderpartis manglende evne til å 

styre landet finnes i avisen andre utgave i 1965. Her beskrives det hvordan arbeiderpartiet 

skryter av å ha gjennomført en storstilt universitetsutbygging mens ABC mener at man i 

1970-årene vil ende opp med å mangle 10 000 studieplasser
45

. Her påstår artikkelforfatteren 

at Det Norske Arbeiderparti har unnlatt å høre på råd fra eksperter som har vært tydelige på at 

det kreves betydelig større økonomiske bidrag til høyre utdanningsinstitusjoner. 

I avisen vinkles denne saken slik at stortings- og regjeringspolitikerne har frarøvet hver fjerde 

søker deres mulighet til å bli opptatt ved Universitetet i Oslo, og at tusenvis vil få ødelagt sine 

framtidsutsikter fordi politikerne ikke så realitetene og nektet å lytte til faglige råd. Avisen 

ABC benytter ofte barduse virkemidler som relativt grove antakelser og overdrivelser for å 

understreke sine poeng. I artikkelen nevnt ovenfor skrives det for eksempel at de manglende 

bevilgningene til universitetene vil medføre at store og populære studieretninger som jus, 

psykologi og sosialøkonomi vil forsvinne fra norske universiteter i løpet av få måneder
46

. Et 

annet eksempel på at avisen benytter tydelige overdrivelser for å oppildne til støtte til deres 

sak og meninger gir artikkelforfatteren som skriver «… at inntil halvparten av norsk 
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skoleungdom vil bli stengt utenfor skoleporten»
47

 som en følge av regjeringens politiske 

vanstyre. 

I flere artikler i ABC står det å lese at staten har akkumulert for mye makt og at: 

 «Norge er et av de få land i Europa som styres av en partipolitisk mindretallsregjering. Den 

har verken den tillit som trengs, den evne til samarbeid som skal til, eller den uomtvistelige 

faglige dyktighet som situasjonen krever.»
48

 

ABC mener at en borgerlig samlingsregjering vil skape tillit og samle Norges befolkning. En 

slik regjering vil avstå mye av makten Det Norske Arbeiderparti har akkumulert i sine 

regjeringsperioder, makt staten ikke burde inneha.  

Ifølge det som trykkes i avisen kommer det frem at regjeringen ansees for bevist å drive en 

sosialiseringspolitikk, og har gjennom sin poltikk bundet «folket» på hender og føtter
49

 

gjennom å innføre et mer omfattende byråkrati hvor man må søke om løyver til «alt». 

Avisen mener at statens oppgaver må begrenses betydelig og overlates til private
50

, noe 

avisen mener vil skje under en borgerlig regjering ledet av Høyre. Når statens makt over 

enkeltmennesket og statens oppgaver blir begrenset vil enkeltmennesket disponere større 

inntekter og nyte større friheter. 

ABC er tydelig i sin kritikk av den til enhver tid sittende regjering. Også Høyre kritiseres i 

deres regjeringsperiode. Ifølge avisen fremstår partiet Høyre likevel som det beste alternativet 

til å styre landet, riktignok kun frem til Anders Lange begynner å skissere et partiprogram for 

et tiltenkt parti. Samtidig kreves det at Høyre må fastsette en langt mer konservativ linje enn 

det partiet opererer med. I ABC omtales blant annet Høyre som «det lyseblå folkepartiet»
51

, 

og det skrives at: «Våre ledende politikere i de borgerlige partier, inkludert Høyre, synes ikke 

å være oppmerksom på hvor mye som står på spill. De fleste av dem er opptatt med å mele 

sin egen og sitt partis kake.»
52

. 
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Når det er snakk om avisen ABC sitt syn på de nasjonale politiske forhold behøver man ikke 

lete lenge etter andre tydelige eksempler på hvordan avisens medarbeidere ser på regjeringen 

og landets ledende politikere. I avisen er de to termene «levebrødspolitikere» og 

«yrkespolitikere» yndede begreper. Ved lesning av ABC blir det raskt brakt på det rene at 

dette ikke er ment som verdinøytrale begreper, og at det ansees som forkastelig at enkelte 

skal kunne livnære seg av å være politisk engasjert på heltid. Det er helt tydelig at ABC ser 

på politikerne som en overbetalt og inkompetent «elite» av «partipamper»
53

.  

Som en oppsummering av avisen ABCs syn på regjering og styresett vises til en artikkel 

publisert i avisen i 1965. Her skriver artikkelforfatteren at arbeiderpartiets styre, som 

dominerte det politiske landskapet fra 1935, har ført til følgende åtte ting:  

1. Tysk okkupasjon, fordi arbeiderpartiregjeringen før krigen forsømte vårt forsvar og 

ikke forstod og ikke ville se hva som foregikk i Europa. 

2. At vårt forsvar fremdeles er forsømt fordi man ikke har villet ta i bruk moderne 

taktiske atomvåpen – De ca. femten hundre millioner kroner som vi bruker til vårt 

forsvar kan man vel si for den vesentlige del er bortkastet. 

3. En utplyndring av det norske folk ved hjelp av sakket og avgifter som savnet sitt 

sidestykke i vår historie, selv under verste eneveldige danske konger. 

4. At våre to gamle hovednæringer. Fiskeri og jordbruk p.g.a. statsinngrep er blitt gjort 

ulønnsomme så de må ha «statsstøtte». Det vil si at de andre næringene må betale 

statsstøtten, og hvis ikke de kan, må vi låne penger i utlandet. 

5. For store investeringer i ulønnsomme statsbedrifter og i råvareindustri, så den 

lønnsomme privatindustri er blitt hemmet i sin utvikling. 

6. At statsadministrasjonen i Oslo er vokset utover alle grenser så «staten» har måttet 

bygge det ene million-palass efter det andre for den stadig økende administrasjon. 

7. At skolene, undervisningen er blitt dårligere og dårligere, og dyrere og dyrere på 

grunn av at de private skoler ikke får eksistensmulighet. 

8. At vi i vår utenrikspolitikk har kurtisert Sovjet-Unionen og forrådt de små land i Øst-

Europa som fremdeles 20 år efter krigen er okkupert av Sovjet-Unionen og ligger 

under dette lands jernhårde diktatur.
54
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Dette innlegget avsluttet med en uttalt forhåpning om at det norske folk stemmer mot 

arbeiderpartiet, slik at «… vi igjen kan gå fremover i frihet, som frie mennesker». Til tross 

for at Høyre heller ikke synes å være et fullgodt alternativ oppfordrer ABC stadig sine lesere 

til å stemme for et borgerlig alternativ
55

 og beskriver arbeiderpartiets styre som et 

«partidiktatur»
56

. Arbeiderpartiet beskyldes gjentatte ganger for å ha tatt all æren for alt hva 

det norske folk har utrettet, og avisen mener at industribyggingen og den medfølgende 

økningen i den norske levestandarden har oppstått til tross for arbeiderpartiets poltikk, og 

ikke som et resultat av denne. Det konkluderes med at levestandarden kunne ha vært mye 

høyere dersom det ikke hadde vært for arbeiderpartiet
57

. 

De til enhver tid sittende regjeringene beskyldes stadig for å være uskikket til å lede landet.  

ABC mener også å påvise grove feil og mangler hos så godt som samtlige av landets 

«yrkespolitiske elite». ABC ønsker en mer konservativ regjering med mindre statlig 

innblanding i befolkningens hverdag og økonomiske situasjon, samtidig som avisen tydelig 

taler for en mye hardere linje ovenfor kommunismen og venstresiden generelt. 

Med ett unntak finnes det likevel ingen indikasjoner på at ABC ønsker en radikal endring av 

det parlamentariske og demokratiske systemet i Norge.  

Ifølge avisen ser «folket», vanlige arbeidstakere, bedriftsledere og arbeidsledige, tydeligst 

problemene i det norske samfunnet.  Dette fordi «folket» må leve med konsekvensene av økte 

skatter, flere avgifter og manglende bevilgninger til skole og helsevesen. Dette er problemer 

ABC ser ligge så fjernt fra «elitens», yrkespolitikerens og «partipampenes» hverdag at én del 

av det norske demokrati må endres radikalt. Ifølge ABC vil direkte folkeavstemninger gi et 

mye bedre og balansert grunnlag for å fatte politiske beslutninger
58

. Folkeavstemminger 

burde derfor avholdes langt hyppigere, som et ledd i avgjørelsen av langt flere saker. Samt i 

et mye bredere spekter av saker, for å fatte avgjørelser i viktige sosiale og politiske 

spørsmål
59

.  
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3.1.2 Syn på økonomisk politikk, skatter, bistand og trygd 

«Politikerne sitter og bevilger våre penger til seg selv …»
60

 

I samtlige av Arbeiderpartiets regjeringsperioder etter den annen verdenskrig var partiets 

fokus å gjenoppbygge det norske samfunnet, og særlig da å bygge opp et velferdssamfunn. 

Der skulle offentlige tjenester som helsevesen, skolevesen, politi og forsvar ikke finansieres 

og driftes gjennom direkte betaling ved forbruk av mottakerenere av disse tjenestene. Det var 

bred politisk enighet innad i etterkrigstidens regjeringer om å bygge et samfunn der slike 

tjenester finansieres via skatte- og avgiftsytelser til staten. 

Det ABC trykker viser at en slik tankegang ikke faller i god jord hos avisens medarbeidere. 

Her uttrykkes det tydelig at all form for direkte beskatning burde avskaffes, og at de inntekter 

staten kommer i besittelse av utelukkende skal komme det norske folk til gode. Det er tydelig 

at ABC er av den oppfatning at enhver form for direkte beskatning er et uønsket inngrep i 

privatøkonomien. Dette ansees ikke bare å frarøve befolkningen deres kjøpe- og handlekraft, 

men også som en kraftig krenkelse av individets eiendomsrett. Og det er nettopp dette som er 

ankepunktet i avisens anti-kommunistiske ideologi, kommunismen vil ifølge ABC avskaffe 

individets eiendomsrett, noe som vil føre til at den norske befolkningen mister sine rettigheter 

og sin frihet. 

Ifølge det som skrives i ABC fremkommer det at det norske folk de siste åtte årene under en 

arbeiderpartiregjering har levd i en konstant og vedvarende finanskrise
61

. Dettes skyldes 

utelukkende en «feilaktig» finanspolitikk som har gjort Norge avhengige av utenlandske 

lån
62

. Ifølge ABC fremstår det nærmest som om arbeiderpartiregjeringen med viten og vilje 

har forsøkt å utradere all lønnsom privat industrivirksomhet, til fordel for ulønnsomme 

statlige bedrifter
63

. Den eneste alternative forklaringen, bedyrer artikkelforfatteren, er at 

regjeringen lider av «fullstendig finansiell uvitenhet». 

Som nevnt tidligere er det særlig skatter og avgifter ABC utrykker en sterk misnøye mot. 

Avisen beskriver en «leninistisk» farget utjevningspolitikk, der rikdom skal allokeres fra 

samfunnets rikeste og benyttes for å utjevne de økonomiske og sosiale forskjellene i 
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samfunnet. I en artikkel hevdes det at Norge er den mest sosialistiske staten utenfor Comecon 

(Council for Mutual Economic Assistance, et økonomisk samarbeidsorgan for kommunistiske 

og sosialistiske nasjoner)
64

. I samme artikkel beskrives Norges internasjonale 

bistandsbevilgninger som en «… såkalt utviklingsskatt til underhold av diktatoriske og 

umoralske vanstyrer i de nye afrikanske stater.»
65

. En skatt som norske myndigheter årlig 

kaster bort millioner av skattebetalerens hardt opptjente kroner på, penger som langt heller 

skulle ha vært benyttet til å utbedre innenlandske forhold.  

Hva angår de innenlandske økonomiske forhold skrives det ofte i ABC om hvor lite den 

politiske «eliten» av «yrkespolitikere» faktisk vet om den gjennomsnittlige nordmannens 

økonomi. Når det skrives om dette fremkommer det særdeles tydelig at avisen setter opp et 

skille mellom «folket» og «eliten», og det skrives ofte ut fra «folkets» synspunkt. I de 

artiklene som skrives på dette viset er temaet ofte de utgiftene den norske befolkningen har til 

staten. Gjennom samtaler med næringsdrivende gjengir ABC hvordan mindre private 

bedrifter så vidt er i stand til å gå med overskudd grunnet de høye utgiftene til staten. ABC 

benytter ofte enkle eksempler som leserne enkelt kan relatere seg til. I en samtale med et 

ektepar som drifter en melkebutikk bedyrer disse ifølge avisen for eksempel at «… hvis jeg 

selger 2 l. melk til en kunde og vedkommende spør etter en plastbag blir min fortjeneste lik 

null.»
66

. 

De norske trygdeordningene i har i ABC blitt beskrevet som «verken til å leve eller dø av»
67

, 

og når folketrygden innføres rettes det kritikk også mot denne. ABC fremholder at 

folketrygden er utarbeidet av politikere som ikke har fulgt råd eller lyttet til anbefalinger fra 

økonomiske eksperter, og at folketrygdens fond om et par tiår vil vise et betydelig 

underskudd. Et underskudd som igjen vil føre til betydelige økninger i den økonomiske 

belastningen på Norges innbyggere som skal være med på å finansiere folketrygden
68

. I 

tillegg til dette problemet hevder avisen at et statlig trygdesystem aldri vil være i stand til å 
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yte enkeltmennesket rettferdighet, men at dette er noe private aktører som 

forsikringsselskaper derimot kan garantere
69

. 

Ifølge ABC er det slik at staten aktivt tapper private næringsbedrifter ledet av dyktige 

næringslivsledere for kapital med det formål å dekke underskuddet i de: «… utallige 

korrumperte statsbedrifter som alle sammen, med to unntagelser
70

, går med kjempemessige 

underskudd som vi små i samfunnet og det private næringsliv må bære på ryggen …»
71

. 

Samtlige sittende politikere, både på venstre- og høyresiden, beskyldes for å tilrane seg 

skattebetalerens penger for å benytte disse til personlige prestisjeprosjekter i det avisen 

omtaler som «såkalte u-land», kun for å bygge opp sitt eget renommé og image
72

. Samtidig 

bedyrer avisen at her i Norge dør pasienter og pleietrengende av manglende offentlige 

bevilgninger til helsesektoren. Dette underbygges blant annet med et angivelig opprop fra 

norske leger som omtaler Norge som et underutviklet land hva gjelder helsevesen. Og dette er 

kun et lite, begrenset eksempel, bedyrer ABC, på de mange forferdelige samfunnsmessige 

problemene som finnes i Norge. Avisen trekker frem områder som eldreomsorg, skolevesen 

og boligutbygging, som viktige punkter preget av neglisjering og forsømmelse av 

inkompetente «yrkespolitikere». Politikere som ikke evner å se eller gripe inn i de mange 

utfordringene som «folket» står ovenfor. Samtidig fremstilles mottakerne av den norske 

utviklingshjelpen som «korrupte u-regimer», og det antydes gjentatte ganger at u-hjelp går til 

å berike en sittende elite, eller til kjøp av våpen og krigsmateriell. Dette er noe de 

inkompetente norske «yrkespolitikerne», altså den politiske «eliten», ikke er i stand til å 

oppfatte eller forhindre
73

. 
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3.1.3 Syn på venstre- og høyresiden 

«Jeg innbyr ABC’s lesere til en debatt i avisen. Skal vi sitte rolig og se på at 

samfunnsparasittene på venstre fløy uthuler vårt demokrati og drar våre frihetsidealer ned i 

sølen, eller skal vi gripe inn før det er for sent?!»
 74

. 

Dette spørsmålet fremsettes i ABC i 1970. Avisen viser til flere eksempler der de mener 

venstresiden i det norske samfunnet aktivt arbeider for å innføre kommunismen, og til 

stadighet benytter seg av gerilja- og krigslignende taktikker for å motarbeide det norske 

demokratiet. Blant annet viser ABC flere ganger til hvordan demonstrasjoner mot krig, eller 

demonstrasjoner mot Vietnamkrigen eskalerer fra fredelige protester til voldelige aksjoner 

hvor det i enkelte tilfeller ble utøvet hærverk
75

. I avisens øyne er det tydelig at alle som ikke 

er markant anti-kommunistiske utgjør en betydelig trussel mot det norske samfunnet, og de 

verdier og prinsipper dette er bygget på. 

Som ABC selv skriver har den påvist flere tilfeller av at venstreradikale grupper har infiltrert 

det norske forsvaret, med det formål å lamme den norske evnen til selvforsvar. Ikke bare 

undergraver venstresiden Norges forsvarsevne ved å nekte å delta i militærtjeneste, men 

gjennom å infiltrere forsvaret sørger venstresiden også for å igangsette streiker blant 

rekruttene i Forsvaret
76

. ABC beskylder også sine meningsmotstandere for å drive politisk 

kamp mot avisen, og beskriver hvordan deres motstandere benytter det som omtales som 

«gangsterstil» i deres motstand
77

. I avisen beskyldes krefter på venstresiden blant annet for å 

true potensielle annonsører med hærverk, boikott eller andre «aksjoner» for å forhindre at 

ABC skal tilføres inntekter
78

. 

I sin omtale av venstresidens demonstrasjoner, der det blant annet demonstreres for fred, mot 

NATO, og for at USA skal trekke seg ut av Vietnam, mener ABC å kunne påvise at denne 

aktiviteten er styrt av en «… velorganisert ekstremistgruppe som søker å underminere den 

siste rest av norsk dømmekraft …»
79

. I avisen skrives det at de yngre generasjoner i Norge 

opplever et stort press i from av en ensidig, sosialistisk og kommunistisk underminerende 
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propagandavirksomhet
80

. I denne sammenhengen vises det til at politiske ungdomspartier 

tilhørende på venstresiden, og sosialistiske og kommunistiske foreninger og grupper, deler ut 

trykksaker både på skoler og universiteter. En praksis avisen ABC mener å ha belegg for å 

påstå at er støttet av utenlandske, kommunistiske aktører. 

Der ABC er meget tydelig på at venstresidens sosialister og krigsmotstandere er både 

«folkefiender» og så vel «venstreradikale» som «venstreekstreme» ser det ut til at avisen er 

langt mer tilbakeholden med kritikk og negative betegnelser av grupper og foreninger på 

høyresiden i samfunnet. Der venstresiden, og da særlig sosialistisk og kommunistisk ungdom, 

beskrives som anarkister, parasitter og ekstremismer, blir grupper som står tilsvarende langt 

utenfor «normalen» i politikken på høyresiden, omtalt i langt mer positive ordelag. Her 

kjennetegnes også avisen av at krefter og personer på venstresiden aldri får utrykke sin 

mening uimotsagt gjennom innlegg eller mer nøytrale artikler. Derimot vies personer, 

grupperinger og foreninger på høyresiden spalteplass, eller får egne innlegg på trykk. 

 

Bilde 3.2: Innmeldingsblankett for den høyreekstreme gruppen «Frihetsalliansen», her på 

trykk i ABC nr.2 1972. 
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Avisen har flere tette bånd til grupper som har blitt beskrevet både som høyreradikale og 

høyreekstreme. At ABC tillater høyreekstreme grupper som blant annet «Frihetsalliansen» å 

avertere i avisen
81

 er et eksempel på dette. I denne sammenhengen kan det nevnes at 

«Frihetsalliansen» er definert som høyreekstrem på bakgrunn av det lille av informasjon som 

finnes om denne gruppen. Blant annet lød «Frihetsalliansens» formålsparagraf (fra Dag 

Lønsjø): «… å bekjempe den aggressive kommunismen og den snikende sosialismens 

ydderligere utbredelse gjennom opplysningskampanjer hvis omfang avhenginggjøres av 

organisasjonens økonomiske forhold»
82

. 

Samtidig går det frem gjennom et intervju med det som omtales som en avhopper fra denne 

gruppen at det var planlagt et bombeangrep mot en bokhandel i Oslo, samtidig som 

medlemmer av «Frihetsalliansen» infiltrerte Heimevernet. Infiltrasjonen av Heimevernet var 

ment å oppfylle flere hensikter. Blant annet ønsket «Frihetsalliansen» å opparbeide støtte for 

sin sak og sin ideologi i militære kretser. Samtidig ville de gjennom deltakelse i Heimevernet 

erverve seg nyttig kunnskap om militær taktikk. Og ikke minst ville de få tilgang på teknisk 

materiell, ekspertise og våpen som kunne benyttes i aksjoner mot venstresiden. 

