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Ekstremisme, radikalisme og populisme
I debatten om høyrepopulisme og Fremskrittspartiet, i kjølvannet av valgkampen 2013, har begreper som 
ekstremisme, radikalisme og populisme til en viss grad glidd over i hverandre. Debatten har dessuten avslørt 
påfallende mangler på symmetri mellom høyre- og venstresiden i politikken når disse begrepene brukes i 
norsk offentlighet. Derfor er en begrepsdrøfting interessant. 

Begreper som populisme, radikalisme og ekstremisme er tuftet på det vi kaller for idealtyper. Idealtype er en 
konstruksjon innen samfunnsvitenskapen hvor man forsøker å sette opp en nøytral mal eller standard for et 
begrep som gir det dets karakteristika. Metoden ble utviklet av og er særlig knyttet til sosiologen Max Weber. 
Hensikten er å forenkle, slik at særtrekk blir mulig å fange i et begrep. Dermed blir det lettere å sammenligne 
og måle opp mot idealtypen, men som vi skal se, også egnet til å forvirre, med mindre man tar høyde for store 
ulikheter som faller utenfor idealtypen.  

Populisme
Populister mangler gjerne en substansiell ideologi, spiller på lettvinte emosjonelle enkeltsaker og har en 
inkonsistent økonomisk politikk. De kan sies å være anti-intellektuelle i sitt budskap og hevder at ”grasrota” 
eller «folk flest» blir overkjørt av eliten. Populister er gjerne tilhengere av en større grad av direkte demokrati, 
folkeavstemninger og andre alternativer til representativt demokrati. De representerer gjerne det de oppfatter 
som den sunne fornuft, på vegne av folket. Som forsker Anders Jupskås har fremhevet, kan folket bety ulike 
ting for ulike grupperinger. For sosialistene er folket gjerne omtalt som arbeiderklassen, mens høyrepopulister 
gjerne bruker nasjonen som referanseramme.1 Samtidig kan ledelsen i slike partier i aller høyeste grad bestå 
av både eliter og akademikere. Mer enn noe annet er populisme et effektivt retorisk virkemiddel. 

I en norsk kontekst vil man kunne argumentere for at både Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og 
Miljøpartiet De Grønne er populistiske partier, eller partier med sterke populistiske innslag. Populisme kan ha 
en negativ konnotasjon for noen og en positiv for andre. For eksempel har SV-høvdingen Ottar Brox ment at 
det var et hedersbegrep, som partiet burde implementere i politikken.2 

Venstreekstreme, venstreradikale og venstrepopulister
Når høyreradikale deklamerer at de vil fjerne den bestående samfunnsordenen, grøsser vi alle intuitivt, 
og tankene ledes mot fascismen. En ”venstreradikal”, derimot, som mener at ”en annen verden er mulig”, 
oppfattes ofte som ”ung og utålmodig”. «Venstreradikal» er nærmest en hedersbetegnelse, til tross for at 
også venstreradikalisme har ført til dødelige og autoritære samfunn.

Venstreekstreme, som det ikke er mange igjen av, er revolusjonære, vil omkalfatre staten og overta ”det 
borgerlige voldsapparatet” (politi og forsvar) med vold eller terror. Eksempler er Røde Brigader, Baader 
Meinhofgruppen og danske Blekingegadebanden. I Norge er AKP-ml på 1970-tallet det nærmeste vi kommer 
en venstreekstrem gruppering. Kanskje hører ubetydelige Tjen Folket også med.
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De venstreradikale vil, på demokratisk vis, avskaffe det liberale representative demokratiet og erstatte 
det med noe annet (ifølge dem mer demokratisk). SF/SV på 1960- og 70-tallet må kunne sies å ha vært 
venstreradikale.3 Dagens venstreradikale finner vi i Rødt, Rød Ungdom og enkelte på venstresiden i SV og 
Sosialistisk Ungdom. I studieheftet Manifest (2002) skrev for eksempel SV-leder (den gang nestleder i SU) 
Audun Lysbakken at «revolusjonen er det nødvendige steget over fra den pengestyrte kapitalismen til den 
folkestyrte sosialismen».4 

