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Forord 
 

I forbindelse med dette prosjektet er det mange som fortjener en takk. Først og fremst vil jeg 

takke min veileder, Øystein Sørensen, for gode samtaler og god rettledelse. Jeg har fått mange 

gode tips på veien, både i form av litteratur, arkiver og forskningsteknikk. Jeg vil også takke 

min far, Vidar, for viktig hjelp med arkiver, korrekturlesing og støtte. Min mor, Hege, 

fortjener også en takk for sitt utrettelige arbeid med korrekturlesing og moralsk støtte på 

veien. Til slutt vil jeg også takke min samboer, Sara, for å ha holdt ut med meg, og holdt 

hjulene i gang på hjemmebane, mens jeg har vært opptatt med mitt prosjekt.  

 

Å skrive masteroppgave under en global pandemi har bydd på sine utfordringer. Likevel 

mener jeg at oppgaven står seg fint på tross av dette. Heldigvis var det bare én av oss som 

måtte ha hjemmekontor.  
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Sammendrag 
 

Denne oppgaven tar for seg utviklingen av Nasjonal Samlings Kamporganisasjon (KO) i 

perioden 1935-1945. Oppgaven vil vise hvordan KOs rolle i NS forandret seg i løpet av 

perioden. Til å begynne med var organisasjonen først og fremst et mål for Quisling å sikre 

lojalitet i en tid preget av medlemsflukt og dårlig oppslutning. I løpet av 1937 forandret 

imidlertid denne rollen seg, og KO utviklet seg til å bli den viktigste kilden til å sikre 

økonomiske midler for NS. I tillegg vokste KO i førkrigsårene i en slik grad, at ved utgangen 

av 1939 omfattet organisasjonen nær sagt alle NS-medlemmene. I starten av krigsårene vil 

oppgaven vise hvordan KO på mange måter hadde utspilt sin rolle, og slet med å finne sin 

plass i et Norge som var styrt av NS. Likevel økte medlemstallet betraktelig under krigen. 

 

Analysen av utviklingen i medlemsdata for både KO og det alminnelige NS, vil vise hvordan 

KO, med noen unntak, var et tverrsnitt av det alminnelige NS. Dette gjaldt både geografisk 

tilhørighet og yrkesgrupper, hvor tendensen var at der NS sto sterkt, sto også KO sterkt. 

Analysen vil videre vise hvordan KO i okkupasjonsårene manglet konkrete oppgaver, men 

likevel fungerte som en premissleverandør for lojalitet til Quisling. Kamporganisasjonens 

uttalte oppgave under krigen var å være en samlingsarena for de aktive kreftene i partiet. 

Denne oppgaven må først og fremst forstås som en symbolsk oppgave. Det var vel så viktig 

for medlemmene å kunne bære KO-merket på jakkeslaget, for å vise for andre at de var ekstra 

aktive i NS-bevegelsen.  

 

Analysen har også tatt for seg hvorvidt KO-medlemskap førte til strengere straffer i 

landssvikoppgjøret. Selv om medlemskapet ofte ble tatt opp i både tiltale og dom, er det 

ingenting som tyder på at KO-medlemskapet i seg selv virket i straffeskjerpende retning.  
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Forkortelser 
 

DNA – Det norske Arbeiderparti 

KO (NSKO) – Nasjonal Samlings Kamporganisasjon  

LUL (NSLUL) – Landsungdomslaget 

NS – Nasjonal Samling 

NSB – De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland 

NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

NSF – Nasjonal Samlings Fører (Vidkun Quisling) 

NSK – Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon 

NSPOT – Nasjonal Samlings Personalkontor for Offentlig Tjeneste 

NSUF – Nasjonal Samlings Ungdomsfylking 

SA – Sturmabteilung 

SS –  Schutzstaffel 
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Kapittel 1 – Innledning 
 

Vinteren 1935 var en turbulent tid for Nasjonal Samling. Etter to valgnederlag i 1933 og 1934 

og med henholdsvis 2,2 og 1,5 % oppslutning, befant partiet seg i en sitasjon der 

Arbeiderpartiet hadde sikret seg regjeringsmakten gjennom det såkalte «kriseforliket» med 

støtte fra Quisling gamle parti, Bondepartiet.1 Partiet NS var langt fra å være en 

massebevegelse, hvilket de hadde ambisjoner om å være – og dette bet også medlemmene seg 

merke i. 1935 var året som markerte starten på partisplittelsen i NS – en splittelse som herjet 

partiet og den påfølgende masseflukten fram mot 1937.2 1935 var også året hvor arbeidet med 

organisasjonen som er denne oppgavens sentrale tema, ble påbegynt – Nasjonal Samlings 

Kamporganisasjon (forkortet NSKO, eller bare KO).  

 

Av bestemmelsene for organisasjonen, forfattet av Quisling selv, fremgår det hva den 

offisielle intensjonen med organisasjonen var:  

 

1.a) Nasjonal Samlings Kamporganisasjon (forkortet NSKO) skal omfatte aktive 

medlemmer av NS politiske organisasjon (P.O.) innsatt i spesielle tillitshverv eller 

uttatt til særlige oppdrag. 

1.b) NSKO skal danne en grunnstamme i NS som ledelsen alltid skal kunne stole på 

og kunne regne med. Dens opgave er å erobre den politiske makt for NS.3 

 

En organisasjon for de få og utvalgte, med oppgave om å erobre makten for NS. 

Medlemmene skulle omtales som kampfeller og avlegge et skriftlig 7-punkts troskapsløfte til 

Quisling. Det første punktet lød: «Jeg lover på ære ubrytelig troskap og loyalitet mot NS-

bevegelsen, dens idé og dens Fører.» De skulle også sverge absolutt taushet vedrørende 

organisasjonens virke, planer, stilling og arbeidsmetoder. I tillegg het det seg at «Alle 

bestemmelser vedrørende NSKOs organisasjon og virkemåte er hemmelige». Ved krigens 

slutt hadde organisasjonen 5025 oppførte medlemmer, hvor om lag 1000 er blitt strøket av 

                                                 
1 Hans Olaf Brevig og Ivo de Figueiredo, Den norske fascismen: Nasjonal samling 1933-1940 (Oslo: Pax, 2002). 
s. 58 
2 Hans Olaf Brevig, NS - fra parti til sekt 1933-37 (Oslo: Pax, 1970). S. 79 
3 Bestemmelser for NSKO. RA/PA 760 – NS Partiarkiv del 1. Serie Ef, eske 41 

7



ulike årsaker. Noen ved død, andre ved utmeldelse, og sist, i form av eksklusjoner ved brudd 

på bestemmelsene.4  

 

Kamporganisasjonen fikk en trøblete start. Sirkulæret til fylkesorganisasjonene om at KO 

skulle etableres kom i arbeiderpressens hender. Det ønskede hemmeligholdet rundt 

organisasjonen ble umulig å gjennomføre, og som om ikke det var nok, måtte Fuglesang 

forklare seg for politiet. Saken ble henlagt, men hjalp ikke på rekrutteringen til den nystiftede 

organisasjonen.5 

 

I løpet av Kamporganisasjonens levetid var den administrativt underlagt både 

organisasjonsavdelingen og generalsekretariatet, før den til slutt havnet under 

personalavdelingen (NSPOT), med eget KO-kontor. Men hva var egentlig denne 

organisasjonen? Det er det denne studien søker å besvare. 

 
 

1.1 Problemstilling og avgrensing 
 

Problemstillingen for denne oppgaven er: hva var NSKOs rolle i NS-apparatet, før og etter 9. 

april? For å komme fram til dette er det flere spørsmål som må besvares. For å si noe om 

rollen før 9. april vil det være nyttig å se på hvilken rolle organisasjonen var tiltenkt, altså 

hvorfor den ble opprettet. Her vil det være fruktbart å se på forholdet mellom Johan B. Hjort 

og Quisling. Grunnen til dette, er at på samme tid som organisasjonen ble opprettet begynte 

striden mellom Hjort og Quisling å tilspisse seg. Hjort var leder av fylkesorganisasjonen i 

Asker og sjef for Hirden. Striden mellom disse to er av både Oddvar Høidal og Ivo de 

Figueiredo lansert som mulig årsak til opprettelsen av KO.6  Dette begrunnes i Hjorts 

popularitet i Asker og Bærum og dermed effekten han hadde på sine folk. Mange av hans 

støttespillere var sentrale medlemmer av partiet. Hvis Quisling kunne sverge disse inn i 

troskapsed ville han effektivt fjerne tyngden i Hjorts fløy.7 En utvidelse av dette perspektivet 

er å se på personstriden som en fraksjonsstrid mellom fylkesorganisasjonene i Asker og Oslo. 

Da blir med en gang Rolf Jørgen Fuglesang interessant. Fuglesang var generalsekretær, leder 

                                                 
4 NSKOs medlemsprotokoller. RA/PA 759 – NS Generalsekretariatet, eske 115 
5 Hans Fredrik Dahl, En Fører Blir Til (Oslo: Aschehoug, 1991). S. 433 
6 Brevig og Figueiredo, Den norske fascismen: Nasjonal samling 1933-1940. S. 118 
7 Oddvar Karsten Høidal, Quisling: En Studie i Landssvik, overs. Henning Kolstad, 2. utg. (Oslo: Orion, 2002). 
S. 195 
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av fylkesorganisasjonen i Oslo og nær alliert av Quisling. Forholdet mellom Hirden og 

Kamporganisasjonen er også et spor jeg vil følge i oppgaven, noe Lars Borgersrud vektlegger 

i sin bok Vi er jo et militært parti fra 2010.8 

 

Etter opprettelsen utviklet organisasjonen seg både før og etter 9. april. Her er det spesielt to 

perspektiver jeg ønsker å undersøke. Det første handler om den umiddelbare tiden etter 

masseutmeldingen i 1937. Her skrev historikeren Ivo de Figueiredo at «Fra riksmøtet i juli 

1937 og særlig etter valgnederlaget i oktober var KO den store satsingen innad i bevegelsen. 

[…] Og nå skulle virkelig alle inn i KO».9 Dette finnes det belegg for i kildene – vi kan se en 

markant, relativ økning i medlemstallene i andre halvdel av 1937, målt opp mot det totale 

medlemstallet i NS.10 Men hvorfor det? De Figueiredo gir ikke noe klart svar selv. I oppgaven 

vil jeg vise hvordan KO ble det store satsingsområdet gjennom partiets økonomiske modell. 

Medlemskontingenten fra Kamporganisasjonens medlemmer ble det viktigste økonomiske 

virkemiddelet ledelsen hadde for å holde liv i NS-bevegelsen. I løpet av 1937, og fram til 

utgangen av 1939, utviklet KO seg til å bli en organisasjon som inneholdt en så stor andel av 

alle NS-medlemmene, at det knapt var noen som sto utenfor. 

 

Dette endret seg imidlertid ved krigens utbrudd. En medlemsstrøm til det alminnelige NS 

førte med seg en begrensning i KOs posisjon. I oppgaven vil jeg undersøke hva KO ble etter 

krigens utbrudd. 

 

Det andre perspektivet som jeg anser som viktigst for å kartlegge Kamporganisasjonens rolle, 

har med medlemmene å gjøre. For å kunne si noe om selve organisasjonen, vil det være 

nødvendig med en oversikt over medlemmene. Deres geografiske tilhørighet, kjønn, verv i 

partiet og når de ble opptatt i KO, er alle spørsmål som denne oppgaven vil besvare. KOs 

medlemsprotokoller er bevart i Riksarkivet, og gir svar på dette. Lederskikkelser i KO vil 

også være med på å forklare organisasjonens rolle, derfor skal jeg ved flere anledninger vise 

hva disse mente om organisasjonens posisjon. 

 

                                                 
8 Lars Borgersrud, Den norske militærfascismens historie 1930-1945: Vi er jo et militært parti (Oslo: 
Scandinavian Academic Press, 2010). S. 259 
9 Brevig og  Figueiredo, Den norske fascismen: Nasjonal samling 1933-1940. S. 118 
10 NSKOs medlemsprotokoller. RA/PA 759 – NS Generalsekretariatet, eske 115 
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Perioden oppgaven skal behandle er altså fra 1935 til 1945. Det vil være nødvendig å trekke 

linjene helt opp til krigens slutt, fordi Kamporganisasjonen hadde nyoppførte medlemmer så 

sent som i april 1945.11 Utfordringen med å se på KO under krigen, er at praktisk talt alt 

arkivmateriale fra personalavdelingen (NSPOT) ble brent i dagene 1.-7. mai 1945. NSPOT 

var Nasjonal Samlings personalkontor for offentlig tjeneste, og ble opprettet i 1941.12 Alle 

søknader til stillinger eller opprykning i den offentlige tjeneste skulle gå gjennom dette 

kontoret, og det skulle foreta den politiske og avgjørende bedømmelse av kandidatene. Her 

fantes personalmappene til de over 5000 kampfellene, og var opprinnelig organisert under 

innenriksdepartementet.13 Det som langt på vei erstatter disse tapte arkivene er 

landssviksakene som ble opprettet mot medlemmene. Dette vil jeg komme tilbake til, men før 

det er det nødvendig med en avklaring av den teoretiske og metodiske delen av oppgaven. 