ABC tette bånd til slike grupperinger langt ute på høyresiden i Norge kommer også til syne 

ved at avisen delte lokaler med enkelte av disse, samtidig som diverse aktører innen disse 

gruppene av og til fungerte som medarbeidere eller mer indirekte støttespillere for avisen. 

Hva gjelder høyresiden i det norske politiske landskapet er de kritiske ytringene i ABC langt 

vanskeligere å finne enn artikler og innlegg som kritiserer venstresiden. Når det kommer til 

kritikk av høyresiden blir det for eksempel uttrykt at partiet Høyre ikke er konservativt nok. 

Partiet er ikke tydelige eller dyktige nok i sine valgkampanjer, og partiets ungdomsavdeling, 

Unge Høye, omtales ved enkelt anledninger som en «vits»
83

. Mer generelt skrives det om 

høyresiden at det har foregått en «forgubbingsprosess», og alle høyrekonservative organer og 

partier beskyldes for å ha «glemt» at ungdommen finnes
84

. Slik ABC ser på det er deres avis 

det enste virkelige høykonservative organet som henvender seg til ungdommen, og kjemper 
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mot det som omtales som de venstreradikales så godt som fullstendige monopol på 

ungdommen og yngre krefter
85

. 

3.1.4 ABC om forsvar, krigsmotstandere og pasifister 

Et område hvor både ABC og Anders Langes Avis deler en felles mening, en mening som 

ofte fremmes på deres sider, er i synet på det norske forsvaret, og grupper og enkeltpersoner 

som fremmer et pasifistisk syn, eller som er motstandere av militær plikttjeneste. 

En gjennomganskritikk i ABC, så vel som i Anders Langes Avis, fremkommer i deres omtale 

av regjeringens håndtering av Nazi-Tysklands invasjon av Norge. Her trekkes Forsvarets 

dårlige forfatning og den nedrustningsprosessen som foregikk i forkant av dette frem som 

nok et eksempel på at norske politikere ikke var i stand til å se de faktiske realiteter, og ikke 

gjorde nok for å forsvare landet
86

. Her er det tydelig at de mener at «eliten» sviktet «folket», 

ikke bare én, men to ganger. For det første var det ifølge ABC slik at de norske politikerne i 

mellomkrigstiden ikke var i stand til å lese den politiske utviklingen i Europa, noe som førte 

til at de la landet åpent for en fiendtlig invasjon. For det andre er avisredaksjonen av den 

oppfatning at landets ledende skikkelser og regjeringen opptrådte fullstendig galt da de 

flyktet til England som en følge av nazistenes invasjon. 

På 1960-tallet mener ABC å ha grunnlag for å si at historien gjentar seg på dette punktet. 

Ifølge avisen er det norske forsvaret alvorlig underfinansiert, i forhold til den politiske 

utviklingen i verden. Ifølge avisen er også det norske Forsvaret, som de norske politikerne, 

gjennomsyret av naivitet og godtroenhet
87

, og det vises gjentatte ganger til hvor lett det vil 

være for hvem som helst å få innpass på ulike militære baser. 

«Det er landsforræderi å undergrave forsvarsviljen»
88

, denne overskriften pryder ABC sin 

første utgave i 1966. Det overstående er uttalt av den dekorerte krigshelten Max Manus i et 

intervju med avisens redaktør Gunnerud, og er en meget god beskrivelse avisen ABCs 

ideologiske innstilling til det militære og det norske forsvaret. ABC forfekter et syn på det 

militære som tilsier at man uten et velfungerende og godt utbygd forsvar ikke vil være i stand 

til å opprettholde nasjonens integritet og suverenitet. Uten et sterkt forsvar, fremholder 
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avisen, vil ikke Norge kunne overleve som en fri nasjon
89

. Det fremkommer at de som er 

pasifister og militærnektere regnes for å undergrave det norske forsvarsapparatet, og 

beskyldes i ABC for å legge landet åpent for invasjon fra fremme makter, i særdeleshet 

Russland
90

. Det vies spalteplass til blant annet Manus som går så langt som å definere det 

som landsforræderi aktivt å motarbeide det norske forsvaret, ved for eksempel å nekte å 

gjennomføre militærtjeneste, eller oppfordre til pasifisme. I intervjuet med Manus kommer 

det også frem at han mener at pasifistene ofret hele befolkningens frihet, noe avisens 

medarbeidere ser ut til å samtykke i. I samme utgave beskriver avisen hvordan pasifistene og 

militærnektere, samt de som demonstrerer for fred og uttrekking av de amerikanske styrkene i 

Vietnam, aktivt undergraver vår felles forsvarsevne
91

.  

I ABC finnes det også innlegg som taler for at de som vil nekte å delta i den pålagte 

førstegangstjenesten skal få anledning til dette, og det argumenteres for at dette vil gange 

Norge. Ikke bare vil man da unngå å fylle Forsvarets rekker med umotiverte rekrutter, men 

man vil også forhindre at venstreradikale individer får opplæring i våpenbruk og militære 

teknikker som de vil kunne benytte mot Norges bestående samfunnssystem
92

. Fra et 

sikkerhetspolitisk standpunkt vil det med andre ord ifølge ABC være lønnsomt for nasjonen å 

la militærnektere bli fritatt for militærtjeneste. Dette utsagnet underbygges av et forslag om at 

de som nekter å gå inn i Forsvaret må kompensere for dette ved å miste noen av de 

rettighetene de ikke er med på å forsvare, for eksempel stemmeretten
93

. 

I ABC oppfordres norsk ungdom til å engasjere seg i Heimevernet, og særlig averteres det 

for, og skrives rosende artikler om «Rekruttbatteriet», Heimevernets ungdomsavdeling i 

Oslo. I disse artiklene settes deltakelse her opp mot det å «henge» formålsløst gatelangs
94

, og 

det argumenteres for at norsk ungdom gjennom deltakelse i Heimevernet opparbeider seg 

viktig kompetanse som vil komme til nytte dersom man må slå ned på en voldelig 

oppreisning på venstresiden i Norge
95

. Ut fra det som skrives i ABC er det tydelig at 

redaksjonen ikke nødvendigvis ser på krig som et «onde». Blant annet oppfordres norske 

myndigheter til å åpne for å la norske frivillige, også de i aktiv militærtjeneste, melde seg for 
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deltakelse i Vietnamkrigen på Sør-Vietnams side, dersom det norske Forsvaret ikke offisielt 

vil gripe inn i situasjonen. Det skrives også i avisen at det av og til må kjempes fysiske 

kamper for at friheten og de norske kjerneverdiene skal kunne overleve
96

. Ifølge avisen er det 

slik at «Nasjonen skal opprettholde individets muligheter for livsutfoldelse og samtidig kreve 

ubetinget lydighet i forsvaret av nasjonens frihet.»
97

. 

3.2 Syn på utenrikspolitikk og kommunisme 

 

Bilde 3.3: ABC forside nr. 2 1964, avisen lanserer sin kampanje mot det 

forestående sovjetiske statsbesøket. 

Den virkelig store utenrikspolitiske gjennomgangssaken for ABC var kampen mot 

kommunismens utbredelse i verden. Særlig var det USAs engasjement i dette, og spesielt den 

langvarige krigen i Vietnam, samt utviklingen i Sør-Afrika og Rhodesia som opptok 

majoriteten av spalteplassen som var viet til utenriksstoff. 

I ABC fremstår kommunismens ideologi og dennes utbredelse som den største trusselen og 

den mest presserende faren mot både verdensfreden og den norske befolkning. Saker som 

omhandler blant annet den langvarige Vietnamkrigen, Fidel Castros kommunistiske regime 

på Cuba, og Mao Zedongs kommuniststyre i Folkerepublikken Kina finnes derfor ofte. De 
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mange omveltningene på det afrikanske kontinentet, der stadig flere kolonier ønsker sin 

frihet, rasemessige konflikter som apartheidstyret i Sør-Afrika, samt de forente nasjoners 

virke er utenrikssaker som hyppig omtaltes så vel hos ABC som i landets øvrige presse. I 

dette kapittelet presenteres hva ABC sine medarbeidere selv skriver, og hva de lar komme på 

trykk i sin avis, om kommunismen internasjonalt, om Vietnamkrigen, om begivenhetene i 

Afrika og om FN. 

3.2.1 Syn på kommunismen 

Som nevnt tidligere er avisen ABCs viktigste fanesak den innbitte kampen mot kommunisme 

og sosialisme. I avisens øyne fremstår enhver innskrenkelse av individets frihet og dets 

rettigheter som en vederstyggelighet, og den største faren vesten står ovenfor i den 

forbindelse er kommunismen. I ABC fremstilles all kommunistisk og sosialistisk tankegang 

som meget farlig, og som det skrives i avisen er «kommunistkolonialiseringen» av verden et 

faktum
98

. I ABC bedyres det at det foregår en verdensomspennende kamp på liv og død 

mellom kapitalismen og kommunismen, men det skrives også at dette er en kamp som også 

daglig utspiller seg på samtlige norske skoler og arbeidsplasser
99

. 

Ifølge avisen er det slik at kommuniststyrte stater har et vedvarende ønske om å ekspandere 

sine landområder og inkludere stadig flere i sin ideologiske doktrine
100

. Både Sovjetunionens 

leder, og den kinesiske statslederen Mao Zedong sammenlignes gjennomgående i ABC sine 

utgivelser med Adolf Hitler. I ABC trekkes det stadig paralleller mellom nazisme og 

kommunisme. Ofte beskrives situasjonen for den politiske opposisjonen, og mangelen på 

rettsikkerhet i Sovjetunionen og i det kommunistiske Kina som tilsvarende eller også til tider 

verre enn situasjonen i Nazi-Tyskland under Hitler. Avisen viser blant annet til likheter hva 

gjelder symbolbruk, de to store, samtidige førerskikkelsene Stalin og Hitler, og viser til 

korrespondanse mellom Nazi-Tysklands og Sovjet-Russlands myndigheter i perioder under 

den andre verdenskrigen
101

 for å vise at kommunismens ideologi har flere likhetstrekk med 

nazismen.  
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 Det fremkommer av det som kommer på trykk i avisen at kommunismen utgjør en like stor, 

om ikke større trussel mot den «frie verden» enn det nazismen gjorde. Dette skyldes ikke bare 

de metoder kommunistene benytter for å underkue sin befolkning, men også fordi 

Sovjetunionen, og den «Gule Hitler» som Mao Zedong omtales som
102

, har et godt utbygd 

propagandaapparat som også opererer i de vestlige demokratiene, deriblant Norge
103

. 

Ved inngangen til 1970-tallet er det planlagt konferanser og møter for å diskutere om 

samarbeid mellom det kapitalistiske Vest-Europa, og det sovjetstyrte Øst-Europa er mulig. 

Slike samtaler er ABC sterkt kritisk til. I 1970 beskrives den russiske statsministeren og 

utenriksministeren som «voldsherrer», «kommunistbødler» og «undertrykkere»
104

. Avisen 

utrykker sin sterke misnøye med at disse skal på statsbesøk til Norge og beskriver dette som 

norske myndigheters «knefall» til det norske folks fiender. At myndigheter og vestlig presse 

omtaler en tiltenkt avtale mellom Sovjetunionen og Vest-Tyskland i positive ordelag og 

uttrykker en optimisme for den videre fredsutviklingen i Europa omtales i ABC som en «… 

mentalitetssvikt av dimensjoner…»
105

. Ifølge avisen har aldri, og vil aldri, noen avtale med 

kommunister medføre noe positivt, og det er tydelig at den politiske «eliten» svikter sin 

befolkning og igjen ikke er i stand til å se de faktiske realiteter. Norske myndigheter 

fremstilles som svake, de «… bifaller ethvert fremstøt om sameksistens» og både 

myndighetene og pressen beskrives indirekte som inkompetente ved at de ikke 

«gjennomskuer» sovjetmyndighetenes politiske spill. 

ABC skriver at norske myndigheter frykter den kommunistiske Sovjetunionen
106

, og gjerne 

ønsker å «forsone» seg med de russiske myndigheter, «vår eneste potensielle fiende»
107

 og 

«kommunismens mest makthungrige stat»
108

. Samtidig stilles det fra avisens side spørsmål 

om USA vil støtte Norge slik de støtter Sør-Vietnam, nå som Norge ifølge ABC gir sin støtte 

til de sosialistiske venstreradikale som demonstrerer mot og «hetser» USA. Og ikke minst 

siden norske myndigheter finansielt støtter USAs fiender
109

. Bakgrunnen for dette siste 

utsagnet fra avisens redaksjon er at Oslo Formannskap hadde bevilget 50 000 kroner til 
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humanitær hjelp til Nord-Vietnam, penger ABC argumenter for at indirekte ville støtte Nord-

Vietnams krigføring ved at et tilsvarende beløp da ville kunne frigis til understøttelse av 

krigen
110

. 

Generelt sett beskyldes norske myndigheter for å være altfor svake i behandling av de 

utenrikspolitiske saker som angår kommunistiske stater som Russland og Kina. John Lyng, 

Norges utenriksminister i 1969, beskrives for eksempel som en ivrig forkjemper for Mao 

Zedongs Kina
111

. 

Kommunismen støtter og har selv opprørsgrupper som benytter bestialske virkemidler som 

mord og tvang for å fremme sin ideologiske overbevisning og spre sin makt. Flatabø og hans 

avis beskriver det som foregår som en revolusjon der venstretotalitære regimer og 

opprørsgrupper gjemmer seg bak begreper som «frigjøringskamper», samtidig som de med 

stor suksess har infiltrert både vestlige statsapparater, media, og kirkelige råd
112

. 

I kritikken av kommunismen ser det ut til at Cuba under Fidel Castros kommunistiske styre er 

et kroneksempel på hvor ille et kommunistisk regime er for et lands innbyggere. I ABCs 

syvende/åttende utgave i 1970 sees et tydelig eksempel på dette. Her benyttes midtsidene til å 

vise et oversiktskart over Cuba, der fengsler, fange- og konsentrasjonsleirer er tydelig 

avmerket. I den tilhørende artikkelen skrives det blant annet at til tross for at cubanske 

myndigheter benytter seg av propagandametoder inspirert av nazismens propagandaapparat 

er det tydelig for alle, bortsett fra visse «venstre-kretser», at Cuba er et totalitært 

kommunistdiktatur
113

. I denne artikkelen fremholdes det at det er kommunismen som er skyld 

i at Cubas økonomi er katastrofalt dårlig, og at mye tyder på at det cubanske folk forbereder 

seg på å avsette Fidel Castro. 

Dette har igjen ført til at de kommunistiske myndighetene har strammet en jernhånd med 

interneringer og henrettelser av opposisjonelle elementer i samfunnet som resultat. ABC 

forteller hvordan de cubanske myndighetene dreper både kvinner og barn for å hindre 

avhoppere fra det kommunistiske regimet. Det fremholdes også i avisen at Cuba fungerer 

som Sovjetunionens fremste satellittbase for videre spredning av sin kommunistiske 
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ideologi
114

, og at det foregår en utstrakt opptrening av kommunistiske opprørsagenter på øya. 

Samtidig kritiseres amerikanske myndigheter for ikke å ha hatt kontroll på utviklingen i 

regionen og får hard kritikk for å ikke ha grepet inn på et tidlig tidspunkt. USA anklages for å 

ha blitt «feige» etter den feilslåtte aksjonen i Grisebukta. I ABC sin negative omtale av 

amerikanske myndigheter gjenkjennes mye fra deres omtale av norske myndigheter, som vi 

har sett omtales som feige i sin omgang av Sovjetunionen, og altfor trege til å se den farlige 

utviklingen i Europa før Nazi-Tysklands invasjon av Norge, og igjen i etterkrigstiden.  

3.2.2 Syn på Vietnamkrigen 

I 1955 startet det som skulle bli hetende Vietnamkrigen, en langvarig og komplisert konflikt 

som skulle få internasjonal oppmerksomhet og store, internasjonale følger. Frem til og under 

den andre verdenskrigen hadde Vietnam vært underlagt Frankrike, som frem til 1954 forsøkte 

å beholde sitt herredømme. Det viste seg at de ikke ville lykkes i å beholde makten, og i 1954 

møttes de to partene til fredsforhandlinger. I disse forhandlingene ble det besluttet at Vietnam 

i en begrenset periode frem til valget i 1956 skulle deles inn i to uavhengige deler, Sør-

Vietnam og Nord-Vietnam.  

Man ble stående med et kapitalistisk Sør-Vietnam, og et kommunistisk Nord-Vietnam. De to 

nasjonene ønsket begge å gjenforene Vietnam, under hver sin ideologi og politikk. Dette 

resultere i at Nord-Vietnamesiske myndigheter autoriserte militære styrker til å gjennomføre 

geriljaaksjoner i Sør-Vietnam. USA fryktet at Nord-Vietnam med støtte fra både 

Sovjetunionen og Kina ville være i stand til å ta makten sør i Vietnam. Slik kunne 

kommunismen deretter spre seg gjennom Sørøst-Asia gjennom den fryktede 

«dominoeffekten». I 1964 gikk USA aktivt inn i konflikten på Sør-Vietnams side, og 

Vietnamkrigen var et faktum. Vietnamkrigen skulle vedvare frem til det kommunistiske 

Nord-Vietnam erobret Sør-Vietnams hovedstad Saigon i 1975. De to nasjonene ble året etter 

gjenforent under et kommunistisk styre. 

De mer tradisjonelle mediene i Norge på 1960- og 1970-tallet dekket Vietnamkrigen med et 

fokus på de lidelser og umenneskelige forholdene som oppstod som en direkte konsekvens av 

USAs medvirkning i krigen. Vinklingen i ABC en helt annen. I ABC rettes fokus mot at 

USAs inngripen i den pågående konflikten i Vietnam har to edle formål. Det ene å hindre 
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kommunismens og dens farlige innflytelses videre spredning. Det andre å yte militær hjelp og 

humanitær støtte til det truede Sør-Vietnam. 

Medarbeidere fra avisens redaksjon dokumenterer selv flere reiser de har foretatt til Vietnam 

(blant annet avisens andre redaktør, Per Flatabø, som besøkte Sør-Vietnam i 1967, 1968 og i 

1970) under den pågående krigen, og skildrer sine opplevelser og inntrykk derifra. Felles for 

disse skildringene er at den amerikanske innsatsen aldri kritiseres, og at fokuset ligger på å 

rettferdiggjøre og støtte USAs tilstedeværelse i konflikten. Det propaganderes tydelig for å 

bygge opp støtte til den amerikanske innsatsen i landet gjennom å vise til det humanitære 

arbeidet amerikanske soldater foretar seg i Syd-Vietnam, og å peke på det faktum at det var 

Nord-Vietnam som var skyld i den pågående krigen. 

ABC oppfordrer bedrifter, privatpersoner, lag og foreninger til å støtte USAs krigføring i 

Vietnam, i et forsøk på å hindre videre spredning av kommunismen. I avisen appelleres det til 

befolkningens empati ved å fortelle om hvordan Sør-Vietnam ble invadert av kommunistene i 

nord, og det trekkes paralleller til hvordan Nazi-Tyskland invaderte Norge i 1940. Gjennom 

dette mener ABC at det norske folk burde støtte Sør-Vietnam da Norges innbyggere burde 

huske hvordan det var å bli okkupert av en fremmed makt. 