Venstrepopulisme har tradisjonelt vært utbredt i SV, selv om dette ble tonet ned da partiet gikk inn i regjering 
i 2005. På tross av dette har SV også i dag klare populistiske innslag. Partiet appellerer i sin retorikk til folk 
flest. SV gikk i 2005 til valg på å avskaffe fattigdommen. Partiets grunnleggende ideologi må sies å være diffus, 
et sted mellom sosialdemokrati og sosialisme. Partiet fremstiller ofte det norske samfunn i lys av et klassisk 
venstrepopulistisk skisma, mellom arbeid og kapital, ”finanselite” og arbeidstaker. Det er nok å vente at slike 
trekk vil forsterkes når partiet nå går tilbake i opposisjon på Stortinget.

Høyreekstreme, høyreradikale og høyrepopulister
På høyresiden er de ekstreme gjerne fascister eller sterkt influert av fascisme. De vil styrte statsmakten med 
vold og ”gjøre noe” med samfunnets demografiske eller etniske sammensetning. De fleste, men ikke alle, 
er opplagte rasister. I Norge har vi en tradisjon for ulike små høyreekstreme grupperinger, de fleste med 
naziforgreninger. Høyreekstreme har også stått for en rekke drap og terrorhandlinger på norsk jord, med 
Breiviks massemyrderier i særklasse.

De høyreradikale vil, som de venstreradikale, omkalfatre statsmakten og helt eller delvis avskaffe det 
liberale demokratiet.5 Erstatningen er oftest den tilbakeskuende nasjonalstatsløsning eller en kulturhomogen 
europeisk konføderasjon. De vil endre det flerkulturelle gjennom kulturell assimilasjon, uten voldsbruk, 
men gjerne med tvang. De benytter seg flittig av pseudodemokratisk retorikk. Historisk kan vi finne mange 
norske eksempler på høyreradikalisme, særlig i mellomkrigstiden. Sven Elvestad drev valgkamp for Frisinnede 
Venstre samtidig som han hyllet Mussolini. Flere ville ha fascisme ”uten diktatur” (slik de venstreradikale vil 
ha ”folkets demokratiske diktatur”).6 Ute i dagens Europa finner vi partier med klare høyreradikale innslag, 
som franske Front National og belgiske Vlaams Belang, også disse for så vidt hjemmehørende under rubrikken 
høyrepopulister. 

Ingen toneangivende organisasjoner i Norge representerer slike syn i dag. Men man kan finne det på nettet, 
ofte på ganske aparte og tydelig konspirasjonsorienterte hjemmesider.7 Vi finner det også blant mer perifere 
rabulister tilknyttet FrP lokalt. Tidligere leder i Buskerud FrP, Trond Røed, argumenterte i 2004 for at muslimer 
bør «avprogrammeres» gjennom psykiatrisk behandling.8 Han har også ment at Breviks ”innvandrerfiendtlighet 
ikke hadde skjedd hvis vi ikke hadde hatt innvandring”.9

Høyrepopulistene spiller på emosjonelle enkeltsaker, ofte skatter, avgifter og innvandringspolitikk. Høyre-
populismebegrepet forteller en god del om bevegelsens kommunikasjonsform og strategiske posisjonering, 
men mindre om bevegelsens ideologiske ståsted. Det er også uenighet i forskningsmiljøene om definisjonen på 
høyrepopulisme. Noen vil hevde at høyrepopulisme er en sekkebetegnelse som omfatter alt fra liberalistiske 
”skatte- og avgiftspartier” til det ytterste høyre, andre vil hevde at høyrepopulisme må defineres mer snevert. 
Skal vi forholde oss til den vanligste definisjonen, slik for eksempel forskeren Anders Jupskås har tatt til orde for, 
kan vi si at høyreradikale som oftest er populister, mens langt fra alle høyrepopulister er høyreradikale.10 Det 
er altså viktig å skille mellom høyreradikale og høyrepopulister. Nøkkelbegrepet er det liberale demokratiet, 
og at politiske radikalister er tilhengere av å rykke systemet helt eller delvis opp med roten, mens populister 
opererer innenfor det liberale demokratiet. FrP kan derfor sies å være et til dels populistisk parti, men det er 
på ingen måte et høyreradikalt parti.