 

 

1.2 Teori og begrepsavklaring 
 

Mitt teoretiske utgangspunkt er at NS må forstås som en fascistisk bevegelse. Det er mange 

og omfattende teorier om fascismens årsak og essens, og det er til dels liten konsensus på 

området. Jeg velger å forholde meg til Brevig og de Figueiredo, som opererer med fascismens 

fremste kjennetegn og et slags «fascismens minste felles multiplum».14 For Brevig og de 

Figueiredo er dette minste felles multiplum satt sammen av radikalt brudd med alle etablerte 

ideologier – liberalismen, så vel som sosialismen og konservatismen. Fascismens mål 

summeres i visjonen om en ny, autoritær eller totalitær stat, basert på en samfunnsideologi der 

nasjonal integrering av alle klasser sto helt sentralt. Videre skrev de at det var et mål at 

nasjonen skulle bli oppfattet  

 
som en organisk enhet som skulle styres av et hode – begrunnet i en eller annen form 

for førerideologi. Felles var også idealet om en offensiv utenrikspolitikk. Fascismen 

kjennetegnes også av sin særegne stil og organisasjon; den estetiske strukturen på 

                                                 
11 Ibid. 
12 Hans Fredrik Dahl, Norsk krigsleksikon 1940-45  (Oslo: Cappelen, 1995). S. 308 
13 Lars Borgersrud, Den norske militærfascismens historie 1930-1945: Like gode nordmenn? (Oslo: 
Scandinavian Academic Press, 2012). S. 362 
14 Brevig og Figueiredo, Den norske fascismen: Nasjonal samling 1933-1940. S. 11 
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møter, symboler og politisk koreografi, med vekt på romantiske og mytiske aspekter. 

Det samme gjelder militariseringen av politikken og partiorganisasjonen.15  

 
Når det gjelder bevegelsen som helhet vil den, i følge Brevig og de Figueiredo, alltid se på 

seg selv som en massebevegelse. Hvorvidt den har massenes tilslutning er underordnet. Til 

slutt fremheves «dyrkingen av ungdommen, av maskuline verdier og voldsbruk som 

gjennomgående trekk i den europeiske fascismen». Det som er interessant her er at Brevig og 

de Figueiredo argumenterer for at NS – i hvert fall til å begynne med – kan identifiseres med 

fascismen på alle disse punktene «med et mulig unntak for det som angår voldsbruk». Dette 

poenget sier jeg meg enig i, og arbeider dermed under konklusjonen at NS var en fascistisk 

bevegelse. Med dette teoretiske rammeverket som utgangspunkt vil jeg anvende ledelsesteori 

og Lenins partiteori, men det gir mer mening å forklare teoriene der de anvendes, enn i en 

egen teoridel i innledningskapittelet.  

 

Noen steder vil jeg komme inn på medlemmenes ideologiske forankring. Da tenker jeg 

spesielt på om de tilhørte den nasjonalistiske eller den pangermanske fløyen i partiet. I denne 

oppgaven er spørsmålet relevant, fordi den pangermanske fløyen ikke uten videre var enige 

med Quisling, som må sies å ha tilhørt den nasjonalistiske fløyen.16 Det gir det utgangspunkt 

at KO også sprang ut av den nasjonalistiske delen av partiet. Sverre Riisnæs, justisminister og 

kjent pangermanist, sverget for eksempel også KOs troskapsløfte. Likevel gikk han inn i en 

slags opposisjonsrolle mot Quisling, både før krigen og etter hvert som den utfoldet seg.17  

 

En forenklet avklaring av begrepene pangermanisme og nasjonalisme er nødvendig her. 

Øystein Sørensen forklarte pangermanismen som en ideologisk strømning innenfor 

nasjonalsosialismen, som hadde rasetenkningen som sentralt begrep. «Rasetenkningen måtte 

gjennomføres med full konsekvens og på alle nivåer.»18 En konsekvens av denne 

rasetenkningen var at «den germanske rasen måtte samles i én stat eller ett ‘rike’».19 Det er 

dette som på norsk har fått navnet «Stor-Germania».  

 

                                                 
15 Ibid. S. 12 
16 Hans Fredrik Dahl, En fører blir til  (Oslo: Aschehoug, 1991). S. 394-396 
17 Øystein Sørensen, Hitler eller Quisling? ideologiske brytninger i Nasjonal samling 1940-1945  (Oslo: 
Cappelen, 1989). S. 289 
18 Ibid. S. 47 
19 Ibid. S. 47 
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Nasjonalisme er ikke enkelt å definere. Det har blitt brukt noe ulikt i litteraturen, men jeg 

velger å støtte meg til Sørensen. Det nasjonalismebegrepet som Sørensen anvender, er en type 

som har en selvstendig nasjonal stat som mål. Sørensen beskrev det slik: «Det var et 

overordnet mål for NS å ‘gjenvinne Norges frihet og selvstendighet’. Å gjenvinne 

selvstendigheten var hovedsaken for det norske folk etter 9. april».20 Sørensen basterte seg 

her på Gulbrand Lundes nasjonalistiske visjon, hentet fra flere av talene han holdt. Lunde var 

for øvrig også medlem av KO.21  

 

 

1.3 Metode 
 

Den klassiske kildekritikken har stått som historiefagets grunnleggende metode siden dets 

etablering på 1800-tallet. Den gang eksisterte det en tro på at selve kildekritikken garanterte 

for historieforskningens vitenskapelighet. Få vil i dag tilskrive den klassiske kildekritikken en 

slik garanti. Det har gjerne vært to måter å bruke en kilde på for å besvare 

forskningsspørsmålene reist i en gitt studie. Hvorvidt man vil behandle en kilde som en 

beretning eller en levning. Å behandle en kilde som en beretning vil si at historikeren tar 

utgangspunkt i opplysningene kilden formidler. Dette forutsetter dermed at kilden er 

troverdig. Når jeg i mitt studie av KOs rolle i NS-apparatet bruker KOs medlemsprotokoller 

for å si noe om medlemstallene eller den geografiske tilhørigheten medlemmene hadde, 

bruker jeg kilden som en beretning av hvordan fortiden faktisk var. Jeg kan derimot ikke 

svare på spørsmålene om hvorfor det var slik. Dersom man bruker kilden som en levning kan 

man i større grad besvare hvorfor-spørsmål. Hvis vi lener oss på Leidulf Melves artikkel om 

kildekritikken i Historikerens arbeidsmåter fra 2018, kan vi lese om kilden som en beretning 

at:  

Da bruker vi kilden som en rest av fortiden, som en kilde som nettopp kan si oss noe 

om opphavssituasjonen – om opphavspersonens målsettinger, virkelighetsoppfatning 

og personlighetstrekk. Vi bruker også kilden som en levning når vi bruker den til å få 

informasjon om samtidens normer, tankemønster og kategorier.22 

 

                                                 
20 Ibid. S. 30 
21 NSKOs medlemsprotokoller. RA/PA759 – NS Generalsekretariatet, eske 115 
22 Leidulf Melve og Teemu Ryymin, Historikerens arbeidsmåter (Oslo: Universitetsforlaget, 2018). S. 38 
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Hvis jeg da tar utgangspunkt i den samme kilden, KOs medlemsprotokoller, kan jeg oppdage, 

reise og besvare spørsmål om hvorfor protokollføreren innførte medlemmer fra 

fylkesorganisasjoner som ikke eksisterte. På den måten vil jeg altså anvende kilden både som 

en beretning og som en levning på forskjellige tidspunkt, styrt av spørsmålet som skal 

besvares på et gitt tidspunkt. Jeg legger derved et funksjonelt kildebegrep til grunn for denne 

studien, ved at det er spørsmålet jeg retter kilden, som bestemmer dens troverdighet og 

nytte.23 

 

Denne studien inneholder også en statistisk del. For å besvare spørsmålet om hvilken rolle 

Kamporganisasjonen spilte i NS-apparatet, og for å kartlegge organisasjonen mer generelt, 

har KOs medlemsprotokoller vært nyttige. Til grunnlag for analysen har det vært nødvendig å 

transkribere de 5025 nedskrevne innføringene protokollene inneholder. Kilden faller innenfor 

den skjematiske typen, altså strukturert. Protokollene inneholder opplysninger om navn, 

adresse, hvilken fylkesorganisasjon de tilhørte, verv i NS, innmeldelsesdato og hvorvidt de av 

en eller annen grunn var strøket. I tillegg var innføringene kun satt på annenhver side, slik at 

det var plass på den andre siden til eventuelle tilleggsopplysninger. Disse opplysningene var 

først og fremst forklaringer på hvorfor man eventuelt var strøket og hvorvidt personen var 

frontkjemper. 

 

Transkripsjonen var nøyaktig, men av forskningsøkonomiske årsaker valgte jeg å utelate 

navn. Det ble vurdert som mindre viktig å ta med, og de ble heller kodet etter kjønn. Vervene 

ble vurdert gruppert, men det fremsto som mindre hensiktsmessig for fremstillingen, og ble 

derfor utelatt fra de endelige resultatene. Det ble i analysen foretatt noen generaliseringer av 

vervene, men de var ikke essensielle for resultatene. Fremstillingen av resultatene ble gjort 

gjennom frekvenstabeller og linjediagram. Programvaren som ble brukt for transkripsjonen og 

den grafiske fremstillingen, var Microsoft Excel.  

 

En utfordring jeg støtte på i transkripsjonen, var den ulike graden av nøyaktighet de 

forskjellige protokollførerne hadde, når det gjaldt medlemmenes verv. Flere ganger var for 

eksempel betegnelsen «organisasjonsleder» brukt, uten at det sto noe om på hvilket nivå 

personen var organisasjonsleder. I Nasjonal Samling kunne man være organisasjonsleder på 

fylkes-, krets- eller lagsnivå, i tillegg til organisasjonssjef ved hovedkontoret. Det samme 

                                                 
23 Ibid. S. 41 
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gjaldt for NS Ungdomsfylking og kvinneorganisasjonen. Uten kjennskap til hvilket nivå det 

var snakk om, ble analyse av vervene lite hensiktsmessig, fordi en organisasjonsleder på 

lagsnivå vil være på et mye lavere nivå enn for eksempel en propagandaleder på fylkesnivå, 

uten at det fremgår av statistikken at så var tilfellet. Jeg valgte derfor å ikke bruke vervene i 

noen særlig grad i analysen.  

 

Foruten det kildekritiske og kvantitative metodiske rammeverket jeg har lagt til grunn for 

oppgaven, har jeg også gjennomgående jobbet hermeneutisk. Metoden blir gjerne formulert 

som å se delen i lys av helheten, og at forståelsen av helheten økes gjennom innsikten i 

delene.24 Man tenker seg gjerne en forståelsessirkel, eller spiral, der man begynner med et 

visst utgangspunkt. Fra dette utgangspunktet beveger man seg inn i materialet man skal 

undersøke, og tolker ut ifra dette utgangspunktet. Gradvis tilegner en seg mer kunnskap og får 

en ny forståelse av delene og helheten. Sånn jobber man fram og tilbake, i en slags sirkel. 

Forutsetningen er at individene man undersøker er rasjonelle. Dette har jeg lagt til grunn for 

mine studier, men man må alltid ha in mente at rasjonaliteten bak en gitt handling ikke 

nødvendigvis virker rasjonell i dag. Mitt studie har i stor grad handlet om ideologiske tekster, 

som har måttet tolkes ut fra sine forutsetninger.  

 

Et metodisk interessant spørsmål er om det var overenstemmelse mellom det som ble sagt 

innad i NS, og det som ble formidlet utad. Dette har vært et gjennomgående tema i forskingen 

omkring NS. Når det gjaldt KO, var utgangspunktet strengt hemmelighold. Likevel er det 

ingenting som tyder på at det var noen systematisk feilinformasjon som ble formidlet til 

medlemmene, hverken de alminnelige NS-medlemmene, eller de som sto i KO.  

 

 

1.4 Kunnskapsstatus 

 

Det mangler ikke på inngående studier og litteratur om Nasjonal Samling. Partiet har vært 

under lupen fra alle tenkelige perspektiver. Biografier om de mest sentrale medlemmene, slik 

som Vidkun Quisling, Johan B. Hjort, Albert Viljam Hagelin og Harald Franklin Knudsen, 

har vært utgitt i flere utgaver. Når det gjelder litteratur om Kamporganisasjonen er det mindre 

                                                 
24 Knut Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var: en innføring i historiefaget 2. utg. (Oslo: 
Universitetsforlaget, 1999). S. 124 
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å ta av. Ikke at organisasjonen var ukjent, men inntrykket mitt er at dens rolle i NS har blitt 

oversett i tidligere forskning. Organisasjonen er nevnt hos flere anerkjente historikere, slik 

som Hans Fredrik Dahl, Ivo de Figueiredo, Oddvar Høidal, Lars Borgersrud og Hans Olav 

Brevig, men den har aldri blitt skikkelig gjennomgått. Til tider har også det som har vært 

skrevet om KO vært unøyaktig, forenklet, og i noen tilfeller feil.  

 

Dahl skrev i Norsk krigsleksikon (1995) at KO ble stiftet i 1934. Høidal skrev i Quisling – en 

studie i landssvik (2002) at Hjort aldri ble medlem av KO. Begge deler er galt. KO ble stiftet i 

1936, og Hjort ble medlem på første møte. Begge disse påstandene vil dokumenteres senere i 

oppgaven. Borgersrud har kalt KO for et nomenklatur, og Brevig og de Figueiredo har 

sammenlignet organisasjonen med SS. I siste kapittel av oppgaven vil jeg vise hvorfor disse 

merkelappene i beste fall er forenklinger. Under vil jeg foreta en kort gjennomgang av 

litteraturen som vil være sentral for studien.  

 

Den bredeste omtalen av Kamporganisasjonen finner vi hos Hans Olav Brevig og Ivo de 

Figueiredo i deres bok Den norske fascismen fra 2002. Dette er egentlig deres hovedoppgaver 

fra henholdsvis 1965 og 1994, som bare er lett samredigert. Her ble ideen om KO som en 

norsk variant av Hitlers SS lansert, en tråd jeg tar opp i oppgavens avslutning. Boken studerte 

perioden 1933-1940, og var et godt utgangspunkt for å undersøke årsakene til opprettelsen. 