I ABC er omtalen av Vietnamkrigen vinklet slik at det fremstår som en krig fremprovosert av 

det kommunistiske Nord-Vietnam, sterkt støttet av Mao Zedongs Kina. Det meste som avisen 

rapporterer fra Vietnam er enten hvordan de Nord-Vietnamesiske styrkene og Viet Cong 

bedriver terror og tortur mot sivilbefolkningen i sør, eller hvordan USAs militære styrker 

uselvisk kjemper mot disse kommunistiske terrorstyrkene. Det skrives også om hvordan 

støtten til Sør-Vietnam er stadig stigende i vesten, blant annet kan man i avisen ABC lese om 

hvordan nordmenn, og særlig vernepliktige befal og menige i Forsvaret har ytret et klart 

ønske om å avtjene militærtjeneste på Sør-Vietnamesisk side i konflikten
115

. ABC bedyrer at 

det er på høy tid at Norge som nasjon yter Sør-Vietnam og USA både sivil og militær hjelp i 

den pågående konflikten
116

. I første rekke argumenteres det for at norske myndigheter 

juridisk må gjøre det mulig for nordmenn å verve seg til militærtjeneste i utlandet. Det 

fortelles samtidig at det allerede finnes et stort antall nordmenn som allerede har meldt seg og 

er klare til å reise til Vietnam for å kjempe mot kommunismen. I tillegg til å oppfordre 
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myndighetene til å la nordmenn frivillig verve seg til de Sør-Vietnamesiske styrkene, stiller 

ABCs redaktør spørsmål om dette er en sak hvor staten skal ha siste ord, eller om dette er et 

privat anliggende, og at hvert enkelt individ burde være berettiget til å fatte slike beslutninger 

på egenhånd
117

. Vi ser her at ABC stiller seg positiv til at norske frivillige, både med og uten 

bakgrunn i Forsvaret, skal kunne verve seg til tjeneste for Sør-Vietnam, samtidig reagerer 

avisen med forskrekkelse og avsky når de mener å påvise at kinesiske myndigheter åpner opp 

for at «frivillige» kinesere skal kunne få støtte Nord-Vietnam på en tilsvarende måte
118

. 

ABC er stadig i opposisjon til alle som omtaler Viet Congs krigføring som en berettiget 

frihetskamp mot et invaderende USA. Å fremstille Nord-Vietnams kamp som noe slikt er 

ifølge avisens redaksjon direkte frekt
119

, og avisens meningsmotstandere karakteriseres i dette 

spørsmålet som «Viet Cong-sympatisører», «venstreradikale» og «kommunistiske 

propagandamakere». 

Også norske innenriksnyheter har utspring fra Vietnamkrigen. I ABC nummer 4 i 1965 

omtales Komitéen for Sydøst-Asias arbeid for å fremme Sør-Vietnamesiske interesser i 

Norge. I artikkelen «Landsomfattende Vietnamaksjon til støtte for USA startes» omtales 

komitéens arbeid som en «bredt anlagt norsk aksjon» for å støtte det amerikanske inngrepet i 

Vietnam. Denne aksjonen vil ifølge ABC inkludere politiske møter, utdeling av løpesedler, 

demonstrasjoner og underskriftskampanjer, alt for å samle og vise støtte til USAs politiske 

krigføring i Vietnam
120

. Artikkelforfatteren bedyrer at komitéen bak aksjonen har hatt møter 

med flere både nasjonale og internasjonale politikere, som alle støtter deres positive syn på 

USAs intervensjon i Vietnam, samtidig som de understreker at denne støtteaksjonen skal 

være partipolitisk uavhengig. 

ABC stiller spørsmål om dette er en «høyreaksjon» og får til svar at den ikke er startet opp av 

noe politisk parti, men at initiativtakerne føler seg trygge på at deres syn på saken deles av 

majoriteten av den norske befolkningen. Avisen trekker samtidig frem noen forventede 

meningsmotstandere, deriblant avisen Dagbladet og enkeltelementer innen Det norske 

Arbeiderparti
121

.  
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Komitéen er tydelig på at USA er i sin fulle rett til å gripe inn, og trekker frem det 

kommunistiske Nord-Vietnam som aggressoren i den pågående Vietnamkrigen. Det 

fremholdes at dersom USA skulle trekke seg ut av Vietnam ville dette være et svik mot hele 

den frie verden
122

 (et syn ABC også selv fremsetter ved flere anledninger). Komitéen for 

Sydøst-Asias talsperson appellerer til ABC sine lesere ved å fortelle at de Nord-

Vietnamesiske troppene benytter seg av vold, terror og tortur mot befolkningen i Sør-

Vietnam. Videre sier komitéens talsperson at Norge, som selv i nyere tid har opplevd å bli 

invadert, må føle sympati med Sør-Vietnam, og at vi selv ikke kan forvente støtte (noe som 

impliserer en viss fare for en kommunistisk invasjon også her i Norge) dersom Norge som 

nasjon ikke åpent støtter USAs krigføring i Vietnam
123

.  

Her, som i flere andre tilfeller, vier ABC spalteplass til sine enge meningsfeller på en måte få 

andre etablerte aviser i deres samtid gjorde. Dette kan selvfølgelig skyldes et genuint ønske 

om å løfte frem stemmer og meninger som ellers ikke ville bli hørt eller sett for 

ytringsfrihetens egen skyld.  

3.2.3 ABC om Sør Afrika 

I etterkrigstidens verdenssamfunn får stadig flere nasjoner og stater øynene opp for at de 

europeiske land er nødt til å trekke seg ut av sine afrikanske kolonier. Majoriteten av pressen 

og folkeopinionen argumenterer for at Afrikas fargede befolkning burde få en mulighet til å 

styre sine egne nasjoner. ABC står i tydelig opposisjon til dette.  

På 1960- og 1970-tallet hadde det regjerende nasjonalistpartiet i Sør-Afrika siden 1948 ført 

en apartheidpolitikk, hvor det viktigste politiske momentet var å opprettholde et klart 

«raseskille» mellom landets hvite boerbefolkning, og landets fargende majoritetsbefolkning. 

Landets fargede befolkning ble gjennom lover nektet adgang til store deler av samfunnet, 

blant annet ble de fratatt eller nektet statsborgerskap, de ble nektet tilgang på den samme 

undervisningen som landet hvite mindretallsbefolkning og nektet adgang til flere offentlige 

bygg, fasiliteter og områder. Motstanden mot dette rasistiske styresettet var generelt økende 

på verdensbasis, også i Norge hvor det blant annet ble innført en boikott på Sørafrikanske 

varer og tjenester for å minske pengeinnstrømmingen til apartheidregimet. Der hvor landets 
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øvrige presse i stor grad refererte til menneskerettighetsbruddene og den undertrykkelsen av 

landets fargede som foregikk i Sør-Afrika hadde ABC gjennomgående en annen vinkling på 

situasjonen. 

I ABC skrives det utlukkende i positive ordelag om Sør-Afrika, og landets sosiale og 

økonomiske utvikling. Det trykkes aldri noe i ABC som kan sies å belyse de fargede 

innbyggernes vanskelige situasjon, derimot skrives det mye om hvordan situasjonen for 

denne delen av befolkningen stadig forbedres, som en direkte følge av myndighetenes 

positive poltikk.  

Ifølge ABC er Sør-Afrika det beste og mest utviklede landet syd for Sahara, også for landets 

fargede befolkning. Det mer enn insinueres at det er takket være engelske kolonister og 

boerne at Sør-Afrika har blitt et så velutviklet samfunn hvor de fargede har enestående 

muligheter. Det beskrives at utbyggingen av infrastruktur, skole- og helsevesen har vært 

enormt effektiv, at all slumbebyggelse i landet har blitt erstattet med ordentlige boliger, samt 

at lønnsnivået og utdannelsesnivået til landets fargede befolkning har steget betraktelig. Det 

skrives at sykdommer som malaria og tuberkulose som rammet de fargede hardest er 

utryddet. «Opposisjonspressen» er fri, domstolene og politimyndighetene er helt uavhengige 

av regjeringen og styresmaktene. Levestandarden for samtlige av landets innbyggere er mye 

høyere enn i noen av de omkringliggende landene
124

. 

Tusenvis av arbeidsflyktninger fra de omkringliggende landene ønsker å immigrere til Sør-

Afrika. ABC benytter dette faktum som et argument for at Apartheid-styret og den sosiale 

situasjonen i landet ikke kan være så ille som venstresiden vil ha det til
125

. Og i avisen påståes 

det at over en halv million etniske afrikanere fra andre afrikanske land bor og arbeider i Sør-

Afrika, grunnet de høye lønningene og de gode sosiale forholdene i landet
126

. I ABC meldes 

at flere høyt utdannede nordmenn ønsker å emigrere til Sør-Afrika på grunn av de langt 

bedre, også økonomisk gunstigere forholdene der
127

, noe som brukes som et argument for å 

vise at situasjonen i Sør-Afrika slettes ikke er slik den beskrives i pressen. Fra redaksjonen i 

ABC etterspørres det et mer nyansert nyhetsbilde fra Sør-Afrika, og det påstås at pressen 

styres fra venstresiden og at denne er gjennomsyret av kommunistpropaganda. Derfor vil ikke 
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pressen kritisere kommunistiske land, og derfor konsentreres den grunnløse kritikken mot 

Sør-Afrika, der landets kommunistiske parti hadde blitt forbudt
128

. 

ABC averterer for at man gjennom å kjøpe sørafrikanske varer støtter norsk næringsliv da 

man slik unngår at Sør-Afrika boikotter norske eksportvarer
129

. Da en slik boikott innføres 

legges skylden for dette på norske politikere og på venstresiden. Ifølge avisen er denne 

boikotten et resultat av en «feilslått» finanspolitikk fra Norges side, og helt uten noen som 

helst innvirkning på Sør-Afrikas økonomiske situasjon
130

. Det norsk eksport til Sør-Afrika 

har sunket med 250 000 kroner (noe ABC insinuerer at kun er begynnelsen på et langt større 

fall), kan avisen melde at antall forretnings- og turistreiser til Sør-Afrika har steget med femti 

prosent
131

. Ut fra hva ABC trykker om situasjonen i Sør-Afrika fremstår det at landet 

opplever en økonomisk fremgang uten sidestykke. En økonomisk fremgang som kommer 

absolutt hele landets befolkning til gode. Kort sagt kommer det frem at norske myndigheter 

har mye å lære av Sør-Afrikas økonomiske og finansielle politikk
132

. 

3.2.4 ABC sitt syn på Rhodesia 

Den britiske kolonien Sør-Rhodesia med partiet Rhodesian Front i spissen, ledet av Ian 

Douglas Smith, erklærte seg selvstendig fra Storbritannia i 1965. Dette ble møtt med 

fordømmelse fra både Storbritannia og en klar majoritet av verdens nasjoner. En av årsakene 

til dette var at Rhodesian Front ikke ønsket at den mørkhudede majoritetsbefolkningen skulle 

få styre landet gjennom et flertallsstyre. Dette ble tydelig gjennom en valgordning som 

reserverte 50 av de 66 setene i nasjonalforsamlingen for hvite. Dette til tross for at den hvite 

befolkningen utgjorde en svært liten del av den totale befolkningen.  

Som følge av den diskriminerende og rasistiske poltikken som ble ført av den hvite politiske 

eliten, brøt Storbritannia sine diplomatiske forbindelser til sin tidligere koloni, som nå 

opererte under navnet Rhodesia. 

Dagen etter at Rhodesia hadde erklært seg løsrevet fattet sikkerhetsrådet i FN en resolusjon 

hvor det det het at:  
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          The Security Council 

1. Decides that to condemn the unilateral declaration of independence made by 

a racist minority in Southern Rhodesia; 

2. Decides to call upon all States not to recognize this illegal racist régime in 

Southern Rhodesia and to refrain from rendering any assistance to this 

illegal regime. 
133

 

I en ny resolusjon vedtatt av sikkerhetsrådet en uke senere ble det blant annet på ny slått fast 

at uavhengighetserklæringen var illegal, og at den nå styrende majoriteten både er rasistisk og 

mangler all form for validitet. Sikkerhetsrådet fastslår i den samme resolusjonen at 

Storbritannia må gjøre alt de kan, og står fritt til å innføre alle tiltak de selv mener vil kunne 

være med på å motvirke det rasistiske styret, samtidig oppfordres alle nasjoner og stater til å 

bryte alle økonomiske og diplomatiske forbindelser til Rhodesia, samt å innføre embargo på 

sentrale varer som olje- og petroleumsprodukter
134

. Bakgrunnen for dette var at FNs 

sikkerhetsråd fastslo at det illegitime og rasistiske minoritetsstyret potensielt utgjorde en fare 

ikke bare for landets mørkhudede befolkning, men også for internasjonal fred og sikkerhet.
135

 

Som ventet etter at en slik resolusjon ble enstemmig vedtatt i sikkerhetsrådet (Frankrike 

avstod fra å avgi stemme) reagerte den klare majoriteten av verdens stater med å bifalle og 

etterleve disse bestemmelsene. Internasjonalt var både myndigheter og presse raskt ute med å 

fordømme utviklingen i den tidligere britiske kolonien, og i alle vesentlige tilfeller ble 

anmodningen om ikke å drive handel med Rhodesia overholdt. Blant de få unntakene som 

fantes kan det nevnes at Sør-Afrika (som gjennom sitt apartheidregime førte mye av den 

samme rasistiske politikken som myndighetene i Rhodesia), Portugal (som selv fremdeles 

hadde betydelige koloniale interesser i Afrika), samt en del arabiske nasjoner og enkelte land 

i Midtøsten nektet å forholde seg til FNs resolusjon. Internasjonalt var dagspressen tydelig i 

sin fordømmelse av utviklingen i Rhodesia, og folkeopinionen ser ut til å ha vært klar i sin 

støtte til FN og den nå undertrykte afrikanske befolkningen i Rhodesia.  
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Hos ABC fremstår dekningen av de politiske endringene i Rhodesia som relativt unik i 

Norge. I en artikkel heter det blant annet at «Rhodesias farvede rammes først og hårdest»
136

, 

og her hevdes det som overskriften sier at de økonomiske sanksjonene mot landets 

myndigheter først og fremst går utover landets fargede majoritetsbefolkning, og at den 

europeiske eliten merker svært lite til verdenssamfunnets reaksjoner utover rasjoneringen på 

bensin. Artikkelforfatteren hevder at Rhodesias statsminister har «… full kontroll over 

utviklingen i Rhodesia.»
137

. Samtidig som det hevdes i artikkelen at de økonomiske 

sanksjonene rammer de fargede hardt, skriver artikkelforfatteren at landets økonomi ikke har 

blitt skadeildene i noen betydelig grad. Med slike standpunkt til situasjonen i Rhodesia 

markerer ABC seg som ganske enestående blant de norske publikasjonene som omtaler denne 

saken.  

3.2.5 ABC om De forente nasjoner  

«Forenede Nasjoner – eller Diktaturenes Forbund»
138

, 

Ikke bare påstår artikkelforfatteren at to tredjedeler av medlemslandene i De forenede 

nasjoner (FN) er diktaturer
139

, men også at et økende antall nasjoner går bort fra et 

demokratisk styresett, til fordel for å innføre et diktatur. I artikkelen fremsettes det påstand 

om at for hvert nytt asiatisk eller afrikansk medlemsland som får innpass i FN vil verdens 

demokratier få svekket sin innflytelse der. FNs generalforsmaling fungerer heller ikke slik 

den var tiltenkt, at det tvert imot har blitt et utstillingsvindu og en plattform for 

verdensomspennende spredning av propaganda for det stadig økende antall diktaturer. 

Sikkerhetsrådet, med dets faste medlemsstater og vetorett, omtales som et ubrukelig organ, et 

organ som ikke gjør annet enn å vedta å sende FN-soldater til konflikter som allerede er løst 

av ikke-sanksjonerte militære intervensjoner. FNs fredsbevarende, eller fredsopprettende 

styrker blir av ABC omtalt som «FNs paradestyrker», og henviser til at beslutningsprosessene 

i FN er så langsomme at individuelle land og nasjoner ser seg nødt til å gripe inn i 

eskalerende situasjoner på eget initiativ. Når FNs medlemmer først er i stand til å sanksjonere 

en militær inngripen så vil enhver situasjon være deeskalert til det punkt hvor troppene 

utsendt av FN ikke vil ha mulighet til å bidra konstruktivt. Derimot beskyldes FN-styrkene 

                                                 

136
 «Rhodesias farvede rammes først og hårdest » ABC nr. 1 1966 

137
 «Rhodesias farvede rammes først og hårdest » ABC nr. 1 1966 

138
 «Forenede Nasjoner – eller diktaturenes Forbund?» ABC nr. 3/4, 1966 

139
 «Forenede Nasjoner – eller diktaturenes Forbund?» ABC nr. 3/4, 1966 



48 

 

for å være en kilde til mer uro og ABC trekker frem situasjonen i Kongo som et eksempel på 

at FNs offisielle intervensjon ikke bare kom altfor sent, først etter at kolonimakten Belgia 

hadde «berget» situasjonen for kongoleserne, men også at FN-soldatene kun bidro til å gjøre 

situasjonen verre for alle de involverte partene.
140

 

Det fremkommer i ABC at den gjengse nordmann anser FN som å være en ufeilbarlig 

organisasjon. Den norske befolkningen og i særdeleshet norske politikere anser FN for å være 

både opphøyet og uangripelig. Artikkelen fremstiller situasjonen på midten av 1960-tallet 

som at realiteten er helt motsatt av dette synet som norske politikere og det norske folk deler. 

De forente nasjoner har i beste fall blitt redusert til å bli et fullstendig ineffektivt organ hva 

gjelder å beskytte verdensfreden, og heller blitt et utstillingsvindu for inkompetanse og 

kommunistisk propaganda
141

. ABC ser med denne begrunnelsen ut til å være av den 

oppfatning at resolusjoner og avgjørelser fattet i FN ikke har, og heller ikke bør ha noen 

geopolitiske konsekvenser. 

3.3 Syn på religion og øvrige særtrekk 

3.3.1 Et kristent verdisyn 

Hos de fleste høyreorienterte sees et kristent verdenssyn og verdigrunnlag, som man kan 

argumentere for at korrelerer godt med deres konservative verdensbilde. Ofte ser man at 

høyrekonservative, og da også de mer høyreradikale og høyreekstreme forfekter et 

kristenkonservativt ståsted, der man ønsker å bevare og hegne om kristendommen som en av 

de sentrale norske verdiene. ABC viser gjentatte ganger at de har en tydelig 

kristenkonservativ profil. Den peker på kristendommen som begrunnelse i flere standpunkt. 

Avisen anser kristendommen som en av grunnpilarene i det norske samfunnet
142

. ABC løfter 

også frem den faren kommunismen utgjør i forbindelse med kommunismens holdning til 

religion
143

. 
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ABC, en selverklært politisk avis trykker også stoff som ved første øyekast ikke 

nødvendigvis oser av politiske overtoner, blant annet vies det av og til spalteplass til 

kristenteologiske betraktninger og spørsmål. Avisen bygger til tider sin argumentasjon på det 

grunnlag at enkelte saker og verdier er beskrevet i Bibelen, og at man må rette seg etter Guds 

ord i saker der bibeltekster gir eksplisitte føringer. ABC støtter opp om den kristne lære, og er 

en aktiv forkjemper for det norske misjonsarbeidet, særlig i Afrika. Blant annet fremmes det i 

avisen forslag om at dette misjonsarbeidet burde gis offentlig støtte.  

ABC er heller ikke fremmed for å slippe til geistlige stemmer i sin publikasjon, særlig ikke 

når de taler avisens sak. I en artikkel i nr. 9/10 1970 har pastor H. K. Neerskov et innlegg 

som forteller om hvordan kirkebygg i hele Sovjetunionen stenges, da religionsutøvelse ikke 

har noen plass i den kommunistiske ideologien
144

. For en høyreideologisk avis som ABC, 

med et kristent tilsnitt i sitt verdigrunnlag, er slike ytringer svært velkomne på deres sider.  

Ved videre gjennomgang av ABC kan man derimot se at ikke alt kirken foretar seg tilkjennes 

en uforbeholden støtte. I likhet med opposisjonen mot den politiske «eliten» på hjemmebane 

har avisen ingen problemer med å påberope seg at den ser sammenhenger som kirken, eller 

store kirkelige organisasjoner ikke øyner å se. Redaktør Per Flatabø (som overtok 

redaktørrollen etter Gunnerud) satt i nr. 9/10 1970 på trykk en notis skrevet av 

redaksjonsmedarbeider Jan Schibbye Hervig under overskriften «Økumenikk og 

ekstremisme»
145

. Her kritiseres Kirkens Verdensråd, et forum Hervig anser for å være «en 

propagandakvern for venstre-ekstreme idéer». Dette poenget gjentas også etter kirkemøtet i 

Uppsala i 1968, som av Flatabø anklages for å ha blitt en oppvisning i 

kommunismesympati
146

. Artikkelforfatteren går så langt som å si at Kirkens Verdensråd i 

tillegg til å støtte opp om og bifalle kommunismens ideologi og doktrine støtter de totalitære 

regimene i Moskva og Peking, og opprørsgrupper knyttet til disse med millioner av kroner. 