På venstresiden har radikalismen stått sterkt også i toneangivende partier, som har vinglet mellom demokrati-
forståelse og troen på proletariatets høy- eller lavpotente diktatur, som i SV, mens det på norsk høyreside 
nesten ikke har eksistert en slik mellomposisjon etter annen verdenskrig. Mye av dette skyldes konservatismens 
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egenart: Fra Edmund Burkes ”små skritt” til Anthony Quintons ”the politics of imperfection”. Konservatismen 
er i sin grunnleggende karakter lite radikal. Dette i motsetning til sosialismen, som har et iboende radikalt 
anslag.

Norske motsetninger – og annen virkelighet
At høyrepartier faller inn under paraplybetegnelsen ”populistisk” betyr at de har noe felles, for eksempel 
strengere innvandrings- og justispolitikk. Men forskjellene partiene imellom kan være betydelige, ofte større 
enn likhetene. I sammenlignende studier er det et grunnleggende kriterium at likhetene mellom det man 
sammenligner må være større enn ulikhetene, for at vi skal kunne dokumentere noe generelt sammenfal-
lende. Vi finner ingen slik generell kobling mellom FrP og høyreradikale National Front, like lite som vi finner 
en generell kobling mellom SV og venstreekstremister. Men det er alltid mulig å finne felles (men små) refe-
ransepunkter mellom A og B. Det er også fullt mulig å hevde at Hitler og Stalin hadde poenger, uten at man 
derved er verken Hitlerist eller Stalinist (ikke dermed sagt at det er særlig klokt å hevde slikt). Grensegangen 
mellom det partikulære (i dette tilfellet enkelte fellestrekk eller programpunkter hos partier som ellers er 
svært ulike) og det generelle (i dette tilfellet avstanden mellom de samme partiene) kan variere stort. Det er 
denne avstanden som avgjør hvorvidt en gruppering er tydelig relevant. FrP er i dag i et demokratisk parti 
som i hovedsak befinner seg innenfor den sosialliberale orden. FrP har i en årrekke fungert godt både på det 
lokal- og rikspolitiske plan. I posisjon er partiet en lagspiller på linje med andre partier og opererer langs de 
samme linjer og vedtak som har preget norsk politikk i flere mannsaldre.

Front National er et parti med antisemittiske trekk, fascistiske innslag, krav om en sterk leder og en svært 
aggressiv retorikk rettet mot landets minoritetsbefolkning. Lokalpolitisk har partiet en svært polariserende 
effekt.11 Sverigedemokraterna, med dype røtter i den nyfascistiske bevegelsen, har programfestet at «... ingen 
religiøse bygg, med en, for svensk byggetradisjon, fremmed arkitektur, skal få bygges», mens Geert Wilders 
Partij voor de Vrijheid vil forby Koranen. I Belgia går Vlaams Belang inn for full innvandringsstopp fra land 
utenfor EU og utsendelse av alle innvandrere som ikke vil la seg assimilere. 