Den inneholder også en god oversikt over de organisatoriske endringene partiet gjennomgikk 

i perioden etter masseutmeldingen, som Kamporganisasjonen var en sentral del av.  

 

Hans Fredrik Dahls biografiske tobindsverk, En fører blir til (1991) og En fører for fall 

(1992), har også noen gode poenger når det gjelder KO. Dahl satt opprettelsen av en 

eliteformasjon innad i partiet i sammenheng med kravet om mer demokrati i bevegelsen. Han 

så grunnleggelsen av Kamporganisasjonen i lys av stridighetene mellom Hjort og Quisling, et 

argument både Borgersrud og de Figueiredo har sluttet seg til i senere tid. 

 

I første bind av tobindsverket Den norske militærfascismen – vi er jo et militært parti (2010), 

forklarte Lars Borgersrud opprettelsen av KO som et grep Quisling tok for å sikre seg 

kontrollen over Hirden. Dermed var altså KO nært sammenknyttet til striden mellom Quisling 

og Hjort, i Borgersruds argumentasjon.  
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Oddvar Høidal skrev første utgave av sin biografi om Quisling i 1988, men ga ut en revidert 

utgave i 2002. Begge inneholder den forannevnte uriktigheten om Hjorts KO-medlemskap. 

Høidal satt også opprettelsen av KO i sammenheng med striden mellom Hjort og Quisling, og 

utfordrer dermed ikke hovedfortellingen om KOs opprettelse. Det bør nevnes at selv om 

Høidals biografi er godt strukturert og hyppig referert av senere historikere, har den noen helt 

klare mangler når det kommer til kildebruken og -kritikken. Det er også noen unøyaktige og 

uverifiserbare påstander om Quislings tankeliv, slik at man nok må være litt forsiktig når man 

leser Høidal. Dette vil også drøftes senere i oppgaven. 

 

I tillegg til disse, kommer det en rekke oppslagsverk og støttelitteratur om Nasjonal Samling, 

Hirden, SS i Norge og landssvikoppgjøret. For at denne delen ikke skal bli for lang, vil jeg 

henvise til litteraturlisten for en fullstendig liste over anvendt litteratur. 

 

 

1.5 Arkiver og trykte kilder 
 

På grunn av den utilstrekkelige informasjonen om KO i litteraturen, vil denne oppgaven være 

arkivtung. Det vil si at det empiriske grunnlaget for studien først og fremt ble etablert 

gjennom arkivstudier. Den realhistoriske bakgrunnen for NS og særorganisasjonene er godt 

dekket i litteraturen. Det samme kan vi ikke si om Kamporganisasjonen.  

 

Det helt sentrale arkivet for studien har vært KOs medlemsprotokoller. Det består av to 

protokoller, og er bevart som en del av NS Generalsekretariatets privatarkiv i Riksarkivet. 

Som jeg var inne på i metodedelen av innledningen, har disse blitt transkribert som en del av 

oppgaven. Arkivet inneholder navn, adresse, fylkesorganisasjon, innmeldelsesdato, verv og 

eventuelle tilleggsbemerkninger som for eksempel frontkjempertjeneste. Protokollene ble ført 

av den til en hver tid ansvarlige for KO. Dette var først Rolf Jørgen Fuglesang, deretter 

Harald Franklin Knudsen, og til sist Erik Arveschoug. Arkivkoden er RA/PA-0759, eske 115. 

 

Generalsekretariatets arkiv har også vært viktig å gjennomgå. Arkivet inneholder materiale fra 

alle avdelinger, og de viktigste for meg var personalavdelingen, organisasjonsavdelingen og 

Generalsekretariatets egen korrespondanse. Jeg vil i tillegg til eske 115, også trekke fram eske 
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5 fra serie Gb. Den inneholder korrespondanse vedrørende KO fra personalavdelingen, etter 

1941. Generalsekretariatets arkivkode er RA/PA-0759. 

 

Det neste arkivet som har vært essensielt for studien er NS partiarkiv. I 1942 ble det besluttet 

å opprette et partiarkiv til oppbevaring av arkivsaker som var av verdi for partiet og kunne 

belyse dets utvikling. Alle som var i besittelse av arkivmateriale fra tiden før 9. april 1940, 

pliktet å levere dette inn til partiarkivet. Arkivet er godt bevart hos Riksarkivet, og inneholder 

kilder som belyser partiet og en rekke særorganisasjoner fram til okkupasjonen. Særlig viktig 

for meg var eske 41, hvor Kamporganisasjonens korrespondanse, utkast til bestemmelser, 

signerte troskapsløfter og søknader om opptak fram til 1940, er bevart. Jeg vil også trekke 

fram eske 38 om Generalsekretariatets korrespondanse, eske 30 om organisasjonsavdelingens 

korrespondanse, eske 33 om propagandaavdelingens korrespondanse og eske 32 om den 

politiske ledelsens korrespondanse, som sentrale deler av arkivet for mitt studie. Hele arkivet 

er gjennomgått, og det er flere esker som vil dukke opp i litteraturlisten. Arkivkoden er 

RA/PA-0760. 

 

NS hovedkontorets arkiv har også vært viktig for oppgaven. Det inneholder blant annet 

partiets sentrale ledelses dokumenter vedrørende partidannelsen. Det inneholder også 

korrespondanse og saksmapper fra blant annet Quisling, Hjort og Prytz. Jeg vil trekke fram 

eske 1 og eske 2 fra serie Fb som viktige esker. De inneholder korrespondanse fra 

hovedkontoret vedrørende KOs første år. Arkivkoden er RA/PA-0758. 

 

Foruten disse var også Quislings privatarkiv til hjelp. Der kunne jeg finne korrespondanse 

mellom Quisling og Hjort vedrørende KO og Rikshirden i perioden 1936 til 1937 i serie F, 

eske 6. Quislings privatarkiv er et omfattende arkiv, hvor hovedvekten er ordnet under serie F 

– originalmateriale i Riksarkivets eie 1913-1945. Arkivkoden er RA/PA-0750. 

 

Det siste arkivet jeg vil trekke fram er Landssvikarkivet. Her betegnes det som et arkiv, selv 

om det rent arkivfaglig sett er å regne som en «samling» mer enn et arkiv. Arkivene har vært 

svært viktige for å kartlegge grunnlaget for å tiltale de mest sentrale medlemmene av KO. I 

hver enkelt sak har det vært varierende innhold, men samlet sett har de kunnet gi et inntrykk 

av hva som ble vektlagt i rettsoppgjøret. For å danne dette inntrykket har jeg gjennomgått 45 

landssviksaker. Jeg vil henvise til litteraturlisten for den fullstendige listen av gjennomgåtte 
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saker. Av de 45 personene var alle enten ministre, sto i NS ledelse, eller på annen måte 

tilhørte NS sitt toppsjikt, eller var av Quislings innerste krets.  

 

For å støtte opp om arkivene har jeg også gått gjennom avisene Fritt Folk og Nasjonal 

Samling. Fritt Folk var Nasjonal Samlings riksorgan, og ble utgitt fra 26. mars 1936 til 7. mai 

1945. Den startet som dagsavis for Oslo, ble siden ukeavis, men utkom på ny som dagsavis 

fra 30. mars 1940. Fritt Folk er bevart i sin helhet ved Nasjonalbiblioteket. 1936-1940 finnes 

på mikrofilm, mens utgavene fra 1940 og fremover er blitt scannet og er tilgjengelige i NBs 

lokaler. Avisen har vært viktig for prosjektet fordi de lokale KO-grenene hadde fast 

spalteplass til møteinnkallelser og -referater.  

 

Avisen Nasjonal Samling var forløperen til Fritt Folk, og kom ut i seks utgaver fra 1934. I 

denne oppgaven var den en viktig støtte for å vise hvordan man ordla seg offentlig fra offisielt 

hold. De seks utgavene som utkom er også bevart på mikrofilm i Nasjonalbiblioteket. 

 

 

1.6 Struktur og oppbygning 
 

Denne oppgaven består av syv kapitler, hvor det første kapitlet er denne innledningen, og det 

siste er en avslutning med konklusjon. Oppgaven følger en kronologisk rekkefølge, fordi dens 

mål er å vise hvordan Kamporganisasjonens rolle i NS endret seg over tid. Den kan deles inn i 

tre bolker, hvor første bolk er kapittel 2, 3 og 4. Disse kapitlene tar for seg etableringen av 

Kamporganisasjonen, og etter hvert, hvordan dens rolle ble sementert som en økonomisk 

bærebjelke for NS-apparatet i perioden før okkupasjonen. Kapittel 4 gjør også opp status for 

KOs totale medlemstall ved utgangen av 1939. 

 

Andre bolk er kapittel 5, og tar for seg hvordan denne rollen forsvant raskt etter at 

okkupasjonen var et faktum. Kapittelet viser også utfordringene KO hadde med å finne sin 

plass i NS, etter at den politiske makten var vunnet. Kapittelet ser også på endringene i 

innmeldelsesfrekvensen til KO gjennom hele organisasjonens levetid, men vil fokusere på 

krigsårene. 
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Siste bolk, kapittel 6, handler om tiden etter krigen, eller mer spesifikt, landssvikoppgjøret. 

Kapittelet viser hvordan KO-medlemskapet påvirket dommene, og har også noen utvalgte 

eksempler fra landssviksakene. 
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Kapittel 2 – Bakgrunn for opprettelsen av NSKO (1935-1936) 

 
I dette kapittelet skal jeg vise hvordan Nasjonal Samlings Kamporganisasjon (KO) ble 

opprettet og hvorfor. For å gjøre det, er det nødvendig å se på forholdet mellom Johan 

Bernard Hjort og Vidkun Quisling. Dette fordi historikere som Hans Olaf Brevig og Lars 

Borgersrud langt på vei har angitt dette som hovedårsak til opprettelsen av KO.25 Kapittelet 

vil også ta for seg hvordan KO endret seg i startfasen, fra å være en organisasjon med klare og 

konkrete oppgaver, til å bli det som Johan B. Hjort kalte en papirorganisasjon. Jeg vil også 

trekke fram eksempler på innspill til endringer av KOs rolle og plass i NS-apparatet, samt 

drøfte samspillet mellom Hirden og Hjort på den ene siden, og KO og Quisling på den andre.  

 

 

2.1 Begynnelsen på slutten 
 

Høsten 1936 markerte startskuddet for den splittende striden mellom Hjort og Quisling. Fram 

til da hadde Hjort utelukkende omtalt sin fører i positive ordelag offentlig, men dette skulle 

etter hvert forandre seg. For Hjort sin del hadde konflikten imidlertid oppstått mye tidligere.26 

Halldis Neegård Østbye uttalte til Fritt Folk 12.2.1938 at Hjort allerede våren 1933 hadde sagt 

at Quisling «var villig til å la spørsmålet om Nasjonal Samling falle dersom han ble oppstilt 

som nr. 1 på Bondepartiets liste i Østfold».27 Den gjensidige respekten man kan forvente fra 

to som arbeidet så tett sammen var altså hverken til stede i 1932 eller 1933.  

 

Da Quislings lojale støttespiller og mangeårig venn Frederik Prytz flyttet til Trøndelag mot 

slutten av 1933, oppstod det et slags maktvakuum i den indre krets. De som etter hvert rykket 

opp og fylte tomrommet var om mulig enda mer lojale overfor Quisling. Blant disse var Orvar 

Sæther, Harald Franklin Knudsen, Rolf Jørgen Fuglesang, Tormod Hustad, Ørnulf 

Lundesgaard og Halldis Neegård Østbye. Denne gruppen var preget av en nærmest religiøs 

beundring av Quisling og skulle alle bli sentrale i partiapparatet både før og etter krigens 

utbrudd. Fra før av var Hjort en del av den indre kjernen, men han næret ikke den samme 

                                                 
25 Borgersrud, Den norske militærfascismens historie 1930-1945: Vi er jo et militært parti. S. 259 og Hans Olaf 
Brevig og Ivo de Figueiredo, Den Norske Fascismen: Nasjonal Samling 1933-1940  (Oslo: Pax, 2002). S. 51 
26 Oddvar Høidal, Quisling: En Studie i Landssvik, overs. Henning Kolstad, 2. utg., Quisling: A Study In 
Treason (Oslo: Orion, 2002). S. 187 
27 Brevig og Figueiredo, Den Norske Fascismen: Nasjonal Samling 1933-1940. S. 77 
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beundringen for Quisling. Hjort var mer opptatt av å kunne lede Quisling enn å se på ham 

som en Fører. Hjort hadde sin egen flokk av lojale følgere – hovedsakelig fra sin egen 

fylkesorganisasjon i Akershus. Dette førte til spenninger og gnisninger mellom Hjort-fløyen 

og Quisling-fløyen. Så tidlig som 1934 hadde friksjonene nådd offentligheten, og både 

Dagbladet og Telen harselerte med uenighetene internt i partiet.28  

 

Dette utviklet seg videre utover i 1935, og det var tydelig at samarbeidet i partiet var 

vanskelig. Gnisningene mellom de som var tilhengere av Hjort og de som var tilhengere av 

Quisling, utviklet seg til å bli en fraksjonsstrid langs en Oslo/Akershus-akse. I Oslo var 

Quislings mann Hans L’Orange fylkesfører, og Hjort var det samme i Akershus. Historiker 

Hans Olaf Brevig har notert at organisasjonene var nesten konstant i strid med hverandre, 

foruten å være så å si på alle trinn fylt av henholdsvis Hjorts og Quislings respektive 

følgere.29  

 

På denne tiden viet Hjort en større del av sin tid til partivirksomhet. I mars 1935 tok han over 

som sjef for Hirden og senere samme år ble han styreleder i NS Presse A/S, utgiverselskapet 

som gav ut Fritt Folk.30 Han hadde en spesiell appell til de yngre kreftene i partiet i kraft av 

sin relativt unge alder. Med sine 38 år og tunge verv i partiet var det lett å forstå at han kunne 

bli oppfattet som en trussel for den eldre og mer svevende Quisling og hans støttespillere.31 I 

perioden før 1935, hadde Hjort nøyd seg med en mer tilbaketrukken rolle, men da han 

gjenopptok sin stilling som fylkesfører i Akershus i 1935, oppstod det umiddelbart friksjon. 