Avisen bedyrer her at ikke bare har dette kirkelige organet latt seg hjernevaske av 

kommunistisk propaganda, men også at rådet er latt seg infiltrere av venstreekstreme krefter. 

Resultatet av dette er i avisens ord at man aldri tidligere har sett at kristendommens geistlige 

har bidratt til å undergrave individets frihet rettigheter som nå, og at Kirkens Verdensråd 
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oppmuntrer til ateisme
147

. Det at kirken anklages for å ikke se den faren kommunismen utgjør 

mot kirkens virke og kristendommens utbredelse er en kritikk som går igjen, og det stilles 

spørsmål om den kristne majoriteten vil være i stand til å innse denne faren før «… de selv 

befinner seg i et håpløst mindretall.»
148

. 

I en artikkel ført i pennen av Johannes S. Hoseth fører ABC også til torgs betraktninger om 

«kreftgåten». Det at mennesket trosser Guds forbud mot å spise svinekjøtt og en rekke andre 

matvarer fører til at man bringer en guds forbannelse over seg selv. Artikkelforfatteren anser 

inntak av mat som strider med Guds formaninger i bibelen, i særdeleshet svin, som mye mer 

avgjørende for fremveksten av kreftsykdom enn forurensing. Videre skriver han at: 

«Minst 99 pst. av all sykdom sorg og elendighet, kommer av menneskehetens ulydighet mot 

Guds lov og sunnhetsprinsipper – disse som legevitenskapen enda er fremmede for.»
149

 

Videre skriver Hoseth at alt av krig og nød kan unngås hvis bare Guds formaninger følges. 

Blant de formaningene han trekker frem er at kvinner ikke skal ikle seg mannsklær, noe 

Hoseth mener skjer hver gang en kvinne ikler seg bukse. Dette vil kun medføre nød og 

elendighet. En avis som trykker artikler med et slikt meningsinnhold over flere sider må 

kunne tilkjennes et kristent grunnsyn.  

Dette til tross for at avisens redaksjon etter hvert trykker en deklamasjon om at «Avisens 

mening utrykkes i lederspalten. Alle signerte artikler står for forfatterens egen regning»
150

. 

Denne avklaringen dukket først opp i avisen etter at avisen ble sterkt kritisert for innholdet i 

en fast spalte og redaksjonen ønsket å distansere seg fra grunnlaget for kritikken.  

Som et forsvar til påstanden om at ABC innehar en kristen moralfilosofi kan det nevnes at 

denne artikkelen ikke er enestående i publikasjonens historie, og at slike artikler ikke 

kommenteres fra redaksjonens side med mindre det fremkommer kritikk mot de meningene 

som ytres i slike artikler. 
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3.3.2 Øvrige særtrekk 

En spennende utvikling er at ABC etter hvert utvidet sin profil. Fra kun å være en ren politisk 

avis inkluderer redaksjonen etter hvert mer populærkulturelt stoff. Avisen får en musikkspalte 

ført i pennen av Anne Marie Kvien. Dette må kunne anses som et tegn på at avisens 

redaksjon har et ønske om å følge med i tiden og fortsatt appellere til en ungdommelig 

lesergruppe. Avisens musikkspalte viser også et politisk tilsnitt. Blant annet fremheves gjerne 

artister og album som fremmer konservative budskap, og som er i tråd med avisens 

grunnverdier. Særlig blir patriotiske sanger som støtter det politiske systemet i USA, eller den 

amerikanske tilstedeværelsen i Vietnam omtalt i rosende ordelag. Et lite eksempel på dette 

finnes i avisens nr. 7/8 i 1970 der følgende verselinjer trekkes frem: 

 «… we don’t burn our draft cards down on Main street. 

 ‘cos we like to live in right and being free…” 

På forsiden av avisens fjerde nummer i 1970 løftes det igjen frem en amerikansk sanger, men 

det legges i omtalen av denne sangeren minst like mye vekt på hennes politiske budskap og 

engasjement som på hennes evner som musiker. Hun berømmes blant annet for å være en 

antikommunistisk, patriotisk protestsanger som står opp mot de venstreradikale kreftene i 

samfunnet
151

. 

I ABC er det gjennomgående ikke skrevet noe om «rasemessig» betonte forskjeller blant 

mennesker, med ett unntak. I artikkelen «Norsk ungdom og internasjonal politikk» stiller 

Trygve Lund spørsmål om hvorfor, siden det finnes nedarvede ulikheter innen for eksempel 

intelligens innad blant et folk, vil det ikke da være naturlig at det også kan finnes ulikheter 

mellom de ulike «menneskerasene»
152

? «Det er nettopp hangen til nyskapelse som 

karakteriserer hva vi kaller kultur, og her skiller rasene lag ved at blant andre de vanlige 

negre står klart under de hvite og gule raser.»
153

 skriver Lund og fortsetter: «Negerene har 

aldri skapt noen virkelig kultur, såfremt man ved kultur mener noe mer enn å avpasse seg 

etter omgivelsenes krav.» Dette skyldes ikke tilfeldigheter skriver Lund, og viser til at 

mørkhudede folkegrupper som i lengre tid har hatt kontakt med den «hvite rase» ikke har 
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klart å skape noe mer kultur enn «… de ville stammene i Afrika.»
154

. Lund viser til forskning 

når han sier at «negerne» er tydelig underlegne hva gjelder intelligens. Lund underbygger 

dette med tall som sier at mørkhudede har omtrent 15 prosent færre hjerneceller 

sammenlignet med hvite mennesker. Hvis man i Afrika, for eksempel i Sør-Afrika, skulle ha 

tillat «full raseblanding» gjennom å innføre total likestilling mellom sorte og hvite, forteller 

Lund, ville dette ført til en undergang for alt den «hvite mann» har skapt der
155

. Lund 

fremstiller i sin artikkel mørkhudede som både juvenile og blodtørstige av natur
156

. 
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4. Anders Langes Avis 

 

Bilde 4.1: Forsidene til Anders Langes Avis nr.1 1964 og nr. 3 1969 

 

Anders Langes Avis vokste ut fra Hundeavisen som Anders Lange etablerte allerede i 1948, 

en avis som han selv beskrev som å være for og av «hundefolk» og hundeeiere. På 

begynnelsen av 1960-tallet beveger Hundeavisen seg inn på et nytt territorium. Avisen 

fokuserer da på poltikk og særlig politisk kritikk. Samtidig beveger den seg mer og mer bort 

fra stoff som omhandler hundehold. 

 I 1962-årgangen endres navnet til Anders Langes Avis samtidig som innholdet endres 

radikalt fra slik Hundeavisen fremstod ved opprettelsen. 

Anders Langes Avis fremstår i ny drakt, og med nytt innhold manifesterer avisen seg som en 

politisk publikasjon, en avis som omtaler seg selv som et alternativ til landets øvrige presse. 

Anders Lange presenter en avis som gjenspeiler hans egne politiske idéer og hans ideologiske 

overbevisning, og det er tydelig at ingen andre faste publikasjoner eller noen av de etablerte 

politiske partiene er tilstrekkelig konservative i Langes øyne. Derfor ønsker Lange å etablere 

sin avis som et høyrekonservativt alternativ. Ifølge Lange skal avisen dekke de saker som 

pressen for øvrig er for feig til å skrive om, og være et talerør for personer og krefter som står 

til høyre for datidens politiske etablissement. 

Gjennom hele avisens utgivelsesperiode er det særlig de politiske saker Lange personlig er 

opptatt av og engasjert i som får mest spalteplass. Særlig er Lange opptatt av å bevare og 

styrke den allmenne eiendomsretten. Avisen forfekter et svært konservativt standpunkt og 
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argumenterer for å minimere offentlig og statlig engasjement og inngrep i befolkningens 

daglige liv og økonomi. Det fremkommer også gjennom hele avisens levetid at den er tydelig 

antikommunistisk, og sterkt kritisk til de sosialistiske trekkene ved de gjennomgående 

Arbeiderparti-ledede regjeringene som dominerte den politiske hverdagen etter den andre 

verdenskrigen. 

Mot slutten av utgivelsesperioden, og særlig etter dannelsen av Anders Langes Parti til sterk 

nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep i 1973, fremstår Anders Langes Avis 

som en ren partiavis, et partiorgan for Langes eget politiske parti. Frem til dette hadde avisen 

gjentatte ganger trykket forslag til partiprogrammer for et tiltenkt høyrepolitisk parti, blant 

annet figurerte dette under navnet «Uavhengighetspartiet», og ved flere anledninger var 

avisens tagline «Organ for «Uavhengighetspartiet»»
157

. Allerede i 1962, 11 år før det blir en 

realitet, er det for øvrig tydelig at Lange går med tanker om å danne et politisk parti
158

. 

Hvilket ideologisk grunnlag er det som ligger til grunn for det Anders Langes Avis publiserer 

fra avisens opprinnelse ved inngangen til 1960-tallet? Hvordan kan Anders Langes Avis og 

dennes underliggende ideologi defineres ut fra rammene satt for denne oppgaven? 

4.1 Syn på innenlandske politiske forhold 

«La konservativ politikk løse statens problemer så vil borgerne løse sine egne!»
159

 

En rask titt på en vilkårlig avisforside gir samme inntrykk som en gjennomgang av hele 

Anders Langes Avis, dette er en utpreget politisk orientert avis. Man får fort det korrekte 

inntrykk at dette er avis hvis ideologiske grunntanke og politiske overbevisning ligger langt 

fra den poltikken som praktiseres i avisens samtid. 

I Anders Langes Avis tegnes det opp et meget dystert og nærmest dystopisk bilde av 

samtidens Norge. Ifølge avisen fremstår Norge på flere områder som et underutviklet og 

fattig land. Et land hvor 80 prosent av innbyggerne må redusere matinntaket for å ha råd til å 

betale skatter og avgifter
160

, et land der aviser fremstår som talerør for den russiske fienden i 
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øst
161

. Skolevesenet betegnes av Anders Langes Avis som marxistisk, og avisen mener at 

særlig historieundervisningen i Norge ikke er sannferdig
162

. Samtidig er landet rammet av en 

forferdelig inflasjon som lammer befolkningens kjøpekraft og som sammen med en voldsom 

prisøkning undergraver befolkningens muligheter til frihet, en inflasjon som nærmest ser ut 

til å være en målbevisst politikk fra myndighetenes side
163

. 

Primærnæringene, bedyrer redaktør Lange, lever på statens nåde
164

. Anders Lange beskriver 

sitt samtids Norge som en sosialistisk-kommunistisk stat hvor pressen er «sterkt 

kommunistisk farvet»
165

. Regjeringen og myndighetene styrer samtlige aspekter i det norske 

folks liv, og Lange skriver blant annet: «… den herskare av priviligerte offentlig ansatte som 

i dag kontrollerer nordmannen fra vuggen til graven i en grad som bare er kjent bakom 

Jernteppet …»
166

. 

Grunnloven har blitt til en «vaskefille» for Stortinget og Høyesterett
167

. Rettsvesenet og 

lovverket beskrives som å være preget av «forbrytervennlighet»
168

, som en følge av dette, og 

særlig fordi straffene i Norge er «latterlig» lave, har man lagt grunnlaget for at kriminaliteten 

stadig øker
169

. I Anders Langes Avis skrives det sågar at norske fengsler er så tiltalende at 

lovbryter gleder seg over å bli fengslet
170

. 

Men ifølge Anders Langes Avis kan landet reddes. Avisen skriver at redaktørens 

«Uavhengighetspartiet» i løpet av kort tid burde være i stand til å oppnå flertall i Stortinget 

kun på bakgrunn av deres skattepolitikk
171

. Og gjennom denne skattepolitikken vil de aller 

fleste problemene i det norske samfunnet la seg løse. Et første ledd i dette vil ifølge avisen 

være å avskaffe all dirkete beskatning, og si opp alle som arbeider med fordeling av disse 

skattene
172

. 
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Anders Langes Avis mener det foregår et overformynderi i Norge der staten i altfor stor grad 

blander seg inn i enkeltindividets daglige liv
173

. Dette kommer til syne i flere saker, blant 

annet vil redaktøren i avisen ha slutt på at myndighetene og helsepersonell advarer mot 

skadevirkningene av tobakksbruk da det sås tvil om påståtte skadevirkninger
174

. I denne 

forbindelse omtales landets politikere som «frekke barnepiker», staten i seg selv omtales som 

en «pappa-stat»
175

. Generelt omtales byråkratene som «barnepiker» som umyndiggjør folket 

og gjennom deres pengepolitikk frarøver individet både dets friheter og goder
176

. 

4.1.1    Syn på regjering og styresett 

«Still regjeringen for riksrett»
177

 

I likhet med ABC forfekter ikke Anders Langes Avis en radikal endring av de 

parlamentariske prosessene i Norge, det er fra avisens side ønskelig å videreføre et 

konstitusjonelt monarki og en parlamentarisk og demokratisk styreform. Derimot er avisen 

gjennomgående meget klar på at etterkrigstidens regjeringer, der hvor nesten samtlige var 

ledet av Det norske Arbeiderparti, ene og alene har skylden for at det norske samfunnet og 

den norske økonomien befinner seg i et kolossalt uføre. I Anders Langes Avis kan man ofte 

se Det norske Arbeiderparti omtalt som «Norges Økonomiske Ødeleggelsesparti»
178

 eller 

som venstreradikale. Hovedproblemene med den norske samfunnsmodellen stammer ifølge 

Anders Langes Avis fra ønsket om en sterk velferdsstat, en stat som pålegger sine innbyggere 

skatter og avgifter for å finansiere sin drift.  

Anders Lange tegner et meget dystert bilde av det norske samfunnet, et samfunn avisen hans 

mener at ligger under for et partipolitisk diktatur under arbeiderpartiet
179

. Og dette 

«partidiktaturet» er kun et «lydrike» underlagt Russland
180

. Gjennom avisens omtale av det 

politiske systemet i Norge, og særlig i omtalen av de sittende politikerne i Stortinget og i 

regjeringen, er det tydelig at avisen aktivt arbeider for å sette «folket» opp mot «eliten»
181
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Avisen mener at politikerne, som både er makteliten og den politiske eliten i Norge, ikke er i 

stand til å se landets store samfunnsmessige og politiske problemer, slik avisens redaktør er i 

stand til gjennom sin gode kontakt med «folket»
182

. I Anders Langes Avis omtales samtlige 

politikere som del av en liten, innesluttet krets eller «elite»
183

. Avisen uttrykker også at ingen 

vil være en effektiv politiker dersom man mottar en fast lønn for sitt politiske engasjement. 

Da vil politikerne miste kampgløden og «sulten» etter å skape positiv forandring
184

. Dette 

taler ifølge avisen for at politikk ikke skal være en lønnet beskjeftigelse. 

Anders Langes Avis forfekter to tydelige forandringer i det norske demokratiske systemet. 

Den første av disse er at det må avholdes folkeavstemninger om viktige politiske 

beslutninger
185

, kun gjennom folkeavstemninger er man sikret at folkets virkelige vilje vil bli 

hørt og gjennomført. Det mest fremtredende eksemplet på en sak som må avgjøres gjennom 

folkeavstemning og ikke besluttes av politikerne er spørsmålet om skattefinansiert bistand til 

utviklingsland. Dette kommer blant annet til utrykk i artikler under overskrifter som 

«Folkeavstemning istedenfor NEGERSKATT»
186

. 

Den andre heller radikale endringen Anders Langes Avis ønsker å foreta i det norske politiske 

systemet er at stemmerett samt muligheten til å stille til stortingsvalg skal fratas statsansatte, 

offentlig ansatte og «offentlig understøttede»
 187

. Dette tiltaket er ifølge avisens redaktør 

nødvendig da «… bukken ikke må passe havresekken…»
188

. Anders Langes Avis beregner 

dette tiltaket til å omfatte om lag 400 000 nordmenn, som da ikke vil ha mulighet til verken å 

stille til stortingsvalg, eller stemme ved disse
189

. 

4.1.2 Politikere, judaser og sleske partipamper 

I Anders Langes Avis blir regjeringen og Stortinget, samt så godt som alle landets politikere 

omtalt i svært negative ordelag. Om Det norske Arbeiderparti, og arbeiderpartipolitikere 

benyttes ord som «Judas»
190

, «sleske partipamper»
191

, «landssvikere» og «forrædere». 

                                                 

182
 Anders Langes Avis nr. 21 1962 

183
 Anders Langes Avis nr. 15 1962 

184
 Anders Langes Avis nr. 16 1962 

185
 Anders Langes Avis nr. 19 1962 

186
 Lange. «Folkeavstemning istedenfor NEGERSKATT.» Anders Langes Avis nr. 21 1962 

187
 Lange. «Uavhengighetspartiets viktigste poster.» Anders Langes Avis nr. 10 1962 

188
 Lange. «Uavhengighetspartiets viktigste poster.» Anders Langes Avis nr. 10 1962 

189
 Anders Langes Avis nr. 19 1962 

190
 Lange. «Aspengren, Grunnloven og Judassølvet.» Anders Langes Avis nr. 11 1962 



58 

 

Politikerne har ødelagt den norske økonomien og gjort til at Norge er i ferd med å bli en 

«korporasjonsstat» etter sovjetisk modell
192

. 

 Ifølge Anders Langes Avis er det ikke bare slik at norske politikere kan regnes for å være 

landssvikere og forrædere mot sitt eget folk fordi de har ødelagt den norske økonomien, og 

gjennom dette fratatt det norske folk en masse rettigheter og friheter, eller fordi de er i ferd 

med å legge Norge under Sovjetunionen. Det største sviket mener nok avisen var den norske 

politikken under opptakten og utbruddet av den andre verdenskrigen. I avisen skrives det at 

det er arbeiderpartiets forsvarspolitikk som ene og alene har skylden for at Nazi-Tyskland 

invaderte Norge i 1940
193

.  

I denne forbindelse mener avisen også at det er regjeringen og Stortinget som har skylden for 

alle de liv som gikk tapt, og all den lidelse som ble påført det norske folk. Dette ankepunktet 

mot politikerne i 1940 er et gjennomgangstema i Anders Langes Avis. Også gjennom dette 

poenget viser det seg at avisen ikke bare nærer en forakt for Det norske Arbeiderparti, men 

også de fleste andre av fortidens og samtidens partier. Blant annet poengterer avisen hvordan 

det norske kommunistpartiet støttet de tyske okkupantene frem til 1941
194

 
195

. Selv Høyre 

bebreides av Anders Langes Avis for å ha gitt opp kampen for det konservative
196

. 

Anders Langes Avis stiller spørsmål om alle i Høyre er «halvsosialister»
197

, og hva som er 

vitsen med partiet Høyre dersom de ikke arbeider for en mindre invaderende stat, et lavere 

skattetrykk og mer privatisering av næringslivet
198

. Anders Langes Avis er klar på at den 

mener Høyre går for langt i å støtte arbeiderpartiets poltikk og de andre sosialistiske kreftene 

i Storting og regjering. Selv skriver Lange at han skammer seg over noen gang å ha stemt på 

Høyre, et parti som ifølge ham og hans avis enstemmig går inn for å overføre stadig flere av 

individets rettigheter til staten
199

.  
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4.1.3 Partiene 

Partiet Venstre blir også kraftig kritisert, blant annet påpeker avisen at det opprinnelig var 

Venstre som begynte å frata det norske folk dets rettigheter og frihet
200

. Kristelig Folkeparti 

(KrF) får flere ganger kritikk i Anders Langes Avis. Blant annet skrives det under 

overskriften «Tusenvis av våre beste medborgere stemmer Kristelig Folkeparti» om hvordan 

dette er synd da KrF ikke tar tak i, eller kjemper mot alle de ting i det norske samfunnet som 

strider mot de kristne grunnverdier
201

. Også Senterpartiet får sitt pass påskrevet for blant 

annet å være «kommunistvennlige», for å forsøke å «bekjempe» eiendomsretten
202

, og partiet 

blir samtidig beskyldt for å motarbeide den norske landbruksnæringen
203

. Om den politiske 

situasjonen i Norge uttales det i Anders Langes Avis: «Det ser ut til at alle politiske partier 

nærmest er enige om å forsøke å redusere velgernes innflytelse til et minimum.»
204

. I en 

forlengelse av kritikken mot de politiske partiene anklages samtlige av landets 

ungdomspartier, også Unge Høyre, for å arbeide for at Norge skal bli et «lett bytte» for 

Sovjet-Imperialismen
205

. 