I forsøket på å assosiere FrP med bl.a. Sverigedemokratene, slik Heikki Holmås (SV) gjorde i sin berømte 
twittermelding i september 2013, bruker imidlertid noen et begrep som ”familielikhet”, som er hentet fra 
statsvitenskapen. Med det mener de å si at selv om det er en vesensforskjell på Sverigedemokratene, Front 
National og FrP, så tilhører de samme ”politiske familie”. Problemet oppstår når slike akademiske begreper 
brukes til guilt by association. Da kan man også fint ignorere andre viktige distinksjoner, som den avgjørende 
forskjellen på å være høyrepopulist og høyreradikal. Derfor er det forståelig at FrPs talsmenn reagerer på å bli 
omtalt som høyrepopulister - noe de kan sies å være - uten at det samtidig vektlegges at denne terminologien 
er diffus og lite substansiell. I utlandet er analysene av FrP enda verre. Breviks FrP-medlemskap trekkes frem 
som vesentlig. Italienske Corriere del Sera kunne melde at ”Breviks parti vant valget”.12 Fra Sverige kunne 
Expressen melde om ”Norskt mörker”.13 Forfatteren Henrik Arnstad fortalte om en sorgens dag för hele 
Europa og nationell katastrof: ”Vi har pekat finger åt länder som Ungern, och vi har framhållit ekonomisk kris 
som en viktig faktor i sådana här skeenden. Nu ser vi detta hända i världens troligen rikaste land.”14 Arnstad 
har tidligere erklært at FrP er et fascistisk parti, som kan sammenlignes med antisemittiske Jobbik i Ungarn. 
Dette er et parti som er kjent for å paradere i uniform og banke opp innvandrere i gatene. Arnstad er en 
kontroversiell figur, men får svært mye spalteplass i Sverige, særlig i Aftonbladet. Det er grunn til å tro at han 
også benyttes som kilde av utenlandske medier. 

FrPs sympatiserende omland
FrP er det stortingspartiet som oppfattes som lengst til høyre. FrP er derfor ”nærmeste innslagspunkt” for 
svært innvandrerkritiske holdninger. Det er slik politikk fungerer. Det finnes også radikale og ekstreme innslag 
i SV og Rødt, fordi disse partiene er «nærmeste innslagspunkt» for de aller mest venstreradikale holdninger. 
Alternativet er å gå med i marginale politiske grupperinger, som Demokratene og De Kristne på høyresiden 
eller Tjen Folket på venstresiden.
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At FrP også har en historie og en retorikk som det bør gjøres opp regnskap for, er det liten tvil om. Mest 
alvorlig var stortingspolitiker Øystein Hedstrøms famøse ”hemmelige” innvandringstale på Godlia Kino i 1995, 
holdt for den høyreradikale Norske Forening, der han oppfordret til en bred front mot innvandring til Norge. 
Det må sies å være en av bunnoteringene for FrP når det gjelder lefling med høyreradikale krefter, selv om 
Hedstrøm møtte solid motstand i partiet for deltagelsen.

Sammenlignet med høyreradikale partier i Europa er likevel FrP svært moderat. Partiet er ikke rasistisk i noen 
meningsfull betydning av ordet, men snarere sekulærnasjonalt. Det fører til et visst kommunikasjonsproblem 
for partiet i en flerkulturell virkelighet. Det er ikke comme il faut å gå til nasjonalstatens forsvar og ønske en 
strengere innvandringspolitikk i den offentlige diskurs i dag, hvor rasisme og fascisme gjerne forklares som 
hjemmeværende i forlengelsen av nasjonalisme. 

Partiet er nesten ikke til å kjenne igjen fra Anders Langes og Øystein Hedstrøms tid. Det skyldes både at 
partiet har fått mange dyktige politikere, som ikke primært er populister eller innvandringsmonomane, men 
også at andre partier har nærmet seg FrPs innvandringspolitikk. 