Det ble ikke bedre av at han satt i gang et omfattende opprydningsprosjekt i organisasjonen. 

Oddvar Høidal har bemerket at det var en del lokale partitillitsmenn som «mislikte sterkt 

metodene hans, og flere av disse ble presset ut av sine verv, mens andre trakk seg på eget 

initiativ».32 Denne omorganiseringen og utskiftingen da Hjort tiltrådte, markerte for både 

Høidal og Brevig begynnelsen på partisplittelsen – en splittelse som på sikt førte til en 

masseutmeldelse fra partiet.33  

                                                 
28 Ibid. S. 78 
29 Brevig, NS - fra parti til sekt 1933-37. S. 78 
30 Hirden var et uniformert politisk ordensvern bygd opp etter mønster av Hitlers SA. Se Dahl, Norsk 
krigsleksikon 1940-45. s. 171-173 for utfyllende informasjon. Fritt Folk var presseorganet i NS. Til sammen 9 
forskjellige dags- og ukeaviser utkom i kortere eller lengre tid i løpet av perioden 1933-1936. Se Hans Fredrik 
Dahl, Guri Hjeltnes, og  Bernt Hagtvet, Den norske nasjonalsosialismen: Nasjonal samling 1933-1945 i tekst og 
bilder (Oslo: Pax, 2009). S. 63. 
31 Høidal, Quisling: En Studie i Landssvik. S. 187-188 
32 Ibid. S. 189 
33 Brevig og  Figueiredo, Den Norske Fascismen: Nasjonal Samling 1933-1940. S. 199 
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Da Hjort overtok som leder av Hirden i 1935 kom han virkelig til sitt rette element. Han 

hadde ingen problemer med å få orden og disiplin i rekkene av unge, utålmodige og ihuga 

NS-folk. Med sin bakgrunn som sersjant hadde han erfaring med forsvar og militærvesen, og 

nå hadde han sin egen lille garde av lojale følgere. Formelt var Quisling den øverste lederen 

av Hirden, men i realiteten var dette Hjorts organisasjon.34 Historiker Ivo de Figueiredo har 

påpekt om Hirden på midten av 30-tallet, at de unge hirdmennene «nærte en så sterk 

beundring for sitt forbilde, at bevegelsens rette fører nødvendigvis måtte undres hvor 

lojaliteten egentlig gikk».35  

 

Kort tid etter at Hjort tok over Hirden, ba han Quisling om en utvidelse av organisasjonens 

mandat. Hirden skulle ikke lenger bare være et ordensvern, men også en politisk skole der 

medlemmene skulle læres opp i NS sitt livssyn. I august samme år skrev han til Quisling og 

ba om at all skikket ungdom skulle slutte seg til Hirden. I brevet argumenterte han for at det 

«vil være av betydning indad – av hensyn til diciplinen – og utad – som tegn paa at NS 

vokser».36 Quisling ga sitt nølende samtykke, og sendte ut et opprop i oktober om at alle 

menn i alderen 18 til 40 år fra Oslo og Akershus skulle melde seg inn i Hirden. I tillegg måtte 

alle tillitsmenn være hirdmedlemmer. Hjort hadde med andre ord fått sin tilslutning til å 

underhånden knytte sterke lojalitetsbånd mellom seg selv og tillitsmennene, og ikke minst 

ungdommen som var Nasjonal Samlings fremtid. Ungdomsdyrking er for øvrig et viktig 

kjennetegn ved en fascistisk bevegelse ifølge Brevig og de Figueiredo.37 

 

Det neste steget for Hjort var å få sine egne menn inn i viktige posisjoner i partiet, og han 

startet i sin egen fylkesorganisasjon. Det var tydelig at han ønsket å gjøre Akershus 

fylkesorganisasjon til en mønsteravdeling. Figueiredo skrev om Hjorts grep på slutten av 

1935 at strategien gikk ut på å bygge ut partiapparatet i bredde, men samtidig at Hjort la vekt 

på å skape en «virkelig kjerne» av pålitelige folk. Denne kjernen skulle formes innen 

Hirden.38 

  

                                                 
34 Ivo de Figueiredo, Fri mann: Johan Bernhard Hjort - en dannelseshistorie  (Oslo: Aschehoug, 2004). S. 162 
35 Ibid. S. 162 
36 Nasjonalbiblioteket. Håndskriftsamlingen, ms. fol. 4096:5 
37 Brevig og Figueiredo, Den Norske Fascismen: Nasjonal Samling 1933-1940. S. 12 
38 Figueiredo, Fri mann: Johan Bernhard Hjort - En dannelseshistorie. S. 164 
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Slik begynte Johan B. Hjort veien mot å lansere seg selv som en utfordrer til Quislings makt. 

Ikke åpenlyst naturligvis, men det var tydelig for dem som sto nærmest Føreren, at Hjort 

hadde større ambisjoner enn å forbli Quislings nestkommanderende.   

 

Den fremadstormende advokaten, nå sjef for Hirden, Fritt Folk og Akershus 

fylkesorganisasjon, var ikke fornøyd med bare disse vervene. Han ville ha mer. Quisling-

biografen Oddvar Høidal har skrevet at det «var en offentlig hemmelighet i NS at den 

ærgjerrige Hjort ønsket å slå sammen partiorganisasjonene i Oslo og Akershus, helst under 

hans egen ledelse».39 Dette så den allerede truede Oslo-fløyen som en bekreftelse på sine 

egne mistanker om at Hjort utgjorde en reell trussel mot deres egen myndighet og stilling. På 

grunn av dette var de villige til å ta opp de utstøtte Akershus-tillitsmennene og dermed skaffe 

seg en solid base også i Akershus – i Hjorts egen bakhage. Hjort på sin side svarte med å 

arrangere politiske møter i Oslo som konkurrerte med møtene Oslo-organisasjonen 

arrangerte.40 Således var friksjonene blitt en bitter feide. I tillegg var det stridigheter om hvem 

som skulle få disponere Thomas Neumanns høytalerbil og etterhvert ble også hovedkontoret 

trukket inn i feiden.  

 

Mens alt dette pågikk satt én av hovedpersonene selv ganske stille i båten. Quisling hadde for 

vane å unngå vanskelige konfrontasjoner, og striden mellom Oslo og Akershus var intet 

unntak. Oddvar Høidal har påpekt at «Quisling manglet Hitlers mesterlige evne til å stille 

stridende fraksjoner opp mot hverandre for selv å beholde det avgjørende ord. Han bare 

vaklet, og striden skapte stadig større uoverensstemmelser».41 Men helt upartisk var Quisling 

ikke. Vinteren 1936, da to av de som var blitt støtt ut av Hjorts organisasjon i Akershus, Orvar 

Sæther og John Thronsen ønsket å opprette sin egen Oslo-hird i konkurranse med Hjorts 

Rikshird, gav Quisling tillatelse til dette. Dette provoserte Hjort stort og førte til at han stilte 

Quisling et ultimatum: Hjort forlangte full kontroll over hele Hirden og full sammenslåing av 

Oslo og Akershus. I tillegg forlangte han å bli utnevnt til partiets nestfører. Denne stillingen 

hadde han i realiteten hatt lenge, men det var på tide at dette ble formelt mente han, fordi «jeg 

ikke vil finne meg i at folk med meget mindre tjeneste i NS enn min krever sidestilling med 

mig».42 Endelig tok Quisling grep. Han skar igjennom og opprettet en egen fylkeshird for 

                                                 
39 Høidal, Quisling: En Studie i Landssvik. S. 189 
40 Ibid. S. 189 
41 Ibid. S. 189 
42 Brev fra Hjort til Quisling 18.3.1936. Riksarkivet, RA/PA 760 - NS Partiarkiv del 1. Serie Fb, eske 30  
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Oslo og én for Akershus, begge underlagt Rikshirden og Hjort. Noen sammenslåing av 

fylkesorganisasjonene kom ikke på tale, ei heller noen formell innstilling av Hjort som 

nestfører.   

 

Våren og sommeren 1936 ble et vendepunkt for bevegelsen og Hjort. Det var valgår, og slik 

Hjort så det, et være eller ikke være for bevegelsen. Med innrømmelsene han hadde fått av 

Quisling om Rikshirdens autoritet søkte han nå autonomi for Hirden, adskilt fra 

Hovedorganisasjonen. Han gikk sterkt inn for å gjøre hirdorganisasjonen til det virkelig store 

satsingsområdet i NS. I månedene som ledet opp til valget den høsten, jobbet Hjort på spreng. 

Da det endelige resultatet forelå var det nedslående nyheter for alle i bevegelsen. Under 2% 

av stemmene og ingen representanter på Stortinget. Figueiredo omtaler dette som «en spiker i 

kisten for Nasjonal Samling».43  

 

 

2.2 Opprettelsen av NSKO 

 
Våren 1936 ble arbeidet med en ny særorganisasjon fullbyrdet. Denne var generalsekretær 

Rolf Jørgen Fuglesang og Vidkun Quislings nye eliteorganisasjon og ble gitt navnet Nasjonal 

Samlings Kamporganisasjon (forkortet NSKO eller bare KO). Organisasjonen hadde som 

oppgave «å erobre den politiske makt for NS».44 Videre skulle den «omfatte aktive 

medlemmer av NS politiske organisasjon (P.O.) innsatt i spesielle tillitshverv eller uttatt til 

særlige opdrag».45 I KO skulle partimedlemmene deles i tre grupper: Gruppe 1 var 

partiledelsen, gruppe 2 var aktivister og fagpersoner og gruppe 3 var Hirden med dens 

underorganisasjoner. Det helt sentrale var et navneregister, et sentralkartotek, som 

hovedkontoret skulle ta hånd om. Sentralregisteret skulle føres etter rangering innad, eller 

som historiker Lars Borgersrud har kalt det, «politisk status».46 En viktig del av KO-

medlemskapet var troskapsløftet medlemmene måtte avlegge. Dette var en lojalitetserklæring, 

ikke bare til partiet, men til dets fører – Quisling. Lojalitetserklæringen var skriftlig og ble 

bekreftet muntlig ved en høytidelig seremoni der man sverget til 7 punkter. Det første, og 

viktigste, lød: «Jeg lover på ære ubrytelig troskap og loyalitet mot NS-bevegelsen, dens idé og 

                                                 
43 Figueiredo, Fri mann: Johan Bernhard Hjort - en dannelseshistorie. S. 178 
44 Bestemmelser NSKO. RA/PA 760 NS Partiarkiv del 1. Serie Ff, eske 41 
45 Ibid. 
46 Borgersrud, Den norske militærfascismens historie 1930-1945: Vi er jo et militært parti S. 260 
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dens Fører».47 Det fjerde punktet sementerte førerprinsippet48 i bevegelsen fordi de også lovet 

å «adlyde enhver administrativ bestemmelse som treffes av Føreren, eller hans tillits- når 

disse ikke handler imot eller på tvers av Førerens direktiver [sic] ».49 Det var også krav om 

absolutt taushet, selv hvis man trakk seg ut av KO. Brøt man dette gjorde man seg «skyldig i 

en ussel og uverdig handling». I henhold til bestemmelsene fra 1936 skulle alle medlemmene 

benevnes som kampfeller og bære et spesielt merke, kjent som Solørn-merket, og de hadde en 

spesiell medlemsbok. De betalte dobbel månedlig medlemskontigent og en innmeldelsesavgift 

på kr. 5.50 Alle hirdmedlemmer skulle være med i KO, og rangeringen av medlemmene var 

det Quisling som skulle stå for. I planleggingsfasen var det bestemt at Quisling, sammen med 

Adolph Munthe, Frederik Prytz og Ragnvald Hvoslef skulle ha medlemsnummer 1, nummer 2 

gikk til Hjort og nummer 4 skulle være Hans Peter L’Orange.51 I det nevnte sentralkartoteket 

står de fire første oppført som organisasjonens stiftere, men bare Quisling beholdt sitt 

medlemsnummer 1 til slutten av okkupasjonstiden. De to andre ble strøket ved sin død.52  

 

Den forrige delen av kapittelet er ment som en introduksjon til KO – de faktiske planene vil 

behandles grundigere nedenfor.  