Det er tydelig at Anders Langes Avis ønsker en stor omveltning i det politiske Norge, men 

det er like tydelig at denne omveltningen er tiltenkt å skje innenfor de oppsatte 

parlamentariske rammene i Norge. Dette vises blant annet ved at avisen til stadighet trykker 

opp forslag til partiprogrammer for et tiltenkt politisk parti, noe som tyder på at avisens 

redaktør akter å oppnå politisk makt gjennom regulære valgordninger. Samtidig oppfordres 

leserne til å bidra til å endre det norske samfunnet gjennom deltakelse i valg. Et eksempel på 

dette finnes i en artikkel der Lange argumenterer for endringer i skattesystemet. Lange 

skriver at «utplyndringssystemet» har blitt innført ved politisk makt, og spør om dette 

systemet ikke også kan avskaffes ved hjelp av de samme virkemidlene
206

. 
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4.1.4    Syn på økonomisk politikk, skatter, bistand, trygd og godtgjørelser 

«Det nytter å kjempe for et nytt skattesystem – vekk med den direkte beskatning»
207

 

I Anders Langes Avis er det enkelte temaer som går igjen gjennom hele avisens utgivelses-

periode. Et av de klart viktigste emnene som omtales og som gis mye spalteplass er Norges 

økonomiske poltikk og pengepolitikken. Mot slutten av 1960-tallet fryktet mange 

pengesterke konsekvensen av den fremvoksende kommunismen og sosialismen. Dermed traff 

avisen dette segmentet godt. Den fremveksten av høyrepopulistiske partier og grupper man 

ble vitne til på den samfunnspolitiske scenen på begynnelsen av 1970-tallet var i all hovedsak 

sentrert rundt tematikk og politiske spørsmål som allerede i lengre tid hadde stått for svært 

mye av innholdet i Langes avis. 

Anders Lange setter i sin avis likhetstegn mellom eiendomsretten og enkeltmenneskets frihet. 

Ifølge Anders Langes Avis er den beskatningen som finner sted grunnlovsstridig
208

. Det 

norske folk er fratatt mesteparten av det de eier og har ingen bestemmelsesrett over hvordan 

deres inntekter skal forvaltes
209

.  

Når det i Anders Langes Avis skrives om trygdeordningene i Norge og statens bidrag til 

arbeidsløse eller uføre er det tydelig at avisen mener at disse ordningene på langt nær strekker 

til for å dekke det faktiske behovet, og at løsningene for trygdeutbetalinger i Norge er totalt 

uholdbare. Avisen påpeker at slike ytelser ikke utbetales før mottakeren er fullstendig «… 

ribbet til skinnet.»
210

. I avisens omtale av den uholdbare situasjonen for Norges trygdede 

benyttes ofte leserinnlegg fra berørte som ytrer sin nød. I slike tilfeller velger redaktøren å si 

seg enig med innleggets forfatter, og forkynne at deres standpunkt er det riktige, noe de 

sittende myndigheter etter hans mening ikke forstår. 

Anders Langes Avis er klar i sin tale; den sier «nei» til folkepensjon og skatter. Avisen 

ønsker at det kun skal finnes trygdeordninger for fire områder, bare «gamle, syke, 

arbeidsuføre og forsørgerløse» skal kunne få trygdeutbetalinger
211

. Trygdene vil Lange sette 

til 5 000 pr år – de eneste som skal «subsidieres» er forskning, høyskoler og universiteter
212

. 
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Avisen presiserer at trygdeordninger ikke skal finansieres av skatt men gjennom økt verdi av 

norsk eksport til utlandet. 

Særlig etablerte skatte- og avgiftspolitikk seg som den store kampsaken på ytre høyre ved 

inngangen til 1970-tallet. Dette gjenspeiles tydelig i Anders Langes Avis. Her omtales 

myndighetenes skattepolitikk som «utplyndringssystemet»
213

. 

Anders Langes Avis er også motstander av all form for statlig subsidiering
214

. Ifølge avisen 

finansieres statlige subsidier av skatt krevd inn fra de mest vanskeligstilte i samfunnet. 

Enhver subsidieringspraksis medfører økte statlige utgifter til byråkrati og administrasjon
215

. 

I avisen utrykkes det at skattebetalerens penger går med til å dekke underskuddene i det som 

gjennomgående betegnes som «statseide underskuddbedrifter», bedrifter Anders Langes Avis 

mener kun tjener til å øke statens utgifter gjennom økt byråkrati. 

I Anders Langes Avis kommer det tydelig frem at avisen oppfatter det som problematisk at 

antallet statsansatte, fortrinnsvis byråkrater og statstjenestemenn, øker. Avisen skriver at det 

ved inngangen til 1961 fantes 142 211 statsansatte som til sammen fikk utbetal 2,5 milliarder 

kroner i lønninger, noe som i avisen fastslåes å være altfor mye
216

. 

Anders Langes Avis mener at man ved å øke verdien og mengden av norsk eksport til 

utlandet vil være i stand til å dekke inn de utgifter staten finansierer gjennom skatter og 

avgifter
217

. I avisen kommer det også frem at dersom man følger avisens økonomipolitiske 

linje vil man få bukt med all arbeidsledighet fordi det vil gjennomføres en storstilt utbygging 

av Norges infrastruktur. Samtidig vil det medføre enorme innsparinger som følge av en 

effektivisering av det norske statsapparatet og byråkratiet
218

. 

Anders Lange legger i sin avis frem et alternativt statsbudsjett som viser at seks milliarder 

kan spares. Lange mener at man kan redusere statens utgifter med 25 prosent, og benytte det 

oppsparte til å fjerne alt av direkte skatter, uten at dette vil føre til reduserte inntekter eller 
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stigende priser. Slik fremholdes det at hver enkelt nordmann vil spare 2 000 kroner i året på 

Lange og «Uavhengighetspartiets» økonomiske poltikk
219

. 

4.2    Syn på Norges utenrikspolitikk 

Anders Langes Avis fokuserer på tre sentrale sider ved den norske utenrikspolitikken: 

1. Norsk bistandsarbeid 

2. Kommunismens utbredelse og dens trussel mot vesten og internasjonal kapitalisme 

3. Rasemessig etnisitet, afrikansk segregering og «frihetskamper» 

4.2.1 Norsk bistand  

«La oss få folkeavstemning for eller mot skattepenger til de farvede voldtekere, mordere og 

kommunister …»
220

 

 

Bilde 4.2: Typisk karikaturillustrasjon brukt i både ABC nr. 2/3 og i Anders 

Langes Avis nr. 5 1963. 

Karikaturillustrasjonen ovenfor er i aller høyeste grad betegnende for hva slags tanker 

redaksjonen i Anders Langes Avis har om Norges bistand til utviklingsland. Denne 

utviklingshjelpen til land utenfor Europa fremstår ifølge avisen som et av de aller fremste 

eksemplene på politisk vanstyre og økonomisk ukultur. Anders Langes Avis trekker i tvil 

legaliteten av det som omtales som en «ekstraskatt» til understøttelse av afrikanske 
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geriljagrupper og terrorister
221

. I avisen konkluderer redaktør Lange med at Norge ikke burde 

«fø» de «farvede»
222

. Han skriver «Skattepenger som norske borgere betaler til den norske 

stat er beregnet til bruk i Norge for Norge.». Ifølge Lange er det norske folk tydelig imot at 

norske skattekroner skal brukes for å hjelpe «de svarte»
223

. Uansett om grunnloven skulle 

åpne for norsk støtte til utviklingsland, og selv om det norske folk var positive til en slik u-

hjelp, skriver Anders Langes Avis at det er «vanvidd» at Norge, som et av «vestens fattigste» 

land, skal drive utviklingshjelp
224

. 

Ifølge Anders Langes Avis bidrar Norske bistandsmidler svært lite i mottakerlandene utover å 

finansiere «kommunistiske opprørsgrupper».  Det hevdes at norsk bistand svært sjelden fører 

med seg noe godt for befolkningen i mottakerlandene
225

.  

Anders Lange omtaler det som løgn når norske myndigheter sier at majoriteten av den norske 

befolkningen ønsker at staten skal bidra med utviklingshjelp til afrikanske nasjoner
226

. Lange 

skriver at Norges befolkning tvert imot er rystet over at deler av skatter og avgifter går til u-

hjelp. U-hjelp til det som i Anders Langes avis omtales som «sorte kommunister» som lever 

som diktatorer i morderiske regimer i Afrika
227

. Samtidig beskyldes regjeringen og det 

samlede Stortinget for å medvirke til drap og undertrykkelse gjennom å bevilge 

bistandsmidler til selvstendige afrikanske nasjoner. I Anders Langes Avis argumenteres det 

derfor for at norsk bistand burde avskaffes, og at en langt bedre og mer effektiv bistand til 

utviklingsland ville være å ha et større handelssamarbeid med disse landene
228

. 
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4.3 Syn på venstresiden, kommunismen og sosialismen i Norge 

«Ekstremistene kontrollerer oss fra nøkkelstillinger i staten.»
229

 

Den politiske venstresiden i Norge, med Norsk Kommunistisk Parti og etter hvert Sosialistisk 

Folkeparti i spissen, omtales gjennomgående i Anders Langes Avis som «venstre-

ekstremister»
230

. Her ble også alle som demonstrerte mot USA, mot NATO, mot apartheid og 

lignende medregnet. 

Det er på venstresiden Anders Langes Avis legger skylden for de demonstrasjoner, 

hærverksaksjoner, «ulovlige» streiker, og ikke minst skylden for den utstrakte kommunistiske 

propagandavirksomheten som foregår i Norge
231

. 

Hele venstresiden blir i avisen beskyldt for å lukke øynene for alt det negative som foregår i 

kommuniststyrte stater. Venstresiden får påpakning for å konsentrere all sin tid og energi til å 

svartmale situasjonen i de afrikanske landene, særlig i Rhodesia og Sør-Afrika hvor 

kommunistpartiet var blitt forbudt ved lov
232

. 

Begrepet «venstresiden» i Anders Langes Avis strekker seg langt utover hvordan dette 

begrepet benyttes i sin alminnelighet. I Langes benyttelse av begrepet ligger blant annet Det 

norske Arbeiderparti langt ute på den radikale venstresiden. 

Ifølge Anders Langes Avis er store deler av det norske politiske systemet enten fullstendig 

underlagt sovjetisk kontroll, eller alvorlig innfiltrert av kommunistiske agenter og interesser. 

Lange skriver blant annet at Norsk Rikskringkasting (NRK) manipulerer nyhetsbildet når det 

kommer til politiske resultater som ikke er i favør av venstresiden, både nasjonalt og 

internasjonalt
233

. Generelt utrykkes det i Anders Langes Avis at så godt som alt av landets 

øvrige presse er «venstreradikal» eller «venstrevridd».  Det trykkes store mengder 

kommunistisk stoff, for eksempel Nord-Vietnamesisk propaganda, og det hevdes at Viet 

Congs og Kinas krigsforbrytelser dekkes over
234

. 

                                                 

229
 Lange. «Ekstremister kontrollerer oss fra nøkkelstillinger i staten.» Anders Langes Avis nr. 7 1972 

230
 Anders Langes Avis nr. 9 1972 

231
 Anders Langes Avis nr. 6 1972 

232
 Lange ««Opprørsregjeringen» i Rhodesia.» Anders Langes Avis nr. 9 1972 

233
 Hervig. «WALLACE manipuleres vekk i NRK.» Anders Langes Avis nr. 6 1972 

234
 Tenold. «Løgnpropaganda om Vietnam.» Anders Langes Avis nr. 5 1972 



65 

 

Som Anders Lange utrykker det i sin avis: «statsmonopolisten» NRK bedriver «grov 

propaganda» i kommunistenes favør
235

. Lange mener at folk flest er klar over at NRK «… har 

politisk slagside over til venstreekstremistene …», og at altfor mye av NRKs sendeflate 

benyttes til kommunistpropaganda, programmer og innhold som forderver barn og unge
236

. 

Videre skildrer Langes avis hvordan NRK sender både moral-, samfunn- og 

forsvarsnedbrytende materiale, og det kreves at et medium som når ut til så mange må 

sensureres for folkets beste
237

. 

Ifølge det Lange selv skriver og setter på trykk i sin avis har det kommet til det punkt at 

«Marxist-Leninistene» har makten i hele Norge gjennom besittelse av høye politiske og 

samfunnsmessig innflytelsesrike stillinger. Kringkastingssjefen trekkes frem som et eksempel 

på at dette
238

. Venstresiden infiltrerer det norske samfunnet. Statistisk Sentralbyrå (SSB) 

omtales gjennomgående som Sosialistisk Statsbyrå
239

. Her mener Lange å ha belegg for å si 

at omtrent 15 «venstreekstremister» har blitt ansatt i SSB
240

. Ifølge avisen må man derfor 

regne med at disse arbeider med å samle informasjon som skal hjelpe Sovjet i deres arbeide 

med å overta nasjonen. Ansatte i postvesenet leser med samme formål all vår 

korrespondanse. 

Lange skriver at man må låse inn all korrespondanse, ikke benytte firmanavn på konvolutter 

og vokte seg for å la brev ligge fremme på kontorene for å unngå at uærlige tjenestemenn 

skal få tak i informasjon som så vil komme russerne i hende
241

. 

Anders Langes Avis bedyrer at både SSB, NRK og sågar skolebøker benyttes til 

historieforfalskning og som redskaper for å spre kommunistisk propaganda
242

. 

Til tross for alt som skrives om venstresiden mener Lange at sosialistene kun utgjør en 

«ubetydelig» liten del av samfunnet, men at denne lille minoriteten har klart å tilrane seg all 
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styringsmakt.
243

. Årsaken til at dette har vært mulig er at de borgerlige partiene og de 

«sunne» kreftene på den konservative høyrefløyen har sviktet fullstendig. 

Et av de tydeligste temaene som kom på trykk i Anders Langes Avis er kritikken av 

kommunismen, sosialismen og deres utbredelse i etterkrigstiden. Lange gjør klart at avisens 

viktigste sak er å «vekke folket». Folket skal få øynene opp for alle ondene den 

kommunistiske og sosialistiske ideologien medfører, både for enkeltmennesket og samfunnet 

generelt. Den fremstår som at Anders Lange tuftet sin publikasjon på en grunntanke om at 

dette skulle være et medium som hadde som mål å utradere kommunismen, og å «verne» 

Norges befolkning mot et kommunistisk eller sosialistisk styresett. Selv uttrykker redaktør 

Lange at et kommunistisk styre uten unntak medfører at befolkningen underkues og omgjøres 

til slaver. Befolkningen må leve i et samfunn gjennomsyret av tortur, med millioner av 

henrettelser og under konstant overvåking av et hemmelig, statlig syrt politikorps
244

.  

Anders Langes Avis omtaler i likhet med ABC militærnektere og pasifistiske organisasjoner i 

svært negative ordelag. Blant annet ungdomsorganisasjoner som arbeider mot krig og militær 

opprustning blir sterkt kritisert. En av foreningene som hyppigst blir omtalt er Folkereisning 

Mot Krig (FMK). En Organisasjon Lange selv omtaler som «Folkereisning for Sovjet-

Unionen»
245

 og «Folkereising mot Forsvarskrig». 

Lange mener at FMK aktivt motarbeider den norske forsvarsevnen, og uttaler at dersom FMK 

vinner frem med sin sak vil de «… gjøre alle slags sabotasjehandlinger …»
246

 for å 

underminere det norske forsvarets evne til å forsvare landet. Og gjennom dette legge til rette 

for en sovjetisk invasjon. Lange oppfordrer myndighetene, politiet, og i særdeleshet 

overvåkingstjenesten til å undersøke FMK og lignende fredsorganisasjoner, foreninger Lange 

selv er soleklar på at er landsforrædere.   
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4.4 Synet på USA 

Ved gjennomgang av Anders Langes Avis ser man at USA på flere måter fremstår som et 

glødende eksempel på hvordan en stats styring skal foregå i øynene på avisens redaksjonelle 

stab
247

. I USA opererte man med et langt lavere skattetrykk, og med betydelig færre og lavere 

avgifter.  Styresmaktene førte en fiskal politikk som tilsa at fellesskapet ikke var forpliktet til 

å finansiere goder eller «sikkerhetsnett» for enkeltpersoner eller menneskegrupper som av 

ulike grunner har behov for hjelp i form av monetære ytelser eller helsetjenester. Dette er en 

politikk Anders Langes Avis argumenter for vil være til Norges beste å gjennomføre. Men 

der avisen i den første delen av sin utgivelsesperiode i stor grad mener at Norge burde følge 

det amerikanske eksemplet ser vi at dette endrer seg, særlig ved inngangen til 1970-tallet. 

Anders Langes Avis stiller seg kritisk til USAs nye utenrikspolitiske linje under president 

Nixon. Nixon, som Lange selv omtalte som en markant anti-kommunist, blir på 1970-tallet 

omtalt som en forræder i Langes avis. Årsaken er at Anders Langes Avis mener at Nixon og 

USA slutter opp om det «kommunist-kinesiske diktatur» når Nixon besøker Maos Kina
248

. 

Ifølge avisen «forleder» Nixon og USA verden til å tro at et samarbeid og et vennskap 

mellom øst og vest er oppnåelig, noe som vil medføre at den «frie verden» anført av USA i 

sin naivitet vil ruste ned. Mens Kina og Sovjetunionen ruster opp, klar til kamp for å spre sin 

kommunistiske ideologi
249

. 

Også tidlig på 1960-tallet ser man at den amerikanske utenrikspolitikken omtales som 

vanvittig i Anders Langes Avis
250

. Denne gis blant annet skyld for «At kommunistene har 

okkupert halve Europa.»
251

 , samt for at kommunismen har fått etablert seg i både Kina og 

Tibet. En artikkel i avisen skrevet av Eyvind Krogh fremstiller Kennedy som en svak 

politiker som sammenlignes med Neville Chamberlain
252

, dette på bakgrunn av Kennedys 

håndtering av Cubakrisen. Det fremholdes at myndighetene og de politiske makthaverne ikke 

klarte å se en betydelig fare tidlig nok for å kunne iverksette nødvendige tiltak. Dette synet 

gjenspeiler det vi har sett at avisen mener om de norske politikerne. 
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I denne sammenheng må det nevnes at Anders Langes Avis like fullt uttrykker en stor 

takknemmelighet for USAs bidrag i frigjørelsen av Europa etter andre verdenskrig. Særlig 

berømmes de amerikanske skattebetaleres bidrag til den økonomiske hjelpen som kom 

Europa til gode
253

. Samtidig sees det med engstelse på den amerikanske fremtiden, med 

økende kriminalitet, seksualiserte filmer og sosialistiske tendenser. Anders Langes Avis 

mener at et stadig økende antall statsfunksjonærer og byråkrater i USA, som i Norge, er i ferd 

med å utradere folkets individuelle frihet
254

. Langes avis uttrykker også uro for at USAs 

utenrikspolitikk mangler kulturell forståelse, og at den i altfor stor grad beror på utbetalinger 

av store mengder dollar. Avisen mener at USA i likhet med norske myndigheter ikke forstår 

situasjonen verken i Afrika eller i Asia, og mener at verdenssamfunnet ville ha hatt det bedre 

uten amerikansk innblanding
255

.  

Anders Langes avis gir likevel USA honnør både for sitt engasjement for å bekjempe 

nazismen og kommunismen gjennom den andre verdenskrig og i Koreakrigen. USA 

berømmes for uselvisk å ha grepet inn i Vietnamkrigen og slik forhindret kommunismens 

videre spredning
256

. Derimot uttrykkes det også i avisen at det er synd at ikke amerikanerne 

på et tidligere tidspunkt klarte å blokkere kommunikasjonsnettet i Nord-Vietnam, da avisen 

mener dette ville ført til at krigen ble vunnet av USA og på et langt tidligere tidspunkt. 