Retorikk og Fremskrittspartiet
FrP har i mange år vært splittet, mellom en fløy bestående av både liberalister og konservative på den ene 
siden og en populistisk ”grasrot” på den andre. Sistnevnte er langt mindre liberal og legger mye mer vekt på 
innvandring enn den første. Her finner vi også de fleste av partiets ”løse kanoner”, tidvis også med rasistiske 
innslag. Partiet er forsiktig med bruk av partipisken, og merkelig ordbruk fra enkelte ser ut til å forfølge partiet.  
Et eksempel er da Christian Tybring-Gjedde og Kent Andersen i den famøse kronikken Drøm fra Disneyland 
etterlyste hva som var ”galt med norsk kultur, siden Arbeiderpartiet vil erstatte den med flerkultur? Som er 
rotløshet satt i system og vil rive landet vårt i filler.”15 Siv Jensens ”snikislamisering” er et annet eksempel 
på språkbruk som har gitt partiet et stort forklaringsproblem. Per Sandberg har uttalt at romfolk kan nektes 
adgang til Norge. Dette ble tolket som ureflektert av noen, og av andre som at Sandberg ville forby en etnisk 
gruppe adgang til landet, i strid med grunnleggende internasjonale konvensjoner.  

Slike utsagn har i den norske debatten blitt sammenlignet med høyreradikalt tankegods, og retorikken inviterer 
til det. Debatten har da også i høy grad dreid seg om retorikk og om at partiet bør ta avstand fra den. Det er 
få i den norske offentligheten som hevder at FrP er essensielt rasistisk eller høyreradikalt.  

Når det gjelder anekdotiske «bevis» på at FrP er et parti med et problematisk syn på innvandring, kommer 
partiet altså ikke alltid heldig ut. Det viktige og avgjørende er imidlertid det daglige parlamentariske arbeidet 
og partienes program. FrP har dessuten i årevis arbeidet aktivt for å distansere seg fra høyrepopulistiske 
partier i Europa.  

Fremskrittspartiets politikk
I sitt program krever FrP forbud mot hijab (og alle andre religiøse plagg/symboler) i barneskolen og i politi, 
rettsvesen og forsvar. I europeisk kontekst er ikke dette veldig kontroversielt. I programmet tar FrP ”sterk 
avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller etnisk opprinnelse, og vi vil 
verne om de rettighetene som Grunnloven legger opp til; som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige 
frihet, ytringsfrihet, trosfrihet og organisasjonsfrihet … FrP vil ha en ”restriktiv innvandringspolitikk med 
aktiv integrering og tilpasning til norske samfunnsforhold (fordi det) vil forebygge motsetninger og konflikter 
…Asylstatus skal bare innvilges etter individuell behandling og grundig vurdering av søknader: Nettopp av 
respekt for asylinstituttet vil Fremskrittspartiet føre en restriktiv politikk når det gjelder å innrømme asyl.”

Dette er punkter som illustrerende nok er sammenfallende med Sosialistisk Folkepartis innvandringsprogram 
i Danmark. Det er også bred enighet om en streng innvandringspolitikk i Norge, og FrP har i det store og 
hele stemt sammen med de andre partiene på Stortinget i innvandringsspørsmål. Alle partier vil føre en 
relativt streng asylpolitikk. Alle partier vil gjerne korte ned på saksbehandlingstiden for asylsøkere, samt å 
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få asylsøkere som ikke har krav på opphold, raskere ut av landet. Samtidig går FrP lenger enn andre norske 
partier på enkelte punkter, som 24-årsregel for familiegjenforening og flere lukkede asylmottak. 

Den liberale politikeren Michael Ignatieff brukte engang utrykket ”de små uenigheters narsissisme”. Uenighet 
som blant likemenn kan fremstå som enorme politiske avstander, kan, når man løfter blikket ut i verden, 
fremstå som relativt uvesentlig. Ikke dermed sagt at disse uenighetene ikke er viktige for de det gjelder, men 
konteksten varierer åpenbart etter hvilken målestokk man velger. Det kan for eksempel være rørende å se 
partiet Rødt i det ene øyeblikket fordømme den umenneskelige norske kapitalismen og kreve revolusjon, for 
i det andre øyeblikk slå ring om den norske velferdsstaten. Det er ikke sikkert at FrPs posisjon som enfant 
terrible i norsk asylpolitikk utelukkende er selvforskyldt. Det er nok også slik at andre partier har behov for å 
markere avstand til den delen av egen politikk som gir litt selvpåført ubehag. 