 

Så hva var det egentlige poenget med å opprette en slik organisasjon? Var det bare for å ha et 

internt rangeringssystem – en måte å avgjøre hvem som var mest lojale overfor partiet? Eller 

var det et grep Quisling tok for å avkreve en dypere lojalitet overfor ham som person? I 

litteraturen hersker det en viss uenighet om Kamporganisasjonens formål, og ikke minst, 

Hjorts rolle i det hele. Det kommer antakeligvis av det tynne kildegrunnlaget. Kapittelet så 

langt har vist at forholdet mellom Hjort og Quisling var alt annet enn fortrolig. Hjort gjorde 

fremstøt for å løsrive Hirden fra hovedkontoret og han sådde tvil om Quislings 

lederegenskaper – og motiver – allerede fra begynnelsen. Historiker Ivo de Figueiredo skrev i 

2004 om etableringen av KO at «Hjort måtte nødvendigvis oppfatte Kamporganisasjonen som 

en trussel mot hans egen hird. Overfor Quisling spør han også hva en slik ‘papirorganisasjon’ 

                                                 
47 NSKO troskapsløfte. RA/PA 760 NS Partiarkiv del 1. Serie Ff, eske 41 
48 Førerprinsippet var det ledende styringsprinsipp i NS helt fra bevegelsens begynnelse. Det går ut på at den 
beste til enhver tid skal treffe avgjørelsen. Dette innebar at enhver autoritet i et hierarki skulle utledes av 
autoriteten over ved at lederen (føreren) alltid var utpekt av lederen på høyere nivå og sto til ansvar for ham. Se 
Dahl, Norsk krigsleksikon 1940-45. S. 129-130 for utfyllende informasjon. 
49 NSKO troskapsløfte. RA/PA 760 NS Partiarkiv del 1. Serie Ff, eske 41 
50 Bestemmelser for NSKO. Ibid. 
51 Borgersrud, Den norske militærfascismens historie 1930-1945: Vi er jo et militært parti. S. 260 
52 NSKOs medlemsprotokoller. RA/PA 759 – NS Generalsekretariatet, eske 115 
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kan bidra med som ikke Hirden kan».53 Påstanden om papirorganisasjon er hentet fra et brev 

fra Hjort til Quisling, datert 27.10.1936. Figueiredo mener altså at Hjort var kritisk til 

etableringen av en slik organisasjon. Dette synet får han støtte i av historiker Lars Borgersrud 

som bemerket at «Hjort var mot hele KO-systemet».54 Det er naturlig å tenke i disse baner. 

Hjort hadde lenge vært skeptisk til Quislings lederskap, og med den pågående striden mellom 

Oslo og Akershus er det logisk å slutte at Hjort ikke ønsket sine egne hirdgutter innsverget i 

lojalitetsbånd til Quisling. En som langt på vei er enig, men som går enda lenger enn de 

Figueiredo og Borgersrud, er Oddvar Høidal. I sin reviderte utgave av Quisling-biografien fra 

2002, hevder Høidal at «Hjort betraktet Kamporganisasjonen som en konkurrent til Hirden, 

og han og hans tilhengere meldte seg ikke inn».55 Dette stemmer ikke overens med kildene. I 

Kamporganisasjonens medlemsprotokoller sto Hjort oppført med medlemsnummer 2. Riktig 

nok strøket, men det var først 25.1.1937, etter at han forlot partiet.56 Faktisk sto Hjort også på 

den første siden sammen med de andre grunnleggerne av organisasjonen – Hvoslef, Prytz og 

Munthe. Dette påpekte også Hans Fredrik Dahl i sin artikkel i Historisk Tidsskrift 03/2004: 

«Han [Hjort] stiftet NS Kamporganisasjon, en forening som med sitt skriftlige troskapsløfte 

til Quisling brøt mot straffelovens § 330».57  

 

Figueiredo gjentok poenget sitt om etableringen av KO i den andre utgaven av Hjort-

biografien som kom i 2004. Her beholdt han det samme synet som han hadde to år før, da han 

skrev Den norske fascismen, men den gangen lente han seg på hva Dahl hadde skrevet i sin 

Quisling-biografi fra 1991.58 Der lanserte Dahl det synet som er blitt det rådende når det 

gjelder hva Hjort mente om etableringen av NS Kamporganisasjon, nemlig at Hjort måtte 

«oppfatte KO som en rivaliserende organisasjon til hans egen hird, hva den nok også i noen 

grad var».59 Dette synet er den logiske slutningen av Hjorts ærgjerrighet, all den tid han 

ønsket å slå sammen Oslo og Akershus fylkesorganisasjoner. Men var det slik Quisling 

tenkte?  

 

                                                 
53 Figueiredo, Fri mann: Johan Bernhard Hjort - En dannelseshistorie. S. 179 
54 Borgersrud, Den norske militærfascismens historie 1930-1945: Vi er jo et militært parti, 1. S. 260 
55 Høidal, Quisling: En Studie i Landssvik. S. 195 
56 NSKOs medlemsprotokoller. RA/PA 759 – NS Generalsekretariatet, eske 115 
57 Hans Fredrik Dahl, «Nordisk høyreradikalisme,» Historisk tidsskrift 83, no. 03 (2004). S. 430 
58 Brevig og Figueiredo, Den Norske Fascismen: Nasjonal Samling 1933-1940. S. 242, note 17. 
59 Dahl, En Fører Blir Til. S. 433 
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Det foreligger lite kildegrunnlag som sier noe om Quislings tanker rundt KO som en motvekt 

til Hjorts hird. Derimot er det noen ting vi vet. Vi vet at Quisling var opptatt av å sementere 

sin egen posisjon, spesielt i tiden der det var motgang, slik som etter valget i 1936. Dette 

bekreftes av punktene i troskapsløftet KO-medlemmene måtte avgi. Å sverge troskap til 

partiets Fører peker mot en bekymring om at lojaliteten var på gyngende grunn. At lojaliteten 

sviktet i deler av partiet er hevet over enhver tvil. Da striden mellom Oslo og Akershus raste 

for fullt var det, som tidligere nevnt, mange som valgte Hjorts side. Brorparten av disse igjen 

valgte å følge Hjort ut av partiet da han meldte seg ut i 1937. Om Quisling så hvor dette var 

på vei hen er uklart, men høyst sannsynlig så han signalene. I så fall vil det å avkreve 

troskapsløfte være et taktisk grep. Vi må også huske på hvem som skulle avlegge 

troskapsløftet. Det var, i tillegg til partiledelsen og tillitsmennene, medlemmene av Hjorts 

organisasjon – Hirden.  

 

Vi vet også at Quisling så med bekymring på hvor sterk Hirden og dens sjef var blitt, noe som 

går fram av at han knyttet hirdsekretær Bjarne Vold til seg. Dette var for å skaffe seg kontroll 

med hva som foregikk i organisasjonen. Han sørget for at Hjort avga Vold til 

Spesialavdelingen, men ikke før Vold hadde tatt med seg alle Hirdens arkiver.60 Da Quisling i 

samme manøver opprettet Kamporganisasjonen, kan man tenke seg at planen var å bytte ut 

lederskapet i Hirden og muligens omstrukturere hele organisasjonen til å passe inn med denne 

nye eliteorganisasjonen.  

 

Et viktig poeng som historikeren Lars Borgersrud nevner om opprettelsen av KO er at tanken 

«om å innføre en indre rangering av partimedlemmene i form av et nomenklatur var ikke ny. 

Behovet for en egen eliteorganisasjon fulgte logisk av beslutningen i 1933 om å bygge et 

masseparti».61 Kanskje var det så enkelt. Vi vet jo at Hjort også var blant grunnleggerne av 

KO, så på et eller annet tidspunkt var han tilhenger av eliteorganisasjonen. Når det er sagt, så 

er det ikke noe i veien for at denne meningen kan ha endret seg for Hjort. Noe skjedde i alle 

fall, fordi i oktober 1936 skrev han brevet hvor han kalte KO en papirorganisasjon. Kan det 

tenkes at Hjorts brev hadde et annet formål enn å sette spørsmålstegn ved nytteverdien til 

Kamporganisasjonen? For eksempel å forsøke å vise Quisling at han hadde det han trengte i 

Hjort og hans hird? Spørsmålene lar seg ikke enkelt besvare, fordi andre stridsspørsmål tok 

                                                 
60 Borgersrud, Den norske militærfascismens historie 1930-1945: Vi er jo et militært parti. S. 259 
61 Ibid. S. 259 
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dets plass. Uansett var resultatet av opprettelsen KO en videre sementering av splittelsen 

mellom Hjort og Quisling.  

 

Det er sannsynlig at intensjonen for opprettelsen var en annen enn det organisasjonen ble 

brukt til. Altså at tanken var en eliteorganisasjon for å samle troppene, men at den i 

begynnelsen ble brukt som et middel i maktkampen mellom Hjort og Quisling. Dette 

spørsmålet vil jeg komme tilbake til, men først vil jeg se litt nærmere på intensjonen, altså de 

faktiske planene for KO, både generelt for organisasjonen, men også spesielt for det enkelte 

KO-medlem. 

 

 

2.3 Planer og formål med opprettelsen av Kamporganisasjonen 

 
Det er liten tvil om at de opprinnelige planene for KO var store. Det tidligste beviset for 

arbeid med organisasjonen jeg har klart å finne er et utkast til bestemmelser om ordning av 

KO, datert oktober 1935.62 Antakelig begynte arbeidet lenge før. Hans Fredrik Dahl skrev i 

Norsk Krigsleksikon at organisasjonen ble stiftet i 1934, men dette er galt.63 

Kamporganisasjonen ble stiftet 12. mars 1936.64 I det første utkastet til bestemmelsene går det 

fram at KO skulle danne en grunnstamme i NS som ledelsen alltid skulle kunne stole på, et 

slags utvidet medlemskap. Det var også viktig helt fra begynnelsen at ingen skulle regnes for 

kampfelle uten å være «autorisert av vedkommende fylkesfører».65 Dersom man holdt til et 

sted der det ikke var opprettet noen fylkesorganisasjon var det Quisling selv, eller den han 

bemyndiget, som ga en slik autorisasjon, noe som er typisk for organisasjoner styrt etter 

førerprinsippet. Dette prinsippet synes viktig å understreke i bestemmelsenes tredje punkt, 

hvor det også vises til NS alminnelige lover:  

 

                                                 
62 Utkast til bestemmelser om ordning av Nasjonal Samlings kamporganisasjon. 4.10.1935. RA/PA 760 NS 
Partiarkiv del 1. Serie Ff, eske 41 
63 Dahl, Norsk krigsleksikon 1940-45. S. 217 
64 NSKOs medlemsprotokoller. RA/PA 759 – NS Generalsekretariatet, eske 115 
65 Utkast til bestemmelser om ordning av Nasjonal Samlings kamporganisasjon. 4.10.1935. RA/PA 760 NS 
Partiarkiv del 1. Serie Ff, eske 41 
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I det vanlige organisasjonsarbeid inngår kampfellene på de poster de stilles av 

vedkommende politiske fører efter NS almindelige lover og mottar alle ordrer og 

direktiver fra eller gjennem denne.66  

 

Dette peker i retning av planer om KO som en tverrgående organisasjon, hvis medlemmer i 

utgangspunktet skulle ha vanlige stillinger i NS. Ideen var altså at medlemmene, eller 

kampfellene, skulle kunne stå i andre NS-organisasjoner og ha andre verv, fordi KO nettopp 

skulle «omfatte aktive medlemmer av NS politiske organisasjon». Planen var et slags felles 

forum, en møteplass, for å kunne knytte bånd mellom politiske førere av styrer og råd, ledere i 

særorganisasjoner som NSK, forskjellige tillitsmenn, mellom de såkalte spesialistene, altså 

foredragsholdere og teoretiske medarbeidere, komitemedlemmer og ikke minst Hirden.  

 

I utkastet fra oktober var det skrevet en kort innledning til hvorfor det var nødvendig å 

opprette KO. Det var et mål å «øke vår bevegelses samhold og slagkraft i de anstundes hårde 

kamptider». Denne innledningen ble tatt ut i senere utkast, og sto aldri i de endelige 

bestemmelsene. For å forklare hvorfor setningen var tatt ut kan det være nyttig å nå løfte 

blikket og se på hvordan situasjonen for NS var i oktober 1935.  

 

Sommeren 1935 ble av Hans Fredrik Dahl lansert som begynnelsen på stagnasjonen i NS’ 

vekst på 30-tallet. Det var flere faktorer som spilte inn som har ledet til Dahls påstand. Den 

mest konkrete begivenheten var fadesen i Åmli, der Quisling holdt en tale som ble referert i 

arbeideravisen Tiden. I møte med tilrop fra publikum skal  Quisling ha sagt at når NS kommer 

til makten skal hodene rulle på Folkets Hus, og på slike lakeier som sto der og ropte. Hvorvidt 

Quisling faktisk lot disse ord falle var det en viss debatt om i samtiden, og senere forskning 

har ikke klart å avdekke hva som faktisk ble sagt.67 Det er i alle fall hevet over enhver tvil at 

denne begivenheten gjorde stor skade for partiet. Uttalelsen ble av arbeiderpressen tatt til 

inntekt for Quislings voldelige mål. 

 

I tillegg til hendelsen i Åmli var det sommeren og utover høsten en ulmende uro i 

medlemsmassen. I følge Dahl kan uroen ha hatt flere årsaker, som at partiet var nytt og 

ideologisk sett ikke hadde funnet sin trygge grunn, at det var mye fiendtlig omtale i pressen 

                                                 
66 Ibid. 
67 Journalisten innrømmet i ettertid å ha manipulert referatet for å skade NS, men det var først etter at han hadde 
blitt NS-mann selv, og han er derfor en lite troverdig kilde. Se Dahl, En Fører Blir Til. S. 345 
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og at partiet var skandalepreget. Men den viktigste årsaken hos Dahl var at NS ble tvunget inn 

i spenningen mellom tysk nasjonalsosialisme og italiensk fascisme.68 Denne ideologiske 

forklaringen, supplert av ytre spenningsforhold, fikk han støtte i av historiker Ivo de 

Figueiredo. Han har påpekt at et påfallende endringstrekk i NS i andre halvdel av 30-tallet var 

«en sterkere oppfatning av partiet som en del av en verdensomspennende nasjonalistisk 

reisning, og spesielt en identifisering med den tyske nasjonalsosialismen».69 

 

Behovet for en organisasjon for å øke samholdet og slagkraften blant de mest aktive i «de 

anstundes hårde kamptider» ble med andre ord oppfattet som viktig i oktober 1935. Hvis vi 

her legger til at utmeldelsene som senere skulle mangedobles, begynte høsten 1935, var det en 

god strategi å knytte tettere samhold gjennom troskapsløfte.  