Som et alternativ til USAs mektige posisjon i verdenssamfunnet trekker Anders Langes Avis 

frem at et forent Europa, «Europas Forenede Stater», fremstår som en absolutt 

nødvendighet
257

. Dette nye samveldet skal overta USAs plass i verdenspolitikken, det skal 

«overta ledelsen i verden». Gjennom en opprettelse av dette «Europas Forenede Stater» 

mener Lange og hans avis at man kan bygge opp en enestående økonomisk makt med en 

tilsvarende enerådende militærmakt. Dette vil føre til at Russland og Sovjetunionen vil avstå 

fra kommunismen og «vende tilbake til Europa», slik at Kina står igjen som den siste 

kommunistiske stat
258

 siden Cuba ikke kan bestå som et kommunistisk regime uten støtte fra 

Sovjetunionen. 
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4.5 Synet på internasjonal kommunisme 

4.5.1 Sovjetunionen  

«Nei verre landsforrædere enn de russiske herskere skal man lete etter i historien. De spiller 

fullstendig lotterispill med Russlands skjebne. Men man kan jo ikke vente annet av 

kommunistiske gangstere.»
259

 

I Anders Langes Avis benyttes eiendomsrett som et synonym til bestemmelsesrett. Virkelig 

fri er man bare dersom man har eiendomsrett, fri råderett på både egen materiell og monetær 

eiendom, og kan forvalte denne etter eget skjønn. Ikke overraskende er derfor Anders Lange 

og hans avis tydelige på at kommunismen er det største ondet som finnes, og den største faren 

både verden og enkeltmennesket står ovenfor. Den fremste representanten for den 

kommunistiske ideologien fortoner seg for avisen å være Russland og Sovjetunionen. 

Ifølge Anders Langes Avis har avisen opplysninger som tilsier at Russland har konkrete 

angrepsplaner både mot Norge og resten av Skandinavia
260

. Avisen bedyrer at en invasjon er 

så godt forberedt i Sovjetunionen at lister over hvem i det norske samfunn som skal henrettes 

og fengsles ligger klare, og at rasjoneringskort er trykket opp
261

. Samtidig skriver avisen at 

det i Moskva finnes lister over hvilke nordmenn som er skikket til å få betydelige 

samfunnsledende stillinger i et Norge underlagt Sovjetunionen, kort og godt at 

«Sovjetunionen har en faktisk okkupasjonsplan for Norden.»
262

. 

Anders Langes Avis mener at Russland og Sovjetunionen har utarbeidet planer for en 

invasjon og okkupasjon av Norge, en invasjon som deres militære styrker målrettet trener 

mot
263

. Avisen mener også å kunne dokumentere en massiv sovjetrussisk aktivitet over hele 

Norge. Langes avis rapporter om hvordan russere holder øye med norske militærøvelser, 
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hvordan russiske ubåter daglig er å observere i norske fjorder og om hvordan russerne 

oppretter bedrifter som skalkeskjul for sine fordekte aktiviteter på norsk jord
264

.  

Anders Langes Avis fremstår derimot ikke som engstelig for å skremme det norske folk. Med 

overskrifter som: «Står De på henrettelseslisten kjære leser?» og: «Omgås De kanskje 

spioner, agenter og sabotører daglig kjære leser?»
265

, forsøker Langes avis å gi et inntrykk av 

at Norge befinner seg i en prekær situasjon under trykket fra den store kommunist-nabo i øst. 

Et trykk som blant annet illustreres med beretninger om «Minst 30 prosent av alle deltakere i 

kultur- og handelsdelegasjoner som besøker de skandinaviske land fra tid til annen er 

spioner»
266

. Eller at Sovjet har mer enn 60 «spesialagenter» i Skandinavia. Agenter som alle 

leder hvert sitt nettverk av spioner og sabotører, som alle står klare for å lamme det norske 

forsvaret og infrastrukturen på kort varsel
267

. 

4.5.2 Kommunist-Kina  

På 1960- og på begynnelsen av 1970-tallet er Anders Langes Avis opptatt av det ikke bare er 

det kommunistiske Sovjetunionen som utgjør en betydelig fare mot verdensfreden, 

menneskets frihet og eiendomsrett. Også Mao Zedongs Kina blir behørig omtalt i avisen. 

Kina beskyldes for å operere med rene kinesiske kampstyrker, for å ha innfiltrert ulike 

Afrikanske militser, og for å ha etablert seg med så nære forbindelser til enkelte afrikanske 

lands forsvar at disse nesten er å regne som underlagt den kinesiske hæren. Samtidig 

beskyldes Kina for å smugle våpen til afrikanske opprørsbevegelser, ha hemmelige militære 

styrker utplassert i Afrika, og ikke minst for å arbeide for en væpnet revolusjon på hele det 

afrikanske kontinentet
268

. Her kommer det tydelig frem at Anders Langes Avis stiller seg 

svært skeptiske til den økende kinesiske innflytelsen i Afrika. Samtidig bringes det opp en 

teori om at kinesiske myndigheter ønsker seg en voldelig revolusjon i Afrika, for slik å tvinge 

ut de «hvite» kolonimaktene, og ikke minst for å spre sin kommunistiske ideologi. 
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Anders Langes Avis fremsetter påstander om at det pågående opprøret i Kongo er orkestrert 

og ledet av Kina
269

. Samtidig påstår avisen at det finnes opprørsgrupper i flere afrikanske 

land, alle trent av kinesiske styrker, og for å ha styrt gjennom kinesiske interesser i Algerie. 

Alt dette for å kunne hindre at noen afrikanske nasjoner inntar en anti-kommunistisk 

holdning
270

. Anders Langes Avis mener å ha belegg for å skrive at den offisielle politikken i 

Kina innebefatter et ønske om å bekjempe samtlige afrikanske regjeringer som ikke støtter 

Algeries, det vil si Kinas, ideologiske og politiske syn på utviklingen i Afrika. Avisen skriver 

at kinesiske myndigheter aktivt kjemper for å redusere den sovjetiske innflytelsen på det 

afrikanske kontinentet, blant annet ved å holde Russland utenfor sentrale konferanse- og 

samarbeidsforum.  

Anders Langes Avis siterer «Intelligence Digest».  Den kinesiske aktiviteten i Afrika omtales 

ikke nødvendigvis som et forsøk på å innlemme de afrikanske nasjonene i sin kommunistiske 

visjon, ei heller å omvende den afrikanske befolkningen til å bli kommunister. Men snarere 

som et ønske om å benytte Afrika som en ny slagmark hvor Kina vil kjempe mot den «frie 

verden»
271

. Ifølge Lange og hans avis begrenser ikke den kinesiske «frierferden» i Afrika seg 

til smugling av krigsmateriell og militær trening, Kina har også gått inn med store 

økonomiske bidrag. Bidrag i form av substansielle rentefrie lån, og investeringer i 

infrastrukturutbygging.  

4.5.3 Cuba 

Som bemerket er Anders Langes Avis svært opptatt av kommunismens utbredelse på 

verdensbasis, og som et ledd i dette rettes søkelyset mot Cuba. I avisen fortelles det om hvor 

mye verre situasjonen har blitt for den kubanske befolkningen, hvordan hundretusenvis av 

mennesker trosser store farer for å rømme fra et totalitært kommunistregime. I sin avis 

benytter Lange Cuba som et bevis på at en kommunistisk ideologi og en statlig styrt 

planøkonomi uten unntak må feile. Lange mener å kunne bevise at Fidel Castro har brutt 

samtlige av de løfter han avla i forbindelse med sin revolusjon på Cuba, og at både landets 

økonomi og innbyggerens rettigheter har lidd stort under kommunismen
272

. 
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Anders Langes Avis omtaler hvorledes det frem mot årsskiftet 1964/65 har blitt innhentet 

betydelige mengder bevis for storstilt russisk militæraktivitet på Cuba
273

. Samtidig 

fremholdes det at USAs regjering har opptrådt naivt ovenfor både cubanske og sovjetiske 

myndigheter, og dermed satt sin egen befolkning, og verdens ikke-kommunistiske befolkning 

i fare. Dette gjenspeiler den gjennomgående holdningen hos redaksjonen i Anders Langes 

Avis, som er overbevist om at den styrende eliten ikke er skikket til å styre, og at «folket» 

lider under myndighetenes vanstyre. Videre hevdes det i avisen at situasjonen i 1965 er 

nøyaktig lik den situasjonen man hadde da den såkalte «Cuba-krisen» brøt ut. Myndighetene i 

USA har ikke forstått alvoret i situasjonen, eller fulgt opp utviklingen så nøye som de burde. 

Avisen mener at verden er på vei inn i en krig som burde, og ikke minst kunne vært unngått 

dersom politikerne og vestlige ledere hadde fulgt med og evnet å plukke opp de signaler som 

syntes så tydelige for «den gjengse mannen i gata». 

Ifølge Anders Langes Avis utgjør Cuba en betydelig trussel mot den frie verden på flere 

måter. Ikke bare er Cuba en viktig kommunistisk utpost som kan sende agenter for å agitere 

og oppildne Søramerikanske fraksjoner til kommunistiske opprør. Cuba kan også skade USA 

på hjemmebane. I avisen skriver Lange at Castro har tatt et personlig initiativ til å smugle 

«enorme» mengder narkotika inn i USA, ikke bare for å tjene penger, men også for slik å 

bevisst ødelegge amerikansk ungdom
274

. 

4.6 Syn på etnisitet og apartheid 

«… den hvite rases undergang …»
275

 

En av de store utenrikspolitiske nyhetstrendene i 1960-tallets Norge var den omfattende 

dekningen av de pågående endringene i de gjenværende afrikanske koloniene, og situasjonen 

i Sør-Afrikas apartheidregime. Generelt ga norsk pressedekning av de afrikanske 

frihetskampene støtte til de underkuede afrikanernes sak, men enkelte publikasjoner skilte seg 

tydelig ut fra denne normen, blant disse finner vi Anders Langes avis.  

Gjentatte ganger hyller Lange de store kolonistene på det Afrikanske kontinent. Britene, 

portugiserne, og det belgiske kolonistyret i Kongo blir berømmet for å ha bygd opp 
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velfungerende samfunn. Kolonimaktene berømmes for å ha skapt rikelig med arbeidsplasser, 

velstandsøkning og et fredfylt samfunn av det som tidligere, ifølge Lange, nærmest var 

lovløse land preget av vilkårlige drap og innbyrdes kamper. Anders Langes Avis mener at 

den hvite «rase» innførte lov og orden, fikk i gang industrien, bygde ut infrastruktur og 

sykehus, samt brakte goder som utdanning og elektrisitet til «negerene» i deres land
276

. 

Koloniene begynner mot midten av 1900-tallet å få sin frihet fra koloniherrene, og afrikanske 

frihetsforkjemperne høster også i vestlige land økende internasjonal støtte for sin kamp.  

Anders Langes Avis er klar i sitt syn på at dette ikke er en positiv utvikling
277

. Blant annet 

bebreides kolonimaktene for å forlate sine kolonier for tidlig, «… førenn den sorte mann var 

lært opp til å stå alene.»
278

. Noe som ifølge avisen ville medføre flere blodige og bestialske 

konflikter mellom de ulike folkegruppene i Afrika. I avisen skrives det: «Hvorledes hadde de 

farvede hatt det i dag hvis ikke de hvite var kommet til dem?». Dette blir så besvart med det 

retoriske spørsmålet: «Fortsatt slavehandel, barnerov, menneskeeteri, sult?»
279

. 

Apartheidregimet i Sør-Afrika var et system som etter valget i 1948 delte befolkningen inn i 

fire distinkte grupper etter hvilken «rasetype» de tilhørte, hvor «de hvite» som utgjorde 

omtrent fem prosent av befolkningen satt med privilegier og rettigheter som ikke var forunt 

de tre øvrige gruppene. Blant annet hadde «de hvite» så godt som monopol på setene i 

nasjonalforsamlingen, mens «de sorte» etter hvert fikk trukket tilbake sine statsborgerskap, 

eller ikke fikk innvilget dette. Apartheidsystemet baserte seg på å segregere befolkningen på 

grunnlag av «rase», som ble avgjort på bakgrunn av hudfarge og etnisk herkomst og etnisitet.  

Dette er et system Anders Lange tar til forsvar i sin avis. Under overskriften «Stemmeretten i 

Rhodesia» mener Anders Langes Avis at det er underlig og hyklersk at nordmenn forlanger at 

myndighetene i både Rhodesia og Sør-Afrika skal gi de «sorte» og «fargede» stemmerett. 

Dette begrunnes med at Stortinget i Norge avslo å senke stemmeretten i Norge fra 21 år
280

. 

Avisen mener at allmenn stemmerett blant de afrikanske nasjonenes etniske afrikanske 

befolkning ville fremme «… sort kaos i Afrika!»
281
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Anders Langes Avis står i hele sin utgivelsesperiode på at all den negative omtalen i 

situasjonen i Sør-Afrika er rent oppspinn. Gjennom reisebrev fra landet rapporteres det om et 

trygt og økonomisk sunt styrt land, der «Tonen mellom hvite og farvede var preget av 

gjensidig respekt…»
282

. Lange skriver blant annet under overskriften: «Den norske skole 

lærer elevene å hate Syd-Afrika»
283

 at: «Foredrag av anti-sørafrikansk innhold og beretninger 

om påståtte lidelser og elendighet blant den sorte og farvede befolkning i Sør-Afrika nyttes 

for å gi et komplett forvrengt billede av landet …»
284

. 

I Langes avis går det frem at redaksjonen mener at alt det negative som skrives om Sør-

Afrika, og særlig om de vanskelige forholdene som landets ikke-hvite majoritet lever under, 

er falsumer og kommunistisk motivert propaganda. Lange konkluderer i sin avis med at ingen 

har klart å fremsette forslag om noe bedre system enn det apartheidregimet som råder i Sør-

Afrika
285

. 

Anders Langes Avis blir på et tidspunkt beskylt for å motta finansiell støtte til sin 

avisvirksomhet og sin politiske virksomhet fra Sør-Afrika og Rhodesia. Enkelte spekulerte i 

om dette kunne være med på å forklare avisens positive innstilling til blant annet Sør-Afrika 

og Rhodesia. I avisen sin benekter Lange dette på det sterkeste: «Jeg ville med glede motta 

bidrag fra CIA, Syd-Afrika-republikken, Rhodesia, men aldri har jeg fått én øre, dessverre. 

Derimot har AUF fått svære beløp av CIA»
286

. Deler av dette virker selvmotsigende da AUF 

(Arbeidernes Ungdomsfylking) ifølge Lange er understøttet av kommunister, og CIA på 

1960- og 1970-tallelt var svært anti-kommunistiske i alle henseende.  

Anders Langes Avis trykker ved gjentatte anledninger en annonse fra Rhodesias «Department 

of Immigration Promotion». Denne annonsen innbyr nordmenn til å bosette seg i Rhodesia, 

og frister med et fredfullt land, gunstige skattenivåer og en politikk som innbyr til 

privatkapitalistisk initiativ
287

.  
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Bilde 4.3: Annonse fra Rhodesiske immigrasjonsmyndigheter – Anders Langes 

Avis nr. 1 1970, s. 8. 

Den Sørafrikanske byråkraten, og «sekretæren i informasjonsdepartementet», Eschel 

Rhoodie, hevdet i en bok fra 1983 at Apartheidregimet i Syd Afrika ikke bare bevilget penger 

til Anders Lange for at han skulle kunne utgi sin avis, men at de også finansierte Anders 

Langes Parti
288

. Denne støtten inkluderte ifølge Rhoodie også finansiell støtte til partiets 

valgkamp frem mot valget i 1973, som resulterte i at fire representanter fra Anders Langes 

Parti ble valgt inn på Stortinget
289

. 

I likhet med myndighetene i Sør-Afrika viser Lange i sin avis at han mener at «raseblanding» 

i form av ekteskap og seksuell omgang mellom de ulike «rasene» ikke må forekomme
290

. I 

avisen fremkommer det at det er ønskelig med en «rasemessig» segregering. Såkalte 

«blandingsekteskap» på tvers av de ulike «menneskerasene» vil på sikt føre til en utvanning 

og forarming av den «hvite rases» overlegene kvaliteter.  

Anders Langes Avis motarbeidet kraftig de økonomiske sanksjonene mot Sør-Afrika, og 

oppfordrer alle sine lesere til ikke å boikotte varer importert derfra
291

. Som et virkemiddel i 
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kampen mot boikotten av sørafrikanske varer bedyrer Anders Langes Avis gjentatte ganger at 

en slik boikott vil skade den norske økonomien
292

. 

4.6.1 Kongo 

«Råttenskapen i Kongo og norsk hjelp til utvikling av den»
293

 

I det Belgia ser seg nødt til å frasi seg kolonien Belgisk Kongo i 1960, grunnet de nye 

politiske strømningene i verden inn mot 1960-tallet, øynet enkelte i Belgia et håp om at de 

kunne få beholde tilgangen til landets mest naturresursrike provins sør i landet. 

I samarbeid med flere belgiske selskaper erklærer Moïse Tshombe, lederen av et av Kongos 

største politiske partier, at denne sørlige delen av Kongo, Katanga, nå er en selvstendig stat. 

Blant annet fikk Tshombe bistand fra rundt 6 000 belgiske soldater, og økonomisk støtte fra 

belgiske selskap som øynet gode muligheter for slik å sikre seg lukrative kontrakter med 

myndighetene i denne utbryterrepublikken. 

Som en av svært få norske publikasjoner viser Anders Langes Avis sin støtte til 

utbryterrepublikken Katanga. Det øvrig presse peker på er at Tshombe ved å separere 

Katanga ved hjelp av utenlandske militærstyrker, frarøver den unge staten Kongo store 

rikdommer som ville være nødvendige for å etablere en solid stat. Langes avis synspunkt er at 

Tshombe ved å erklære Katanga en uavhengig stat hindret store rikdommer å falle i hendene 

på den kongolesiske regjeringen, som både Tshombe og Lange beskyldte for å være 

kommunistvennlig. Anders Langes Avis skriver at Katanga er et velordnet samfunn, som på 

alle måter fungerer godt, og ikke minst er en legitim stat
294

. I avisens øyne fremstår det som 

høyst beklagelig at FN brukes for å ødelegge dette
295

. FNs Sikkerhetsråd besluttet å sende 

militært personell til Kongo for å forhindre Katanga å etablere seg som en selvstendig 

nasjon
296

. 

Lange retter sterk kritikk mot FNs intervensjon og de fredsopprettende FN-styrkene som ble 

satt inn under Kongokrisen
297

. FN-styrkene omtales av Anders Langes Avis som «betalte 
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leiemordere», og det står å lese i avisen: «Uff hvor det er vemmelig å lese i Arbeiderbladet 

om «nødvendigheten» av å anvende krigsmakt på det brutaleste på en minoritet i et annet 

land.»
298

. Avisen beskriver det som skjer som: «… fremrykkingen av de mest moderne 

utstyrte tropper som overfaller et lite negerfolk»
299

. Det trekkes så langt som å hevde at FN, 

og Mao Zedongs Kina er de eneste som i 1963 faktisk utkjemper kriger med det mål for øye å 

erobre nye landområder og naturresurser
300

. Videre tas det til orde for at FN som har blitt en 

«tumleplass for kommunister»
301

 og omtales som en «skandale»
302

 burde avskaffes.  

«Nu raser allting sammen i Kongo og snart i hele Afrika, takket være De Forenede Nationers 

kommunistiske ledelse og særlig takket være U Thant som ikke er det hår bedre enn avdøde 

helgen Hammarskjold.»
303

 

Langes avis skriver at de hvite fordrives fra Katanga, og at utbryteren i den nye republikken 

er helt uskyldige i de store urolighetene som preger dette området, og at det er «…F.N.s 

farvede tropper…»
304

, samt svenskene og amerikanerne som er ansvarlige for den uheldige 

utviklingen. Det antydes at kongoleserne utnytter bistandspenger og u-hjelp for å berike seg 

selv, og leve et liv i ufortjent luksus
305

.  Norske myndigheter med Arbeiderpartiet i spissen 

har en manglende evne og vilje til å føre kontroll med hvor pengene regjeringen bevilger til 

utviklingshjelp ender opp, og hvordan disse midlene brukes hos mottakerne. «La oss for 

enhver pris – enhver pris – opprettholde fiksjonen om at kongolesere ved makten er hederlige 

mennesker.»
306

.  