SVs ”familielikheter”?
FrP har ikke søkt samarbeid med andre høyrepopulistiske partier i Europa. Hva har SV gjort? SVs søsterparti 
i Tyskland er det venstreradikale Die Linke. Partiet er en sammensmelting av vesttyske fagforeningsfolk 
og utbrytere fra det sosialdemokratiske SPD på den ene siden, og det tidligere østtyske kommunistpartiet 
på den andre. Die Linke er igjen tilsluttet den kommunistiske fellesorganisasjonen European Left (EL). 
Sammenblandingen mellom ikke-demokratiske radikale partier og demokratiske partier er altså formalisert. 
SV deltar på kongresser hvor kommunistpartier er rikt presentert. I Europaparlamentet har SVs nordiske 
samarbeidsorganisasjon, Nordisk Grønn Venstre, formalisert samarbeid med kommunistene gjennom 
paraplyorganisasjonen European United Left/Nordic Green Left (GUE/NGL). SVs ungdomsorganisasjon, SU, 
er medlem av European Network of Democratic Young Left, hvor blant annet ungkommunistene fra Italia, 
Frankrike og Moldova er medlemmer. Hvorfor demokratiske og sosialliberale SV fremdeles dyrker slike 
kontakter er et lite mysterium. 

Den politiske faunaen i Europa er med andre ord stor, men ikke større enn at det er en enkel jobb å trekke 
søkte assosiasjoner som sier lite eller ingenting om et bestemt partis beskaffenhet. Dette har ikke opptatt 
norske journalister i særlig grad. SV kan snakke seg ut av at de har en tett relasjon. Men tenk om den 
høyrepopulistiske gruppen i EU-parlamentet hadde nevnt noe om ”close cooperation” med FrP? 

Det er her den store ulikheten i den artikulerte offentlighetens dom er interessant. SV har systematisk kunnet 
hoppe bukk over substansen i kritikken av partiet. En ting er at de lot en diktaturforsvarer som Hallgeir 
Langeland sitte på Stortinget, uten ett kritisk ord fra partifellene. En annen ting er partiets ideologi, som 
fremdeles er uavklart: Er de sosialdemokrater eller sosialister? Og hvordan skal vi forstå SVs samarbeid med 
venstreradikale og kommunister i Europa?

Spørsmålet her er selvsagt hvor gyldig overføringsverdien mellom venstre og høyre egentlig er. Det bør være 
gjenstand for videre diskusjon. Vi trenger å kunne forstå ulike former for tankegods og ideologier, hvor ideene 
kommer fra og hva de innebærer. For å forstå dette, trenger vi verktøy som kan skille dem fra hverandre, og 
som også kan peke på eventuelle fellesstrekk. Språklige begreper gjør denne jobben for oss, men de er også 
egnet til å forvirre.

Konklusjon
Hvis et parti har programerklært (på en troverdig måte) at de har det liberale demokratiet som både middel 
og mål, kan det ikke betegnes som verken ekstremt eller radikalistisk. Det liberale demokratiet har såpass 
mange iboende menneskerettslige forpliktelser, som statsborgerlige rettigheter, religionsfrihet, ytringsfrihet 
osv, at slike merkelapper fort kan fortone seg som meningsløse. Men innenfor demokratiets rammer finner vi 
selvsagt meninger, partier og organisasjoner vi kan mislike sterkt.

Begrepsanalyse og begrepsbruk er en risikosport. Det finnes ikke noen vanntette skott mellom utrykk som 
”ekstremisme”, ”radikalisme” eller, enda mindre, ”populisme”. Det gir ikke nødvendigvis mening - med mindre 
vi snakker om antidemokratiske eller ekstreme fenomener. Begrepsbruken forringes og relativiseres og fanger 
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ikke opp det faktum at ulikhetene er langt større enn likhetene.  I det offentlige ordskiftet og i våre politiske 
analyser gir det adskillig mer mening og klargjør bedre når vi diskuterer positive og negative rettigheter, etikk 
og grenser for politikk, enn hvor ens opponenter befinner seg i et radikaliserende idéspekter. Å være kritisk til 
innvandring og samtidig være tilhenger av liberale rettigheter og rettstat – eller å være sosialist og tilhenger 
av maktfordelingsprinsippet – kan ikke forstås som verken radikalt eller ekstremt. Samtidig vil nok både FrP og 
SV – ja, alle partier for den saks skyld - gjøre klokt i å se nærmere på egen historie og egen retorikk. For FrPs 
del bidrar uttalelser fra enkeltmedlemmer til å så tvil om partiets liberale soliditet, uavhengig av om det gir et 
rettferdig helhetsinntrykk av partiet eller ikke. 