 

En annen mulig del av forklaringen på hvorfor det var viktig med et samhold i bevegelsen i 

1935 er tallene som ble operert med det året. Det hersker endel usikkerhet rundt 

medlemstallene før krigen. Hans-Dietrich Loock la NS’ egne tall til grunn, som viste at det 

var omlag 15000 medlemmer ved utgangen av året.70 Ivo de Figueiredo har litt nyere tall som 

viser at ledelsen mente at det var omlag 8500. Begge disse tallene var nok svært overdrevet, 

og de Figueiredo har påpekt at Bergensprosjektet opererer med et tall på 2691.71 Her har de 

Figueiredo vært unøyaktig, fordi tallene publisert fra Bergensprosjektet var 2537.72 Jeg vil 

komme tilbake til medlemstallene i NS på 30-tallet senere i oppgaven. Poenget her er at 

uavhengig av hva som faktisk var de korrekte tallene, ville det for en organisasjon av en 

såpass størrelse som NS’ ledelse definerte den som, være et behov for en indre kjerne med 

styrket samhold.  

 

Som nevnt var KOs hovedformål at den skulle erobre den politiske makt for NS. En mulig 

plan for å oppnå dette var å nedsette spesialorganisasjoner og å løse «spesielle opdrag».73 

Ordbruken var nok ikke tilfeldig. Dette skulle være en eliteorganisasjon for personer innsatt i 

                                                 
68 Ibid. S. 349 
69 Brevig og Figueiredo, Den Norske Fascismen: Nasjonal Samling 1933-1940. S. 189 
70 Hans-Dietrich Loock, «Support for Nasjonal Samling in the Thirties,» i Who Were The Fascists: Social Roots 
of European Fascism, red. Stein Ugelvik Larsen, Jan Petter Myklebust, og Bernt Hagtvet (Bergen: 
Universitetsforlaget, 1980). S. 671 
71 Brevig og Figueiredo, Den Norske Fascismen: Nasjonal Samling 1933-1940. S. 107 (faktaboks) 
72 Fig. 2 i Stein Ugelvik Larsen, «The Social Foundations of Norwegian Fascism 1933-1945 - An analysis of 
Membership Data,» i Who Were the Fascists: Social Roots of European Fascism, red. Stein Ugelvik Larsen, 
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73 Bestemmelser for NSKO. RA/PA 760 NS Partiarkiv del 1. Serie Ff, eske 41 
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spesielle tillitsverv og «uttatt til tjeneste for særlige opdrag». Først og fremst var disse 

spesielle og særlige oppdragene foredrag, agitasjon og særskilt nedsatte komiteer. Foruten 

disse, var Hirden den største og viktigste særorganisasjonen som KO skulle hente sine 

medlemmer fra. Hirdens medlemmer hadde allerede vist at de var særlig aktive medlemmer, 

villige til å gå inn for den nasjonale sak med både kropp og sinn. Men det var også et annet 

element. Den pågående striden mellom Hjort og Quisling kan også tas til inntekt for grepene 

Quisling tok i forholdet mellom KO og Hirden. Under skal jeg se litt på hvilken rolle Hirden 

var tiltenkt i nettopp dette spenningsforholdet. 

 

 

2.4 Hirdens rolle 
 

Hirden og KO skulle etter bestemmelsene inngå i en gjensidig binding. Det ble gjort eksplisitt 

at alle medlemmer av Hirden også skulle stå i KO, og vise versa. Det het seg i KOs 

bestemmelser at «[a]lle mannlige kampfeller under 40 år skal efterhvert som regel gjennemgå 

et vanlig hirdkursus på minst 3 måneder». Det samme gjaldt Unghirden og Den kvinnelige 

hird. Som nevnt fremgikk det av førsteutkastet til bestemmelsene at KO skulle være en 

organisasjon hvis mål var å øke bevegelsens samhold. I lys av at setningen om samhold ble 

fjernet fra senere utkast, og ikke minst den endelige versjonen av bestemmelsene fra 1936, 

presenterer en annen grunn seg til dette gjensidige bindingsforholdet mellom KO og Hirden:. 

nemlig at Quisling ønsket seg en sterkere kontroll over Hirden og at KO-medlemskapet kunne 

fungere som en garanti for dette. I så måte gikk KO direkte inn i lederstriden mellom Quisling 

og Hjort og kan være med på å forklare hvorfor Hjort, tross sitt medlemskap, stilte seg så 

negativ til den. Hirdsjefen skulle ytterligere bindes til KO ved at han gikk inn i KOs 

hovedstyre, et politisk aksjonsutvalg som stabssjef. Her skulle for øvrig foruten Føreren og 

hirdsjefen, også generalsekretæren, pressesjefen, propagandasjefen, ungdomslederen og 

«eventuelt andre kampfeller hvis deltagelse til stadighet eller for tilfellet, N S F anser 

ønskelig».74 I det første utkastet står Hjorts navn notert med blyant ved Hirdsjefen, noe som 

kan peke i retning av at Quisling ønsket seg ham som stabssjef i 1935. Noen slik notering 

finnes ikke i senere utkast.  

 

                                                 
74 Utkast til bestemmelser om ordning av Nasjonal Samlings kamporganisasjon. 4.10.1935.  Ibid. 
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Hirdens planlagte rolle i KO var også viktig når det gjaldt organiseringen av den såkalte 

utøvende stab som skulle bestå av hirdkontoret, presse og etterretningskontoret, 

propagandakontoret og operasjonsavdelingen. Den utøvende stab forble på tegnebordet og tatt 

ut av de endelige bestemmelsene fra 1936. Derimot ble det besluttet også å organisere en 

flyvende kolonne i direkte tilslutning til det politiske aksjonsutvalget «bestående av 

höittalerbiler med det nødvendige antall hirdfolk og tekniske apparat, person – og lastebiler 

m.v.»75 Planen var med andre ord at KO hadde en rolle å spille i propagandaapparatet, noe 

som også viser seg i bestemmelsenes sjette punkt: 

 

Det påligger de politiske aksjonsutvalg å nöie fölge den politiske situasjons utvikling 

og energisk utnytte enhver anledning til planmessige og aktive fremstöt, å ordne med 

masseagitasjonen, og å organisere og lede masse-kampanjer, såvel kortvarige som  

slike beregnet på lengre tidsrum.76 

 

Med andre ord var det en rekke konkrete oppgaver man så for seg at Kamporganisasjonens 

medlemmer skulle løse. Denne planen om de konkrete oppgavene ble etter hvert tilsidesatt, 

noe jeg vil komme tilbake til senere.   

 

 

2.5 Hans L’Oranges håndbokutkast 
 

Som sjef for NS organisasjonskontor utarbeidet Hans L’Orange et utkast til en håndbok i 

organisasjonsarbeid for NS’ tillitsmenn i 1936. I denne perioden sorterte 

Kamporganisasjonens sentralkartotek under hans avdeling. L’Orange hadde med andre ord 

overoppsyn med tilstrømningen av medlemmer til KO i startfasen, og benyttet 

håndbokutkastet til å oppklare KOs rolle i NS-apparatet. Den omfattende håndboken tar for 

seg alle aspekter ved NS-organisasjonen slik den så ut i 1936 og er i seg selv en god kilde til 

innblikk i den til dels ekstreme grad av organisasjon og detaljstyring som preget bevegelsen. I 

stor grad brukte L’Orange formuleringene fra KOs bestemmelser, men han brukte også en del 

plass på å understreke at KO skulle være en organisasjon, ikke bare for aktive medlemmer av 

hovedorganisasjonen, men skulle også omfatte aktive fra Ungdomsfylkingen. Han klargjorde 

                                                 
75 Bestemmelser for NSKO. Ibid. 
76 Ibid. 
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at KO var en «fellesorganisasjon, en samlende organisasjon som rekker over begge [NS og 

NSUF] hovedgrupper av bevegelsen».77 

  

En modifisering av de tre hovedgruppene som skulle være medlemmer kan peke i retning av 

en utvidelse av KOs fokusområde. Fra tidligere var det 1) de politiske tillitsmenn, 2) 

spesialistene og 3) Hirden. Det nye i håndboken var at:  

   

Kamporganisasjonen består stort sett av fölgende grupper: 

1) Politiske tillitsmenn i hovedorganisasjonen samt tillitsmenn i 

‘arbeidsorganisasjonene’ og NSUF 

2) Spesialister 

3) Hirdene, nemlig Den egentlige hird, Unghirden, Guttehirden, Kvinnehirden og 

Kurerkorps.78 

 

Det er spesielt det første punktet som ble utvidet til å omfatte arbeidsorganisasjonene og 

NSUF. Denne utvidelsen og klargjøringen spiller inn i et større fokus på ungdommen som en 

viktig kilde til å sikre bevegelsens framtid. Det er opplagt at dersom man kunne skape 

lojalitetsbånd til bevegelsen og dens fører allerede fra ung alder hadde man sikret seg en kilde 

til støtte i kommende år. Jeg legger her vekt på dette fordi visjonen for de to organisasjonene 

(NS og NSUF) fra begynnelsen av var å være to separate organisasjoner. De skulle arbeide 

hver for seg og holdes adskilt organisasjonsmessig sett.79 Dermed skulle KO være 

bindeleddet mellom disse to organisasjonenes tillitsmenn og i så måte virke forsterkende på 

samholdet for bevegelsen sett under ett. Arbeidsorganisasjonene må her forstås som de 

organisasjoner som var tilknyttet hovedorganisasjonen, men ikke var en separat organisasjon 

slik som NSUF. Altså organisasjoner besatt av individer som hadde samme arbeidsoppgaver, 

eksempelvis  kvinneorganisasjonene, Hirden, ungdomsgildene osv. Tillitsmennene fra disse 

organisasjonene skulle innrulleres i KO, og dermed gjøre KO til den samlende og tverrgående 

organisasjonen som ledelsen ønsket at den skulle bli. Men ikke alle var enige i dette, eller 

forsto hva ledelsen ønsket å oppnå med Kamporganisasjonen. Under vil jeg trekke fram noen 

eksempler på innspill til ledelsen om hva KO skulle være og hvordan den skulle organiseres.  

                                                 
77 Utkast til Håndbok i organisasjonsarbeide for tillitsmenn i NS. Utarbeidet i 1936 av Hans L’Organge, S. 9. 
RA/PA 760 – NS Partiarkiv del 1. Serie Fb, eske 30.  
78 Ibid.  
79 Ibid. S. 5 
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2.6 Innspill til hva KO skulle være  

 
KO var i all hovedsak Quisling, L’Orange og Fuglesangs prosjekt, men det betyr ikke at de 

var de eneste som hadde en formening om hva organisasjonen skulle være. Etter opprettelsen 

av KO var det flere som la fram sine forslag for Quisling om hvordan NS skulle organiseres i 

forbindelse med KO. Jeg vil først ta for meg Quislings sekretær for hirdsaker, Bjarne Vold, 

deretter hirdsjefen selv, Johan B. Hjort. 

 

Ifølge historiker Lars Borgersrud var Bjarne Vold Quislings mann. Sånn sett er det 

symptomatisk at han også var positivt innstilt til Kamporganisasjonen. Han var et av de 

opprinnelige medlemmene av Hirden, og ble utnevnt til Hjorts nestleder da han tok over 

hirdorganisasjonene i Oslo og Akershus. Da Quisling i 1936 søkte å få bedre kontroll med det 

som foregikk i Hirden var det Vold han knyttet sterkere til seg.80 23. oktober 1936 fremmet 

Vold noen forslag til Quisling angående Kamporganisasjonen som kan belyse noe av det 

spillet som foregikk i kulissene i og rundt KOs første fase, nemlig striden mellom Oslo og 

Akershus og ikke minst Hjort og Quisling. Bjarne Vold foreslo at kontorpersonalet ved alle 

NS-kontorene, inkludert pressekontoret, måtte kun ha «folk som er medlemmer av vor 

kamporganisasjon».81 Videre foreslo han at såkalte utenforstående «heri iberegnet 

almindelige NS-medlemmer må kun ha adgang til ekspedisjonslokaler». Bjarne Vold anså det 

altså som en nødvendighet å stramme inn på hvem som hadde adgang til å besette stillinger i 

NS. Disse måtte være medlemmer av KO for dermed å sikre lojaliteten til Quisling. 

Konteksten dette er skrevet i er viktig her. I 1936 hadde turbulensen i NS nådd nye høyder. 

Det var mange utmeldelser fra ordinære, så vel som fremtredende medlemmer, og svært mye 

kritikk av Føreren fra flere hold.82 

 

Det var viktigere enn noensinne å kun ha de mest lojale medarbeidere, ikke minst pressefolk, 

mente Vold. Dette poenget understreket han i det siste punktet av forslag: «Vore pressefolk 

må kun bestå av utsøkte krefter med 100% NS-innstilling. Nødvendig er medlemskap i 

N.S.K.O.»83 Lite tyder på at Vold nådde fram med sine forslag til å begynne med. 