Anders Langes Avis harselerer og sier ironisk «La oss hjelpe mordbrennerne i Angola!». Om 

at FN skal pusses på Katanga harseleres det videre: «Ned med de hvite farmere, fabrikanter 

og skoleholdere, opp med korrupsjon, voldtekt, mordbrann hevn og frekke krav om at de 

hvite skal betale kalaset.»
307

.  
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4.6.2 Rasesyn og biologiske forskjeller. 

«Når jeg derfor peker på at det synes å være en Guds bestemmelse at mennesker er delt opp i 

forskjellige raser, med farver fra helt sort til helt hvitt, ser jeg et fingerpek på at det kanskje 

skal være slik og at raseblandinger ikke er av det gode, rent fysisk.»
308

 

I Anders Langes Avis omtales ofte mennesker fra andre, og da særlig ikke-europeiske land, i 

en tidskoloritt som er typisk for samtidens norske presse. Ord som «farget» og «neger» 

forekommer da ofte i omtale av mennesker fra andre verdensdeler. Dette er viktig å ha i 

mente når man fordyper seg i en avis som er skrevet1960-tallet. 

Ord som i dag ansees å være ukorrekte ble nødvendigvis ikke vurdert å være nedverdigende 

eller fiendtlige i samtiden. Det som uansett er verdt å merke seg er hvordan ulike aviser 

omtaler de «fargede», hvordan de karakteriseres og beskrives. Det er store ulikheter mellom 

hvordan de enkelte mediene ordlegger seg, og hvilke meninger de fremmer. 

«De frekke negre i Sovjetunionen»
309

. 

Lange viser heller sin støtte til sovjeterne enn til de «fargede» når disse settes opp mot 

hverandre. I en artikkel som henviser til rapporter om uro i Russland, der det hevdes at 

«negere» i Russland har fått større rettigheter og flere gode som nektes etniske russere, viser 

Lange tydelig hva han mener om «negrene». Ikke bare mener han at disse har et rasesyn som 

tilsier at de ikke ønsker å blande seg med den «hvite rase», men Lange ser tydelige skiller 

mellom de ulike «menneskerasene», der han deler verden inn i de «hvite», kineserne som han 

beskriver som gule, «negrene» som omtales som sorte, samt de «farvede» som er av 

«blandingsrase»
310

.  

I sitatet som innleder dette delkapitlet (4.6.2) ser vi at avisredaktør Anders Lange utrykker sitt 

syn på segregering, et syn han tydelig også bærer med seg i omtale av apartheidregimet i Sør-

Afrika. Lange og hans avis er av den oppfatning at det er til menneskehetens beste, og særlig 

da til det beste for den «hvite rase» at de ulike «menneskerasene» ikke blander seg ved 

ekteskap og reproduksjon, noe som begrunnes i at Gud har skapt de ulike «rasene». 
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Det er ikke bare Anders Lange selv som skriver om de ulike «rasene» i hans avis, han gir 

også innpass til ytringer fra personer som deler hans biologiske rasesyn. I en artikkel i Anders 

Langes Avis andre nummer i 1965 gjengis et brev skrevet av forfatter Carleton Putnam, som 

blant annet har skrevet boken Race and Reason: A. Yankee View. I dette brevet som 

opprinnelig sendt til USAs president, skrives det at den «hvite manns» fordommer mot 

«negrene» ikke er et resultat av, men derimot er formet av «negerens» «natur og 

prestasjoner»
311

. Utfra dette kan vi lese at det menes at rasisme og mistro mot mørkhudede 

ikke er ubegrunnet, at det er de mørkhudedes feil at man blir møtt med fordommer fordi deres 

oppførsel og utviklingsnivå tilsier at dette er berettiget. 

I artikkelen diskuteres de «Biologiske helt ulike, og social uforenelige grupper» og det 

fremholdes at man i samfunnet har blitt ført bak lyset og blitt forledet til å tro at den hvite 

mann skylder «Negeren» noe, mens det i virkeligheten er stikk motsatt
312

. 

Artikkelforfatteren mener at det ikke er noe umoralsk ved å behandle de mørkhudede som 

underutviklede og annenrangs mennesker. Derimot hevdes det at det er bedragersk av 

vestlige myndigheter å avskaffe lover og regler som skal forhindre at de «sorte» og de 

«hvite» menneskene i samfunnet behandles likt, nettopp fordi det er store biologiske 

forskjeller mellom de to «rasene».  

Disse lovendringene har ført til at «de sorte» ønsker mer enn de har krav på. Noe som så har 

medført at det oppstår voldelige opptøyer både i Afrika og i USA, der den mørkhudede 

befolkningen forsøker å «tilrane» seg rettigheter den biologisk sett ikke har krav på. Det er 

med andre ord myndighetene i vestlige land som har skylden i de store 

borgerrettighetsaksjonene i USA, og de afrikanske frihetskampene mot de Europeiske 

kolonimaktene i Afrika. 

I den samme artikkelen vises det til undersøkelser foretatt i USA hvor det fastslås at det er 

faktiske, biologiske forskjeller mellom mørkhudede og hvite. Forskjeller som blant annet 

består i at mørkhudede barn utvikler intellekt mye tregere enn hvite barn. Det hevdes 

samtidig at dette beviselig er medfødte forskjeller som ikke er påvirkt av faktorer knyttet til 

oppvekstmiljø
313

. I Anders Langes Avis omtales de mørkhudede eller «negrene» 
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gjennomgående som en egen "rase", en «rase» som er underutviklet sammenlignet med den 

hvite «rase». Det skrives at det ikke vil gagne noen å forandre forholdene, eksempelvis å 

innføre mer liberale lover om segregering. Dette fordi de ulike «rasene» består av 

fundamentalt biologiske ulikheter, forskjeller som ikke kan eller bør utjevnes fordi de ligger i 

de ulike «rasenes» natur. 

4.7 De norske verdier og forsvaret av disse  

«Den lovgivning som er bygget på de ti bud eller på Grunnloven, er den eneste som kan 

beskytte og bevare menneskets personlige uavhengighet og selvansvar.»
314

 

Anders Langes Avis er tydelige i sin tale; Norge må kunne forsvare sitt territorium og sine 

verdier med militærmakt, og det ansees ikke som noen uting om det norske forsvar skulle 

benyttes i kampen mot kommunismen på en internasjonal arena. Derfor taler avisen ofte for 

at det norske forsvaret og militærvesenet må bevilges langt mer i statsbudsjettene, Forsvaret 

er altfor dårlig rustet
315

. Det skrives flere ganger at Norge må anskaffe atomvåpen, og andre 

moderne våpen, for at flest mulig av «Norges sønner» skal ha mulighet til å overleve en 

væpnet konflikt
316

 

 

Bilde 4.4: Karikatur på trykk i Anders Langes Avis nr. 20 1962 

 

Av norske verdiene er det tydelig at Anders Langes Avis holder kristendommen høyt. 

Gjentatte ganger refereres det til Guds ord når noe skal begrunnes eller forsvares. Langes avis 

viser gjentatte ganger støtte til misjonsselskapene og deres virksomhet, men mener også at 
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kristne politikere forvrenger Jesu lære gjennom sin poltikk. Avisen sier at kristendommen 

benyttes til å gjøre folket til «barn» ved å innføre forbud mot nytelsesmidler for eksempel 

tobakk
317

. Anders Langes Avis viser også til Jesu lære når det diskuteres filmer med 

manglende bluferdighet som vil forderve den norske ungdom
318

.  

Lange mener også at hjemmet og familien har en særstilling og er del av de norske 

kjerneverdiene som må bevares. Det skrives blant annet i avisen at: «Staten har med sin 

griskhet allerede tvunget en lang rekke ektepar ut i husmorsløse hjem fordi mannens inntekt 

ikke strekker til.» og fortsetter: «Er det riktig – vil dere forsvare et slikt undergravingsarbeid 

av hjemmets hellighet?»
319

.  

Avisen gir uttrykk for at prevensjonsmidler og trygdeutbetalinger vil føre til at det blir stadig 

færre nordmenn, og at dette «… vil legge Norge for invandringsfot.»
320

.  Dette representerer 

en fare for at de norske verdiene og den norske kulturen blandes med andre og mister sitt 

særnorske preg. Men høyest av alle verdier det er viktig å bevare og forsvares setter Anders 

Langes Avis eiendomsretten. 

Anders Langes Avis uttrykker sin støtte til det kristne misjonsarbeidet i Afrika, og da i 

særdeleshet i Sør-Afrika. Dette kan tolkes som et ønske om å spre den europeiske 

kulturarven, og rettlede afrikanske hedningene. 
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5. Drøfting 

Etter i de to foregående kapitlene å ha undersøkt og klarlagt hva de to avisene, ABC ved 

redaktørene Gunnerud og senere Flatabø, og Anders Langes Avis trykket i sine utgivelser 

analyseres dette her ifølge oppgavens problemstilling.  

Oppgavens hovedproblemstilling er: Hvordan kan avisene ABC og Anders Langes Avis 

ideologi defineres, og hvilke politiske idéer og ideologier kom til uttrykk gjennom stoffet 

disse publikasjonene lot trykke? 

Samtidig er disse underproblemstillingene definert: 

 Hvilke publikasjoner var mest toneangivende og mest fremtredende på den høyre 

yttersiden av det etablerte partisystemet i Norge? 

 Hvem er utgiverne? 

 Hvem er målgruppen? 

 Hva er målet med utgivelsene? 

 Hadde utgiverne en uttalt agenda? 

Det har tidligere i denne oppgaven blitt fastslått at avisen ABC og Anders Langes Avis 

fremstår som de to mest fremtredende og toneangivende avisene på ytre høyre mellom tidlig 

1960-tall og tidlig 1970-tall. Dette begrunner hvorfor disse to avisene ligger til grunn for 

denne oppgaven.  

5.1 ABC 

5.1.1 Drøfting av hovedproblemstilling 

Foregående kapitler ligger til grunn for videre drøfting av hovedproblemstilling og 

underproblemstillinger. 

Er ABC og bidragsyterne høyrepopulistiske? 

Som nevnt tidligere i oppgaven skal ABC sitt ideologiske grunnlag defineres ut fra hva 

avisens medarbeidere selv skriver, og hva slags materiale som vies spalteplass i avisen.  
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Blant høyrepopulismens ideologiske kjennetegn finner vi et ønske om å oppnå politisk makt 

gjennom parlamentariske og demokratiske virkemidler. Jeg konkluderte i oppgavens andre 

kapittel at et sentralt kjennetegn på høyrepopulisme er at man konsentrerer seg om populære 

politiske spørsmål med et bredt nedslagsfelt i befolkningen. Samtidig vil man presentere seg 

som en «folkets» forkjemper mot en politisk inkompetent «elite». Ønsket om å opprettholde 

og utvide individets rettigheter i samfunnet står som tidligere nevnt sterkt blant 

høyrepopulistene. Et ønske som forsøksvis skal realiseres gjennom mindre statlig innblanding 

og økt økonomisk frihet som følge av mindre skatter og avgifter.  

Spørsmålet er da om disse kjennetegnene på en høyrepopulistisk ideologi er så fremtredende i 

det som trykkes i ABC at avisen kan defineres deretter. 

I oppgaven har jeg vist at ABC setter opp et tydelig skille mellom «folket», og landets 

styrende «elite». I sammenheng med dette kom det frem at denne politiske eliten av flere 

grunner ansees av ABC for å være uskikket til å lede Norge. Dette er momenter vi kjenner 

igjen fra definisjonen av en høyrepopulistisk ideologi.  

I ABC var en av gjennomgangssakene at avisen argumenterer for at statens rolle i 

befolkningens dagligliv må reduseres betraktelig. Her mener avisen at myndighetenes og 

statens makt til inngripen, blant annet gjennom skatter og avgifter, i befolkningens 

privatøkonomi må innskrenkes til et minimum. Dette er et moment som inngår i oppgavens 

definisjon av høyrepopulisme, det ønskes en svak og tilbaketrukket stat. I hele avisens 

utgivelsesperiode har det ikke blitt avdekket noen eksempler på at ABC mener at 

udemokratiske virkemidler må tas i bruk for å kunne oppnå styringsmakt i Norge. Tvert imot 

oppfordrer avisen sine lesere til å benytte seg av stemmeretten for slik å endre samfunnet, 

dette samsvarer også med en høyrepopulistisk ideologi. 

Videre i kapittel tre fremkom det gjentatte eksempler på at ABC befatter seg med politiske 

saker som appellerer til store deler av den norske befolkningen. Ikke bare er ABC veldig 

tydelig på at skatter og avgifter må reduseres til et minimum, men avisen ønsker også å øke 

trygdeutbetalingene, fjerne subsidiene til ulønnsomme næringer og bedrifter, samt å redusere 

statsbyråkratiet betraktelig. Dette er alle tiltak som er typisk høyrepopulistiske da de vil være 

med på å frigi mer av «folkets» inntekt til eget forbruk, og slik øke individets frihet. 

I utredningen om hva ABC mener og setter på trykk kom det frem at avisen ivrer for en stor 

og omfattende utbygging av infrastruktur, skole- og helsevesen. Dette er også tiltak som er 
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populære i befolkningen, og som står som typiske for en høyrepopulistisk politikk og 

ideologi.  

Da disse meningene er så fremtredende og stadig gis plass i avisen er det avgjort et grunnlag 

for å klassifisere ABC som høyrepopulistisk. Men når vi undersøker det som skrives i ABC i 

lys av definisjonen på høyreradikalsime, vil det da være grunnlag for også å konstatere at 

ABC var høyreradikal? 

Er ABC og bidragsyterne høyreradikale? 

Der de som innehar en høyrepopulistisk ideologi til enhver tid nærer et ønske om å oppnå 

politisk makt innenfor de oppsatte parlamentariske rammene i samfunnet, forklarer denne 

oppgaven høyreradikalisme noe annerledes. Innen den høyreradikale ideologien ønsker man 

også å opparbeide seg styringsmakt, men man ønsker også å gjennomføre større endringer i 

det samfunnet de operer i, også i det parlamentariske systemet. En annen av de faktorer som 

gjør at den høyreradikale ideologien plasseres lengre ut på «ytre høyre» enn høyrepopulismen 

er at man innen en høyreradikal ideologi er opptatt av å hegne om og bevare sine egne 

tradisjonelle verdier, det som gjør en til en nasjon. Dette medfører også en viss kulturelt 

betont fremmedfrykt som er betydelig sterkere enn noe man ser hos høyrepopulister. 

I spørsmålet om kommunismen er det tydelig at ABC frykter at denne ideologien skal få 

overtaket i Norge, og utradere tradisjonelle norske verdier som eiendomsrett, kristen 

religionsutøvelse og ytringsfrihet.  

Det ble i kapittelet om ABCs vist at avisen mener det norske forsvaret er i stor finansiell nød 

og gjentatte ganger argumenterer sterkt for at myndighetene må bevilge langt større ressurser 

til det norske militæret. ABC mener som vist også at det å ha et kampdyktig og godt utbygd 

forsvar er nødvendig for å hegne om og ivareta de norske verdiene. Dette er begge 

argumenter som gjenkjennes fra den innledende definisjonen på høyreradikalisme.  

I det materialet som ble gjennomgått i kapitel tre finnes det eksempler på at ABC mener at de 

i deres øyne viktigste politiske spørsmålene må avgjøres ved direkte demokrati, gjennom 

folkeavstemninger. Folkeavstemninger ble tidligere i oppgaven nevnt som et virkemiddel 

som ofte etterspørres av de som defineres å inneha en høyrepopulistisk ideologi. Dette for at 

«folkets» mening skal kunne få avgjøre politiske spørsmål. Ut fra dette tolkes det som at 

ABC ønsker å endre en fundamental del av det politiske systemet i Norge. Kombinert med de 

øvrige argumentene presentert her gir dette grunnlag for å si at ABC bygger på en 
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høyreradikal idelogi. Høyreradikale streber etter store endringer i det demokratiske og 

parlamentariske systemet.  

Er ABC og bidragsyterne høyreekstreme? 

Av de tre ulike ideologiske nivåene som behandles i oppgaven er høyreekstremismen den 

mest ytterliggående. I innledningen er det poengtert at de som innehar en høyreekstrem 

ideologi gjerne benytter seg av vold for å oppnå sine mål. Samtidig ønsker man innen 

høyreekstremismen enda mer radikale og gjennomtrengende endringer i samfunnet og staten 

enn det de høyreradikale ønsker. Samtidig vil høyreekstreme som regel ha en viss rasistisk 

grunnstamme, og et nasjonalistisk verdisyn. I likhet med høyreradikalismen oppviser 

høyreekstremismen en trang til å bevare de tradisjonelle verdiene i samfunnet, men innen 

høyreekstremismen finnes det ofte en oppfatning om at disse verdiene er under målrettede 

angrep. Den siste markante forskjellen er det faktum at høyreekstremismen ønsker seg en 

sterk stat, med et tydelig maktmonopol, og at det er en tydelig tendens til at høyreekstreme er 

mottakelige for konspirasjonsteorier. 

Avisen har kun i ett tilfelle trykket stoff som fremmer biologisk rasisme eller viser 

nasjonalistisk fremmedfrykt. Dette er to av de sikreste kjennetegn på høyreekstremisme. Det 

er heller ikke avdekket noe tydelig konspiratorisk tankestoff, eller blitt fremsatt argumenter 

om at staten burde styrkes på bekostning av landets innbyggere. Det har heller ikke kommet 

frem stoff som i vesentlig grad bygger på noen av de andre kjennetegnene på en 

høyreekstrem ideologisk overbevisning. Eksempelvis ikke-demokratiske holdninger eller en 

forherligelse av voldsbruk. 

Med utgangspunkt i de definisjonene som ligger til grunn for den ideologiske analysen i 

denne oppgaven kan jeg ikke se at det finnes tilstrekkelig belegg for å definere 

etterkrigstidens ABC som høyreekstrem. At det gjennom alle avisens utgaver finnes ett 

unntaksvis eksempel med tilstrekkelig karakteristikker på høyreekstrem ideologi påvirker 

ikke denne konklusjonen. 
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5.1.2 Fremtredende publikasjoner på ytre høyreside – ABC 

I en notis trykket på forsiden av avisen i 1970 bedyrer redaksjonen i ABC at deres avis nå har 

et opplag på 30 000 eksemplarer
321

. Medlemsbladet til Unge Høyre fortoner seg som ABCs 

nærmeste konkurrent med et opplag på 28 000
322

. I samtiden ble ABC og avisens 

standpunkter og meninger diskutert og kommentert i den øvrige pressen
323

. Ut i fra dette vil 

det fremstå som at ABC er den største av avisene som henvender seg spesifikt til ungdom, og 

det har ikke lyktes å oppdrive opplagstall som overstiger ABC sine blant publikasjoner som 

stod for en tilsvarende høyreorientert redaksjonell linje. 

5.1.3 Drøfting av underproblemstilling - hvem er utgiverne? 

ABC utgis av Sverre Martin Gunnerud som nærmest på egenhånd håndterer avisens 

produksjon og utgivelse i dennes første fase. Gunnerud oppretter avisen allerede mens han er 

student. Gunnerud fungerer som redaktør frem til redaksjonsmedarbeideren Per Flatabø 

overtar denne rollen. Begge de to redaktørene drifter ABC på en måte som gjør at de har full 

kontroll over hva som trykkes i avisen. I utgangspunktet etablerer Gunnerud avisen på 

egenhånd, og drifter den på sine egne premisser. Den redaksjonelle staben utvides etter hvert 

noe, men forblir så liten at det ikke er noe som taler for at Gunnerud, og senere Flatabø, ikke 

hadde full kontroll til å styre ABC akkurat slik de ville, etter sine politiske og ideologiske 

overbevisninger. 