FORFATTER: Notatet er skrevet av Bård Larsen, historiker i Civita. bard@civita.no

SLUTTNOTER
1 Se Anders Jupskås bidrag i Store Norske Leksikon på nett under populisme.
2 Se f.eks Hva skjer i Nord-Norge? (Pax 1966) av Ottar Brox, der populisme brukes som motsats til en teknokratisk stat. 
3 I sin politiske reise fra revolusjonær marxist til radikal sosialist snakker nå Lysbakken om å gjenreise den radikale 

venstresiden. Siden sosialismen i utgangspunktet er radikal kan man selvsagt lure på hva en radikal utgave av den 
innebærer – og hva en radikal venstreside er? Dette er til dels uløste ideologiske utfordringer på venstresiden: Er det 
liberale demokratiet og verdipluralismen et mål i seg selv eller et middel på vei mot målet, nemlig en sosialistisk stats-
dannelse? http://www.dagbladet.no/2013/08/18/nyheter/samfunn/valg13/innenriks/politikk/28764435/

4 Fra studieheftet Manifest 02, gitt ut i forbindelse med ungdomskonferansen med samme navn arrangert av SU, Rød 
Ungdom og Rød Front i Oslo 2002.

5 Som et lite sidespor kan man også innlemme libertarianske ytterliggående i den høyreradikale falanksen, men de er 
svært marginale i Europa.

6 Se Redaktør Rolf Thommesens leder i Tidens Tegn 12. juni 1933. ”Nasjonalsocialismen – eller fascismen – er den 
eneste bevegelsen, som idag har evnet å sette bom for kommunismens fremtrengen.” Thommesen, ville bygge en 
ny samfunnsorden hvor klassekamp opphørte og arbeidsfreden regjerte. Tittelen på lederen var ”Sosial fornyelse 
uten diktatur.” Les ellers Tormod Karlsrud Larsens masteroppgave i historie fra 2012: Rolf Thommessen og Frisinnede 
Folkeparti 1932 – 1936. Nasjonale samlingsbestrebelser.

7 Eksempler på dette er nettstedet fmi.no, nettstedet til Folkebevegelsen mot innvandring. Også nettstedet til Hone-
stthinking.org må sies å stå for en ganske høyreradikal posisjon, men med en betydelig mer intellektuell tilnærming. 

8 Aftenposten 17.8.11. Nett: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/FrP-topp-ville-behandle-muslimer-psykiatrisk-
og-forby-islam-6283881.html#.Uk1Xx3M4WUk

9 http://dt.no/nyheter/frp-topp-regjeringen-har-skylden-1.6416304
10 Dagbladet 29.9.11. Nett: http://www.dagbladet.no/2011/09/29/kultur/debatt/kronikk/hoyreekstremisme/hoyrepo-

pulisme/18349542/
11 http://www.craigwilly.info/2013/04/30/the-front-national-a-rough-guide/
12 http://www.corriere.it/esteri/13_settembre_10/norvegia-elezioni-vince-partito-breivik_21d08c22-19de-11e3-bad9-

e9f14375e84c.shtml
13 http://www.expressen.se/kultur/norskt-morker/
14 http://www.dn.se/nyheter/varlden/forfattaren-henrik-arnstad-det-ar-en-sorgens-dag/
15 Aftenposten 25.8.10