Rundskrivene fra denne perioden inneholder ingen nye retningslinjer for ansettelser, men det 

                                                 
80 Borgersrud, Den norske militærfascismens historie 1930-1945: Vi er jo et militært parti. S. 259 
81 Brev fra Vold til Quisling. 23.10.1936. RA/PA 760 – NS Partiarkiv del 1. Serie Fb, eske 29 
82 Dahl, En Fører Blir Til. S. 418 ff. 
83 Brev fra Vold til Quisling. 23.10.1936. RA/PA 760 – NS Partiarkiv del 1. Serie Fb, eske 29 
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kan også forklares med at man ikke så nødvendigheten av det. I bestemmelsene for KO kunne 

en lese at organisasjonen allerede skulle omfatte alle aktive medlemmer, og således skulle en 

da tro at de som var ansatt på kontorene allerede sto i KO, eller på vei til å bli opptatt. En 

mulig forklaring på disse forslagene fra Vold er at han ikke egentlig siktet direkte til de som 

innehadde stillinger ved hovedkontoret, men heller at brevet var myntet på Hjorts tilhengere. 

Disse hadde vært nølende med å melde seg inn i KO. Vold hadde vært både sekretær for 

Hirdens hovedkontor og senere Hjorts nestleder i samme organisasjon. Han kjente meget godt 

til at lojaliteten til mange av Hjorts menn, som var organisert i Akershus Hird og FO, nettopp 

lå hos Hjort og ikke hos Quisling. Sett i lys av dette kan man forstå hvorfor Vold så det som 

nødvendig å be Føreren om å stramme inn KO-plikten.  

 

Det er i tillegg nærliggende å tro at Vold med disse forslagene forsøkte å roe gemyttene, og 

unngå splittelse i partiet. Det som taler i denne retning er punktet som han kalte «Førerens 

positive linje», hvor han understreket følgende: 

  

Denne linje må forlanges opprettholdt i all mundtlig og skriftlig propaganda. 

Nedrakking av personer må absolutt undgås.-  

De som ikke vil følge Føreren’s positive linje må ikke få lov til å holde foredrag eller 

få adgang til vor presse.- (Her har tildels ledende N S folk forsyndet sig meget, og-så 

under valgkampen.)84  

 

Denne positive linjen kan her forstås som det Hans Fredrik Dahl har kalt Førerens haleheng. 

Oddvar Høidal kalte det Quislings trang til å diktere.85 For begge innebar dette at Quisling i 

stridigheter ville høre alle og så skrive et rundskriv med det som måtte forbedres. Altså at 

disse uenighetene ikke skulle tas i plenum, men med Quisling personlig. Konsekvensen av 

denne linjen var at alt ville bli sagt, men ingenting gjort, ifølge Dahl.86 Likevel ser det ut til at 

Vold, i hvert fall utad, støttet denne linjen. 

 

 

                                                 
84 Ibid. 
85 Høidal, Quisling: En Studie i Landssvik. S. 200 
86 Dahl, En Fører Blir Til. S. 420 
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2.7 Brev fra fylkesføreren 
 

Det var ingen hemmelighet at Johan B. Hjort var kritisk til Kamporganisasjonen. Som 

tidligere vist spilte KO en rolle i striden mellom Hjort og Quisling. Konflikten mellom dem 

nådde et foreløpig toppunkt med brevet Hjort sendte til Quisling 27. oktober 1936. Dette var 

bare en snau uke etter at Vold hadde fremmet sine forslag om KO og NS. Man bør merke seg 

tidspunktet for brevene. De kom begge i kjølvannet av Fuglesangs innkallelse til et utvidet 

rådsmøte for alle fylkesførerne. Som legitimasjon hadde generalsekretæren krevet 

fremvisning av KO-boka for å få adgang.87 På sitt mest juridiske vis siterte Hjort delen av 

innkallelsen hvor Fuglesang også klargjorde for tillitsmennene som ikke allerede var skrevet 

inn i KO, kunne ordne sitt medlemskap på møtet. Dette ville ikke Hjort ha noe av. I brevet til 

Quisling skrev han krast at det «forundrer mig at en i for NS så kritisk tid kan hefte sig ved 

den slags bagateller».88 Å avfeie et krav om KO-medlemskap for tillitsmenn som bagateller, 

sier ganske mye om hvordan Hjort forholdt seg til Kamporganisasjonen høsten 1936. Hjort 

mente videre at Fuglesang skulle være takknemlig for at tillitsmennene i det hele tatt dukket 

opp på møtet, og at man bare burde være glad for de ville hjelpe til med å rette opp forholdene 

etter det elendige valget som hadde vært.  

 

De aktuelle tillitsmennene som Fuglesang hadde siktet til, og som Hjort tok i forsvar, var alle 

fra Rikshirden eller Akershus Fylkesorganisasjon. Det var med andre ord Hjorts menn det var 

snakk om. Det er derfor sannsynlig å slutte at den neste passasjen Hjort skrev til Quisling var 

like mye hans egne meninger, som de tillitsmennene han skrev at hadde fremmet dem: 

 

Vedkommende tillitsmenn fra Akershus og Rikshirden er visstnok ikke medlemmer av 

K.O., fordi K.O. ikke er blitt det de hadde håpet. Nye folk som ikke har «kjempet», 

blir fortvekk medlemmer i K.O., mens gamle «kjempere» holder sig vekk, fordi de har 

en følelse av at K.O. ikke er noen real kamporganisasjon, men en papirorganisasjon.89 

 

Det er tydelig at Hjort var kommet til et punkt der han ikke så noe poeng med KO i sin 

daværende form. Det er interessant at Hjort ikke nødvendigvis avfeide ideen om en 

kamporganisasjon. Det han avviste var Kamporganisasjonen. Hjort mente at en 

                                                 
87 Rundskriv fra Fuglesang til alle fylkesførere 26.10.1936. RA/PA 758 –NS Hovedkontoret. Serie Fb, eske 1 
88 Brev fra Hjort til Quisling 27.10.1936. Ibid. 
89 Ibid. 

36



kamporganisasjon ikke kunne organiseres fram gjennom planlegging, men at den måtte vokse 

fram i kamp.  

 

Hans poeng om at de såkalte gamle kjemperne holdt seg vekk fra organisasjonen var en 

sannhet med modifikasjoner. De mest fremtredende medlemmene, slik som Schancke, 

Vedeler og Lunde, hadde latt seg skrive inn våren 1936, på samme møte som Hjort selv avla 

troskapsløfte.90 Men følelsen av at KO ikke var noen «real kamporganisasjon, men bare en 

papirorganisasjon», var det hold i. Dette var også noe Quisling selv sa seg enig i da han 

forfattet sitt svar – meddelelsen til fylkes-, krets- og lagførere fra 30. oktober. Her så han seg 

nødt til å oppklare KOs tiltenkte rolle. Dette skrivet er nokså interessant fordi det bryter med 

den opprinnelige tanken om KOs rolle i propagandaapparatet. Det ligger nærmere opp til det 

organisasjonen viste seg å bli utover 30-tallet og inn i okkupasjonsårene. I meddelelsen skrev 

Quisling at: 

 

[...] kamporganisasjonen ikke er nogen egen organisasjon, men bare en central-

registrering av de aktive tillitsmenn og medlemmer i NS forskjellige 

‘kamporganisasjoner’, altså politiske tillitsmenn, spesialister, hirdfolk, o.s.v.91 

 

Som det går fram av meddelelsen var det stadig de tre hovedgruppene som skulle kunne bli 

medlemmer. Det nye i meddelelsen var at gruppene i seg selv var definert som egne 

kamporganisasjoner. Samtidig virker det ikke som at Quisling hadde endret syn på 

viktigheten av en kamporganisasjon. Han påpekte i samme meddelelse at en 

sentralregistrering var absolutt nødvendig for bevegelsen og at det ble «mer og mer 

nødvendig for hver dag». Videre anmodet han også sine fylkes-, krets- og lagførere om å være 

behjelpelige med å gjennomføre ordningen «hvis betydning ikke må undervurderes». Det er 

altså tydelig at Quisling selv hadde høye tanker om organisasjonen. Men han kom ikke 

utenom den kritikken Hjort hadde fremmet. En sentralregistrering av aktive tillitsmenn kan 

vanskelig sies å være noe mer enn en papirorganisasjon. Såpass erkjente Quisling også, da 

han skrev at KO ikke var noen egen organisasjon.  

 

                                                 
90 NSKOs medlemsprotokoller. RA/PA 759 – NS Generalsekretariatet, eske 115 
91 Meddelelse Quisling til fylkes-, krets- og lagførere 30.10.1936. RA/PA 760 – NS Partiarkiv del 1. Serie Fb, 
eske 30 
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I brevet han skrev 27. oktober la Hjort til grunn at NS-bevegelsen ikke hadde klart å 

rekruttere flere «selvstendige og dyktige folk» i sentrale stillinger, fordi bevegelsen sviktet å i  

tilstrekkelig grad skille mellom medlemmene.92 Med dette pekte han tilbake på poenget sitt 

om gamle og nye «kjempere» og mente at dette var et trekk ved bevegelsen som måtte brytes 

med fordi det var i strid med partiprogrammet. Akkurat dette siste ble ikke adressert i 

meddelelsen fra Quisling, noe Hjort tok ille opp. 19. november, i overkant av to uker etter 

rådsmøtet, skrev han en lengre redegjørelse til Føreren over hva som var galt i bevegelsen, og 

fremmet i samme brev en anmodning om å kalle inn rådet til nytt møte. I brevet beklaget 

Hjort seg over at møtet 30. oktober hadde vært så dårlig planlagt og gjennomført at det ikke 

kunne lede til noe resultat. Han mente at tillitsmennene hadde reist derifra uten noen faste 

direktiver, og derfor ingenting å bøte på den «missteming mötet måtte fremkalde og som idag 

brer sig mere og mere innenfor Nasjonal Samlings rekker».93 Som ett av punktene Hjort listet 

opp i sin redegjørelse, gjentok han sin skepsis til «at bevegelsen bruker tid og krefter til å 

skape papirorganisasjoner, som ifølge utviklingens lov först kan tre ut i livet om mange år». 

Han mente at denne trangen til byråkratisk organisering som gjorde seg gjeldende i NS var en 

direkte fare for bevegelsens vekst.  

 

Hjorts poeng om at papirorganisasjoner (les KO) først ville tre ut i livet etter mange år kan ha 

sammenheng med Hans L’Oranges rundskriv til fylkesførerne 22. oktober. Her skrev 

L’Orange at det måtte gå et intenst arbeide for utbyggingen av KO fordi det var denne «som 

til syvende og sist vil bli det organisasjonsapparat som skal bære vår idé frem til seier».94 Det 

fremstår som sannsynlig at L’Orange og Quisling hadde forskjellige oppfatninger av hva KO 

skulle være på dette tidspunktet. Hjort på sin side tok dette til inntekt for at KO ikke var klar 

enda, og brukte brevet som et slags pressmiddel for å få Quisling til å klargjøre hvilken rolle 

organisasjonen skulle ha. Denne klargjøringen fikk han i form av meddelelsen fra Føreren, og 

som også gikk ut til alle de andre fylkesførerne. Som jeg skal vise var dette ikke nok til å roe 

de virkelig høyrøstede kritikerne av Quislings linje, og de videre tiltakene skulle vise seg å ha 

tilsvarende liten effekt. Scenen var satt for de store masseutmeldelsene fra partiet – både 

sentrale medlemmer, som Hjort, men også svært mange alminnelige medlemmer. Dette vil jeg 

behandle i neste kapittel, fordi masseutmeldelsen førte til at Kamporganisasjonen endret 

karakter. Organisasjonens elitepreg var fortsatt til stede, men i løpet av 1937 ble KO det store 

                                                 
92 Brev fra Hjort til Quisling 27.10.1936. RA/PA 758 –NS Hovedkontoret. Serie Fb, eske 1 
93 Brev fra Hjort til Quisling 19.11.1936. Ibid. 
94 Rundskriv fra L’Orange til alle fylkesførere 22.10.1936. RA/PA 758 – NS Hovedkontoret. Serie Fa, eske 1 
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satsingsområdet i NS. Den videre planen for KO skulle være å gjenreise partiet etter 

splittelsen. 

 

 

2.8 Oppsummering 
 

I dette kapittelet har jeg sett på forholdet mellom Johan B. Hjort og Vidkun Quisling som en 

underliggende faktor og årsak til opprettelsen av Nasjonal Samlings Kamporganisasjon. Det 

har vært nødvendig å se på dette for å prøve å forstå hvorfor Quisling besluttet å kreve en 

lojalitetserklæring fra sine partifeller. Forholdet kan ikke sies å ha vært preget av den 

gjensidige respekten man forventer av to som arbeider såpass tett. Samtidig er det kanskje 

ikke helt uhørt at den neste i arverekkefølgen ønsker vippe kongen av tronen. Mye av den 

mistroen Quisling følte overfor sin nummer to var berettiget, Hjort gjorde absolutt fremstøt 

for å svekke Quislings makt og styrke sin egen.  

 

Jeg har pekt på noen av de forskjellige synene på forholdet mellom Hjorts hird og Quislings 

Kamporganisasjon. At KO ble brukt som et virkemiddel i konflikten mellom de to er ganske 

tydelig, men mye kan tyde på at det ikke var maktkamp som var planen fra begynnelsen. En 

eliteformasjon innad i et masseparti var et logisk trekk, og ikke minst hadde det vært utprøvd 

med hell i Tyskland. Opprettelsen av organisasjonen kan sees i lys av nettopp dette 

eliteperspektivet, men også en måte for Quisling å knytte sterke lojalitetsbånd til sine 

partifeller, enten de allerede støttet ham eller Hjort.  