5.1.4 Drøfting av underproblemstilling - hvem er målgruppen? 

Når redaktør Gunnerud henvender seg direkte til sine lesere adresserer han tydelig en 

målgruppe som tilhører hans egen generasjon, dvs. ungdom. Dette kommer blant annet til 

syne der Gunnerud ber sine lesere om økonomisk støtte til sin avis. Han skriver: «Jeg ber 

derfor innstendig om at de norske unge mennesker, som finner min avis lesverdig og 

interessant, tegner seg som abonnent på den …»
324

. ABC definerer eksplisitt sin målgruppe 

ved å erklære at den er «Norges største ungdomsavis»
325

, samt ved å benytte en tagline som 
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lyder: «det moderne kommentatororgan for ungdom»
326

. Redaktøren omtaler avisen som «… 

den eneste avis som hevder de redelige, sunne tanker blant norsk ungdom»
327

.  

At målgruppen er ungdom kommer også tydelig frem av hvilke temaer som drøftes og 

hvordan disse formuleres. Blant annet skrives det i en artikkel om hvor få som får innpass på 

norske universiteter: «Dette er søylene du aldri kommer forbi»
328

, illustrert med et bilde av 

søylegangen ved hovedbygget til Universitet i Oslo. Avisen skildrer også situasjonen og 

utviklingen blant annet i «Norges Gymnasiastsamband»
329

. Det at avisen til stadighet 

etterlyser «skolekontakter» som kan hjelpe avisen med distribusjon blant skoleungdom og 

studenter
330

 forsterker inntrykket av at avisen bevisst retter seg inn mot ungdomssegmentet. 

5.1.5 Drøfting av underproblemstilling - hva er målet med utgivelsene? 

Det skrives i avisen: «De virkelig høyreorienterte unge mennesker trenger et talerør.»
331

. 

Dette viser at målet med å utgi avisen er å gi høyrekonservativ ungdom en mulighet for at 

deres idéer og meninger blir hørt av det norske samfunnet og politikerne.  

Redaktør Sverre Martin Gunnerud skriver selv i ABC at: «… avisen har en misjon som det 

eneste organ som taler enkeltmenneskets sak mot det sosialistiske eneveldet blant norsk 

ungdom.»
332

. Ut fra dette kan det leses at Gunneruds overordnede mål med utgivelsen er å 

fremme synspunkter og å fronte meninger som ikke ellers ville fått innpass i norsk presse, og 

med dette kjempe mot den ideologien og den politikken Gunnerud anser for å være skadelig 

for Norge. 

5.1.6 Drøfting av underproblemstilling – hadde utgiverne en uttalt agenda? 

I avisens aller første utgave skriver redaktøren at hans agenda for å utgi avisen er å kjempe 

for den private eiendomsrett
333

. Avisen skal ifølge redaktør Gunnerud mobilisere til politisk 

kamp mot de som ikke aktivt kjemper for å bevare og utvide denne eiendomsretten som 
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Gunnerud mener ligger som grunnlaget for folkets frihet. Avisens formål blir beskrevet som å 

bekjempe «De som skal opphøye seg selv til herrer over et helt folk …»
334

. 

5.2 Anders Langes Avis 

5.2.1 Drøfting av hovedproblemstilling 

Er Anders Langes Avis høyrepopulistisk? 

Anders Langes Avis ideologiske grunnmur og avisens politiske syn hviler på en meget 

konservativ og høyrevendt overbevisning. Dette kommer til utrykk både når Anders Langes 

Avis omtaler de sovjetiske statene Kina, Cuba og Sovjetunionen, men også der avisen i harde 

ordelag kritiserer venstresiden i Norge og alle sosialistiske grupper, partier og organisasjoner.  

Utover å være høyrekonservativ har, vi basert på det som fremkommer i kapittel fire, 

grunnlag for å karakterisere Anders Langes Avis som høyrepopulistisk? 

Det går frem fra redegjørelsen at det som ble trykket i stor grad sentrerte rundt politiske, 

økonomiske, ideologiske og sosiale spørsmål. Den overveiende majoriteten av det som stod 

på trykk kan sies å befatte seg med norsk politikk, særlig økonomisk politikk. Her er Anders 

Langes avis gjennomgående klar på at de styrende myndigheter med regjeringen og 

Stortinget utgjør en politisk «elite». I avisen underbygges denne påstanden ved at politikerne 

beskyldes for å tildele seg selv privilegier som ikke kommer «folket» til gode. At avisen 

trykker en oversikt som viser formue og inntekt til flere sentrale politikere underbygger det 

samme
335

. En slik fremstilling, der «folket» må kjempe mot «eliten» er et tydelig tegn på en 

høyrepopulistisk tankegang. 

Flere eksempler fra Anders Langes Avis kan trekkes frem for å vise at avisen argumenterer 

for at «folket», og særlig Lange selv ser, og er i stand til å løse de politiske og 

samfunnsmessige utfordringene som politikerne og «eliten» ikke en gang er i stand til å se. 

Dette ser vi i omtalen av USA, og i mye av omtalen av innenrikspolitikken skinner dette 

synet tydelig igjennom. En slik tro på at folket kan se og løse politiske og sosiale problemer 
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bedre enn myndighetene og eliten bygger opp under påstanden om at Anders Langes Avis har 

en høyrepopulistisk ideologi. 

Det finnes tydelige fellestrekk mellom de saker Anders Langes Avis hyppigst omtaler og 

diskuterer. Avisen har i så godt som alle sine utgaver omtalt hvordan skatte- og avgiftsbyrden 

i Norge er uforholdsmessig stor. Og det vises stadig til hvordan disse økonomiske byrdene 

har alvorlige, negative konsekvenser for den norske befolkningen. Dette er et av eksemplene 

som innledningsvis ble trukket frem som en av de typiske kjernesakene innen en populistisk 

ideolog. Dette er en politisk sak som det brede lag av befolkningen ofte er svært opptatt av, 

da det er en sak som har tydelig målbare og ofte svært merkbare konsekvenser i dagliglivet 

for hver enkelt.  

I Anders Langes Avis omtales det ofte som «overformynderi» eller en «umyndiggjøring» av 

folket når myndighetene involverer seg i saker som Avisen mener hvert enkeltmenneske skal 

ha full selvbestemmelsesrett over. Gjennomgående er det tydelig at Anders Langes Avis 

forfekter den holdning at enkeltindividet skal ha flest mulig friheter til selv å styre alle 

aspekter ved sitt eget liv. Dette dreier seg særlig om at befolkningen må ha full råderett over 

hele sin inntekt, altså må direkte beskatning avvikles. Dette er som vist tidligere kjennetegn 

på en høyrepopulistisk ideologi (kap. 2.4). 

Det er også tydelig etter gjennomgangen av kildematerialet at Anders Langes Avis uten 

unntak står inne for en tanke om at den politiske «eliten» i Norge til de grader har ødelagt 

norsk økonomi. Og at folket selv best ser hvilke problemer og økonomiske saker som er 

presserende for dem. I disse spørsmålene viste kildematerialet at Anders Langes Avis i den 

politiske diskursen tar standpunkt på «folkets» side i opposisjon til «eliten». Dette er enda et 

kjennetegn på en populistisk fremgangsmåte. 

Begrepsdefinisjonen i kapittel 2.4 viser sentrale kjennetegn ved en høyrepopulistisk ideologi. 

Anders Langes Avis omtaler stadig populistiske kjernesaker som skattelette, mindre 

byråkrati, fjerning av subsidier, utbygging av offentlige goder og trygder. Avisen kjemper 

også for store investeringer i infrastruktur, utbygging av skoler og sykehus, og en langt 

svakere stat.  

Basert på ovenstående drøftelse fastslår jeg at Anders Langes Avis har en høyrepopulistisk 

grunnideologi for sin avisutgivelse. Er det slik at avisen kun er populistisk, eller har det vært 
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publisert så mye stoff som kjennetegner ideologier lengre ute på høyresiden at avisen må sies 

å være høyreradikal? 

Er Anders Langes Avis høyreradikal? 

Anders Langes Avis oppfordrer flere steder til at folkeavstemninger bør benyttes i langt flere 

viktige politiske spørsmål som har direkte konsekvenser for folket. Dette peker i retning av 

noe annet enn en rendyrket høyrepopulistisk ideologi.  

Lange ønsker endring i et slikt omfang at omleggingen vil føre til en stor og gjennom-

gripende endring av det norske demokratiet. Som vist i kapittel 2.3 er ønsket om å 

gjennomføre «radikale» endringer noe som ikke finnes i en populistisk idelogi, mens som 

derimot er et av de sentrale kjennetegnene på et høyreradikalt verdisyn. Ønske om en 

omfattende endring av det norske politiske systemet velger jeg å tolke som å være 

høyreradikalt.  

Videre kan man i Anders Langes Avis se en viss fremmedfrykt, som synes kulturelt betont da 

man frykter at de tradisjonelle norske verdiene vil komme under press ved en «for» høy 

innvandring. En slik fremmedfrykt som fremstår å være kulturelt begrunnet er et av de øvrige 

kjennetegnene ved det som defineres som en høyreradikal idelogi. 

Anders Langes Avis er tydelig opptatt av å hegne om og bevare det som gjør Norge til en 

nasjon, de felles, norske verdiene som eksempelvis ytringsfrihet og kristendom. Et ønske om 

å forsvare slike verdier, samt å verne landets yttergrenser ved hjelp av et solid og godt rustet 

militærvesen er også noe som peker mot en høyreradikal ideologisk overbevisning.  

Det ble også vist at det i Langes Avis argumenteres for at det generelle straffenivået i Norge 

er altfor lavt, og at dette behøver betydelige innskjerpinger for å oppnå en ønsket 

avskrekkende virkning. Dette er i likhet med de foregående eksempler et kjennetegn som er 

med på å definere høyreradikalismen slik dette begrepet benyttes i denne oppgaven. 

På bakgrunn av disse momentene mener jeg det er grunn til å fastslå at Anders Langes Avis 

bygger på en høyreradikal ideologi. Men dette utelukker ikke at avisen også kan være 

høyreekstrem hvis den besitter elementer som kan kjennes igjen fra definisjonen av dette. 

Finnes det også belegg for å omtale Anders Langes Avis som ekstrem i sine syn og 

meninger? 
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Er Anders Langes Avis høyreekstrem? 

Basert på de funn jeg har lagt frem fra kildematerialet mener jeg at jeg har belegg for å 

definere Anders Langes Avis som høyreekstrem. Dette til tross for at det meste av det 

redaktør Lange setter på trykk i sin avis alt har blitt definert som høyrepopulistisk eller 

høyreradikalt.  

Ved å se på det som innledningsvis (kap. 2.2) sies å utgjøre grunnlaget for en høyreekstrem 

ideologi ser man at Anders Langes Avis innehar flere av disse «kvalitetene». Blant annet i 

utkastet til sitt «Uavhengighetsparti» skriver Lange at offentlige ansatte og politikere ikke 

skal ha stemmerett ved stortingsvalg, og det skrives at de sorte i Rhodesia ikke burde 

innvilges stemmerett. Denne holdningen gjenspeiler en høyreekstrem ideologi da et av 

kjennetegnene på hyreekstremisme er at man ønsker å holde enkelte utenfor de demokratiske 

prosessene. Et annet aspekt som tyder på at en ideologi kan betegnes som høyreekstrem er et 

sterkt ønske om å bevare tradisjonelle, patriarkalske kjønnsroller. Et eksempel på at Anders 

Langes Avis argumenterte for dette ble vist i kapittel 4.7. 

Et av de andre sentrale kjennetegnene på en høyreekstremistisk ideologi er en tilbøyelighet til 

å tro på konspirasjonsteorier. Anders Langes Avis beskriver ved flere anledninger hvordan 

det foregår en massiv, målrettet infiltrasjon av institusjoner som postvesenet, Forente 

Nasjoner, Norsk Rikskringkasting, Statistisk Sentralbyrå, og pressen generelt. Dette er noe 

som i avisen fremstilles som koordinerte aksjoner utført av kommunistiske eller sosialistiske 

agenter. Ut fra hvordan dette beskrives fremstår dette som konspiratorisk. Avisen bringer 

ikke konkrete bevis for at massive, landsomfattende infiltrasjoner faktisk er en realitet, og det 

gis utrykk for at det er mange, særlig blant myndighetene, som ikke ser denne fordekte 

virksomheten.  

Det ble i granskningen av Anders Langes Avis brakt på det rene at Lange som redaktør både 

selv skrev at en biologisk begrunnet rasisme er nødvendig, og trykket artikler som delte hans 

syn i dette spørsmålet. Den støtten avisen vier til apartheidregimet bærer også tidvis preg av å 

bygge på en forestilling om at ikke alle mennesker er likeverdige og ikke bør ha like 

rettigheter. Dette er kanskje de tydeligste argumentene som taler for at Anders Langes Avis 

bygger på en høyreekstrem ideologi. 
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5.2.2 Fremtredende publikasjoner på ytre høyreside – Anders Langes Avis 

Anders Langes Avis ble i likhet med ABC hyppig omtalt i norsk presse
336

, noe som gjør det 

tydelig at avisen hadde en fremtredende posisjon. Samtidig har det ikke vært mulig å påvise 

opplagstall som de Anders Langes Avis operer med hos noen andre publikasjoner som 

fremmer de samme meningene eller den samme ideologien som Langes Avis. Tidsskriftet 

Farmand som Lange ofte referer til og berømmer for dets standpunkter hadde i en periode 

også et opplag på 30 000 eksemplarer
337

, men til tross for Langes bifall til mye av det som ble 

skrevet her kan ikke Farmand sies å ha vært en direkte konkurrent til Anders Langes Avis hva 

gjelder ideologisk standpunkt. 

5.2.3 Drøfting av underproblemstilling – hvem er utgiverne? 

Bak Anders Langes Avis står Anders Lange, som i likhet med Gunnerud starter opp avis på 

egenhånd. Redaktør Lange står alene med utgiveransvaret og har full kontroll over hva som 

skal trykkes. Lange selv er tydelig på at han alene har ansvaret for alt som trykkes og at han 

står inne for dette. 

5.2.4 Drøfting av underproblemstilling – hvem er målgruppen? 

Anders Lange ønsker med sin avis å endre det norske samfunnet gjennom parlamentariske 

virkemidler. Det er tydelig at avisen henvender seg til et voksent publikum, blant annet fordi 

redaktøren oppfordrer sine lesere til å stemme på visse politiske partier ved stortingsvalg. Ut 

fra hva Lange selv skriver og gir plass til, og måten dette fremstilles fremstår det som tydelig 

at Langes tiltenkte målgruppe er den delen av befolkningen som deler hans oppfatninger og 

som selv er høyrekonservative. 

5.2.5 Drøfting av underproblemstilling – hva er målet med utgivelsene? 

Når det gjelder spørsmålet om hva som fremstår som målet med utgivelsen av Anders Langes 

Avis synes det å være mer enn ett mål. Anders Lange ønsker å danne et diskusjonsforum for 

de på høyresiden som ikke finner meningsfeller i den øvrige norske presse. Anders Langes 

                                                 

336
 Ref. mediasøk gjennomført i Nasjonalbibliotekets arkiver 
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 Eid. «Den glemte økonomen: Trygve J. B. Hoff.» Observator nr. 1 2007 



93 

 

Avis ønsker også å «vekke» det norske folk, advare befolkningen om at deres rettigheter og 

friheter innskrenkes av «udugelige» myndigheter, samt å vise at det finnes et 

høyrekonservativt alternativ til den styrende «eliten».  

Det fremstår også som et mål for Anders Langes Avis å danne et alternativ til den øvrige 

presse i Norge, som Lange mener er full av kommunistisk propaganda. En presse som i så 

stor grad er kontrollert av myndighetene at sannheten om det norske samfunnet holdes borte 

fra befolkningen.  

Å bringe sannheten og de faktiske forhold ut til det norske folk, som et grunnlag for å endre 

de deler av Norge som Lange mener ikke fungerer er et annet mål for Lange. 

5.2.6 Drøfting av underproblemstilling – hadde utgiverne en uttalt agenda? 

Redaktør Anders Lange skriver ofte i sin Avis om sine mål. Blant disse er noen av de mest 

fremtredende at han ønsker å forsvare privatkapitalismen og eiendomsretten. Samtidig 

kommer det frem at kampen mot kommunismen og sosialismen er svært viktige for 

redaktøren. Om Anders Langes Avis skriver han at dens misjon skal være: «Å kjempe for 

mennesket mot den overhåndtagende maktutfoldelse fra det offentliges side.»
338

. Lange 

skriver at han gjennom avisen: «… arbeider for en gjennomforenkling av statsinntektene ved 

hel overgang til en eneste indirekte skatt…»
339

. 
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6. Konklusjon 

I etterkrigstidens Norge, mer spesifikt på 1960- og begynnelsen av 1970-tallet er det ABC og 

Anders Langes Avis som fremstår som de mest toneangivende avisene på det som her er 

definert som «ytre høyre». Begge de to avisene har en uttalt agenda om å fungere som et 

«talerør» og et diskusjonsforum for et segment i samfunnet som ifølge utgiverne har manglet 

nettopp dette.  

ABC retter seg spesifikt inn mot en yngre målgruppe, særlig mot skoleungdom og studenter, 

Anders Lange uttaler også at han ønsker yngre lesere enn seg selv velkommen. Men hans avis 

favner også bredere og definerer sin målgruppe til å være alle de i den norske befolkningen 

som forfekter et høyrekonservativt ståsted.  

I den gjennomgangen som er gjort av ABCs utgivelser finnes det så få tilfeller av at 

venstreorienterte, eller ikke-høyrekonservative, meninger eller artikler har stått på trykk at 

denne andelen ansees å være ubetydelig. På den annen side kommer ytringer og politiske 

idéer fra hele spektrumet av høyresiden på trykk i avisen, med kun et tilfelle av ren 

høyreekstremisme. 

Ut fra det kildematerialet og de begrepsdefinisjonene som ligger til grunn for arbeidet med 

oppgaven har jeg konkludert med at ABC har en høyreradikal ideologisk overbevisning. 

Der jeg ikke mener at det er belegg for å definere ABCs ideologiske grunnlag som 

høyreekstremt, har det likevel vist seg at ABC slipper til det som har blitt definert som 

høyreekstreme grupper, i denne oppgaven eksemplifisert ved «Frihetsalliansen» som 

annonsører. 

ABC har det uttalte formål å vise sine lesere at en konservativ reaksjon på venstrevridningen 

i samfunnet nytter, og at reaksjonen ikke nødvendigvis må fremstå som blek eller utpreget 

akademisk. 

Anders Lange ønsker med sin avis å «vekke» det norske folk, og å vise folket hvordan norske 

politikere utgjør en fare mot både enkeltmenneskets og nasjonens frihet. Anders Langes Avis 

har også som mål å bygge opp sin redaktør som en politisk aktør, og løfte Lange, og senere 

hans parti frem, og vise det norske folk at dette er et reelt politisk alternativ. 
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I Anders Langes Avis fikk stort sett alle aktører med en høyrekonservativ politisk 

overbevisning eller en høyrekonservativ ideologi sine innlegg og meninger på trykk. 

Samtidig har det blitt belyst at både høyrepopulistiske, høyreradikale, og sågar høyreekstreme 

meninger og ytringer har fått spalteplass. Det har også kommet frem at Anders Lange og 

Anders Langes Avis, som har sammenfallende overbevisninger og ideologi, kan defineres 

som høyreekstreme ut fra det Lange selv skriver. 

Konklusjonen på oppgavens hovedproblemstilling blir derfor at ABC selv hadde et 

høyreradikalt ideologisk grunnlag, og at avisen i enkelte tilfeller lot trykke materiale med en 

mer «ekstrem» ideologi enn avisens egen. Derimot trykket avisen aldri stoff som ikke støttet 

deres konservative linje. I Anders Langes Avis har det blitt påvist at det ble publisert tekster 

som rangerte fra det høyrekonservative, og helt ut til det høyreekstreme. Anders Langes Avis 

defineres å ha hatt en høyreekstrem ideologisk overbevisning på bakgrunn av det redaktøren 

personlig har skrevet i avisen. 
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1970, s. 8. 

Bilde 4.4: Karikatur på trykk i Anders Langes Avis nr. 20 1962 

  



103 

 

Figurer 

Fig. 1.1: Det norske politiske systemet (egen illustrasjon). 

Fig. 1.2.: Det norske politiske systemet – inkludert ekstreme ytterpunkt (egen illustrasjon). 

Fig. 1.3: Det norske politiske systemet - fullstendig representert (egen illustrasjon). 

 

 

 