 

I kapittelet har jeg også vist hvordan planene for organisasjonen endret seg over tid. Fra kun å 

være et utkast på Quislings pult, har jeg vist at etableringen av KO ikke ble tatt så godt i mot i 

alle leire. Dette første utkastet inneholdt en innledning om å være en organisasjon som skulle 

styrke samholdet innad i NS. Dette kan den ikke sies å ha oppfylt i startfasen. Snarere tvert 

imot, når vi tar med i betraktningen at Johan B. Hjort så på det hele som en konkurrent til sin 

egen hird. Likevel holdt ledelsen fast ved at KO skulle være en samlende organisasjon for 

hele bevegelsen, ikke minst mellom de to hovedgruppene i bevegelsen: NS og NSUF. I tillegg 

til dette fokuset på samhold har jeg også vist hvordan medlemmers innspill til Quisling 

vedrørende KO i liten grad ble tatt til følge. Likevel fikk Hjort, gjennom sin korrespondanse, 

Quisling til å vedgå at KO ikke var noen ordentlig organisasjon, men snarere en 
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sentralregistrering av aktive medlemmer. I så måte fikk Hjort rett i at KO bare var en 

papirorganisasjon. Dette skulle imidlertid endre seg i løpet av 1937 som følge av 

masseutmeldelsen fra partiet, som skal behandles i neste kapittel.  
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Kapittel 3 – Brudd og gjenreisning (1935-1938) 
 

I dette kapittelet skal jeg først ta for meg utmeldelsene fra NS i perioden 1935 til 1937. Det 

vil foregå langs tre linjer: den nasjonalsosialistiske, den kristne og til slutt den alminnelig 

fascistiske. Disse utmeldelsene er viktige for å vise transformasjonen NS gjennomgikk i 

denne perioden. Dette la grunnlaget for en endring i hvordan Kamporganisasjonen skulle 

organiseres, og i 1937 ble opptakskravene endret. Dette førte igjen til en endring i 

Kamporganisasjonens posisjon og rolle i NS-apparatet, som igjen førte til en endring i NS sin 

selvoppfattelse. I kapittelet vil jeg gå inn på de forskjellige dragkampene som var i denne 

tidlige fasen av KOs fartstid. Jeg vil også vise hvordan KO fikk en konsoliderende rolle i et 

NS som lå nede for telling. I perioden ble flere lokale kamporganisasjoner opprettet, men 

arbeidet gikk for tregt. Det var et ønske fra spesielt Hans L’Orange om å bygge ut 

organisasjonen i en såpass stor grad at KO-medlemmene kunne bære hele partiets 

økonomiske byrde. Tross aktive grep fra ledelsens side, viste det seg vanskelig å skape 

tilstrekkelig entusiasme fra tillitsmennene og de aktive kreftene, til at dette lot seg 

gjennomføre. Likevel ble KO den viktigste faktoren i NS’ endrede selvbilde. Utfordringene 

NS sto overfor endret seg i løpet av perioden, men de ble ikke mindre av at uroelementene 

forlot partiet. Nye utfordringer krevde nye strategier og i løpet av perioden kan vi se en fører 

som vekslet mellom å gi en kald skulder og en utstrakt hånd.  

 

 

3.1 Masseutmeldelse i tre faser 

 
Uttrykket masseutmeldelse gir inntrykk av at det var én stor begivenhet hvor nær sagt alle 

medlemmene flyktet fra partiet. Dette stemmer ikke helt. Masseutmeldelsen fra NS skjedde i 

flere etapper. Det er riktig at det i 1937 var svært mange som forlot NS i følge med den de 

facto nestlederen Johan B. Hjort, men man skal huske på at utmeldelsene hadde startet lenge 

før dette.  

 

Helt fra Nasjonal Samlings stiftelse hadde det vært uenighet og tilløp til fraksjonsdannelse i 

forbindelse med hva NS skulle stå for. I løpet av 1934 var fraksjonsdannelsen et faktum. 

Historiker Dag Olav Bruknapp peker på spesielt tre fløyer som utkrystalliserte seg i denne 

første fasen av NS’ liv. Den første gruppen var de som ønsket seg en nasjonalsosialistisk 
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hovedvekt med tysk forbilde, den andre gruppen ønsket seg en nasjonalistisk fascistisk 

retning og den tredje var de som mente at NS skulle være en kristen bevegelse. Det var i 

tillegg flere andre mindre grupperinger innad i partiet, men det er langs disse tre linjene det 

ble utmeldelser i 1934 og 1935. Jeg vil kort redegjøre for de tre fraksjonene nedenfor. Å 

forklare utmeldelsene fra partiet i de innledende årene er viktig for bedre forstå hvilket NS 

som var igjen i 1937, og hvorfor KO fikk en mye større og viktigere rolle utover 1938, etter at 

disse fraksjonene var skallet av. Jeg vil begynne med nasjonalsosialistene. 

 

Bruknapp baserer seg til en viss grad på Hans Olav Brevigs NS, fra parti til sekt, utgitt i 1970. 

I begge studiene presenteres den nasjonalsosialistiske fløyen som den rasistiske delen av NS. 

Fløyen er ofte representert i litteraturen av den tyskutdannede Hans S. Jacobsen og hans krets 

rundt tidsskriftet Ragnarok. Kretsen besto av fremtredende NS-medlemmer som Stein Barth-

Heyerdahl, Walter Fyrst, Adolf Egeberg jr., Tor Strand, Otto Engelschiøn og Albert 

Wiesener.95  

 

Jacobsen meldte seg tidlig inn i NS og forsøkte helt fra begynnelsen av å trekke partiet i en 

nasjonalsosialistisk, antisemittisk og rasistisk retning. Etter tysk mønster var målet å gjøre 

rasespørsmålet til den sentrale ideologiske saken. Slik Jacobsen så det var Quislings 

deltagelse i fascismens internasjonale, Comitati d’Azione per  l’Universalità di Roma, CAUR, 

i 1934, et steg i gal retning for NS. I den italienske fascismen var ikke rasespørsmålet 

fremtredende, og italienerne var i utgangspunktet nøytrale til jødespørsmålet fram til 1938, 

men da i et forsøk på å blidgjøre Hitler. Det var enighet utenfor Jacobsens fløy at 

rasespørsmålet kjennetegnet nasjonalsosialismen og ikke fascismen. Bruknapp har påpekt at 

resten av partiet var av den oppfattelsen at fascisme var gjennomførbart i enhver nasjon uten 

hensyn til rase og raseegenskaper. Da den nasjonalistisk orienterte fløyen mislyktes i sine 

forsøk på å gjøre rasespørsmålet til den sentrale ideologiske komponenten, var det på grunn 

av motstanden fra den fascistisk nasjonalistiske fløyen og de kristne.96 Når det er sagt, var 

ikke NS-pressen fri for antisemittisk propaganda i 1934. Utfall mot Hambro og jøder generelt 

fikk til å begynne med komme på trykk, men etter at Quisling og andre tillitsmenn fordømte 

hetsen mot jødene og spesielt Hambro, tok NS-pressen en sakligere form. Det var også et 

                                                 
95 Bernt Rougthvedt, Norges verste nazister: nordmenn og tyskere i Hitlers tjeneste 1940-45  (Oslo: Spartacus, 
2016). S. 93 
96 Dag Olav Bruknapp, «Ideene som splitter partiet,» i Fra idé til dom: noen trekk fra utviklingen av Nasjonal 
Samling, red. Rolf Danielsen og  Stein Ugelvik Larsen (Bergen: Universitetsforlaget, 1976). S. 13 
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visst press fra Høyre, og resultatet ble at man i NS-pressen tok avstand fra rasespørsmålet. NS 

skulle ikke være «noe naziparti, men en helnorsk, nasjonal, åndelig og religiøs bevegelse».97 

Sitatet er hentet fra avisen Nasjonal Samling nr. 26 1934, og gjengitt i Bruknapps artikkel. 

Jacobsen forsøkte forgjeves å «nazifisere» NS utover 1934, men ga opp, og i begynnelsen av 

1935 gikk han og mange av hans støttespillere ut av partiet.  

 

Noe av forklaringen bak NS-ledelsens aversjon mot antisemittismen og rasismen var å finne i 

presset fra den såkalte kristne fløyen. Denne fløyen var ledet an av garnisonsprest Kjeld Stub i 

Oslo og sogneprest Martin Tveter i Vadsø. Sistnevnte ble omtalt som partiets fremste 

talsmann i Nord-Norge.98 Deres målsetting var å markere NS som en kristen bevegelse. Slik 

de så det var nasjonalsosialisme og rasisme ikke forenelig med deres kristne verdier, og måtte 

omtales som nyhedenskap.99 

 

I forhold til den utpregede nasjonalsosialistiske fløyen var det tydelig at den kristne sto 

sterkere i NS. De vant fram med sitt budskap om at NS skulle være fundert på et kristent 

livssyn, og NS-pressen måtte utvise moderasjon når det gjaldt rasespørsmålet. Når det er sagt, 

blir det galt å si at NS ikke var rasistisk også i 1935. Partiets forløper, Nordisk Folkereisning, 

var fundert på rasistisk tankemønster. Allerede i herremiddagenes tid, på begynnelsen av 30-

tallet, kunne alle inviterte høre Frederik Prytz’ lange foredrag om den nordiske rases 

overlegenhet i møte med for eksempel den russiske rasen (som Prytz kalte den alpine 

rasen).100  

 

Fram til 1935 kan man se på den kristne fløyen som en slags oppdemming mot 

antisemittismen, og det var ved Halldis Neegård Østbyes overtagelse som propagandasjef for 

hovedkontoret at partiet tok en virkelig dreining mot det antisemittiske. Ved 

propagandakontoret utarbeidet Østbye flere antisemittiske tekster, hun holdt foredrag for fulle 

saler og hennes posisjon i partiet ble ganske raskt svært viktig. Den sterke posisjonen ble også 

understreket av hennes lave KO-nummer – 11. De raseteoretiske og antisemittiske elementene 

som etterhvert fikk gjennomslag i partipressen tilskrives gjerne Østbye, men det var likevel 

ikke nok til å beholde den nasjonalsosialistiske fløyen. Det var imidlertid nok til å støte fra 

                                                 
97 Ibid. S. 13 
98 Brevig og  Figueiredo, Den Norske Fascismen: Nasjonal Samling 1933-1940. S. 98 
99 Bruknapp, «Ideene som splitter partiet,». S. 14 
100 Borgersrud, Den norske militærfascismens historie 1930-1945: Vi er jo et militært parti, 1. S. 76 
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seg den kristne gruppen. Utover 1935, da de antisemittiske elementene fikk stadig større plass 

i partipressen, så ikke sogneprest Tveter noen annen utvei enn å forlate partiet. Historiker Ivo 

de Figueiredo skrev om Tveters sorti at han «forlot NS da han ikke ønsket å være medlem av 

et parti som lignet det tyske nazipartiet».101 Med ham fulgte stort sett hele den kristne fløyen 

som utgjorde en stor del av partiets medlemmer. Fylkesorganisasjonene på Sør- og 

Vestlandet, med noen unntak, var skadeskutt, og i Nord-Norge var det ikke lenger noen til å 

fylle vervene.  

 

Disse avskallingene av fraksjonene skapte en snøballeffekt og dannet nye konfliktlinjer. 

Quisling hadde gått fra å være en leder som kunne samle alle, til å bli en leder som ikke klarte 

å holde på noen. Dette, i kombinasjon med kriseforliket mellom Bondepartiet og 

Arbeiderpartiet som førte DNA inn i regjeringskontorene, gjorde at scenen var satt for opprør 

og lederstrid.  

 

De som var igjen etter at størsteparten av de kristne hadde forlatt NS var de «alminnelige» 

NS-medlemmene. Gruppen som hverken var nasjonalsosialister eller som mente at NS skulle 

være en utpreget kristen bevegelse. Et fascistisk midtsjikt, som muligens var mer pragmatiske 

og taktiske i sin ideologi. Dag Olav Bruknapp omtalte gruppen som personene som gikk inn 

for en generell fascisme, «om enn en meget diffus ideologi».102 Uten her å gå inn i en større 

diskusjon om hva fascisme innebærer, om denne gruppen eller NS i sin alminnelighet var 

fascistisk, kan vi slå fast at noen av hovedtrekkene ved en fascistisk bevegelse var oppfylt. 

Det er som kjent en viss uenighet i faglitteraturen om hva fascisme innebærer, men dersom vi 

lener oss på Brevig og de Figueiredos drøftelse av spørsmålet kommer vi fram til fascismens 

minste felles multiplum, som er behandlet i kapittel 1.103  

 

Ideene om NS som en massebevegelse, Grønlandssaken, førerprinsippet og en organisk stat, 

kjennetegnet mye av det ideologiske universet som regjerte blant disse «alminnelige» NS-

medlemmene. Når det er sagt, er det ikke slik at denne gruppen var ensartet og fri for konflikt. 

Striden mellom Oslo og Akershus fylkesorganisasjoner, og herunder personstriden mellom 

Hjort og Quisling var den helt sentrale konflikten i 1936 og begynnelsen av 1937.  

                                                 
101 Brevig og Figueiredo, Den Norske Fascismen: Nasjonal Samling 1933-1940. S. 100 
102 Bruknapp, «Ideene som splitter partiet,». S. 14 
103 Brevig og  Figueiredo, Den Norske Fascismen: Nasjonal Samling 1933-1940. S. 11-13 
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Striden mellom Hjort og Quisling er behandlet tidligere i oppgaven, og som det fremgår der, 

var essensen av konflikten at Hjort og Quisling ble to motpoler som delvis fremmet to 

motstridende syn. Synene besto hovedsakelig av at Hjort ønsket seg mer «demokrati» i 

bevegelsen, i form av en oppmykning av førerprinsippet i den daglige driften av partiet. 

Quisling på sin side, så Hjorts framstøt som en trussel mot sin egen makt, noe den til en viss 

grad også var. Som nevnt ble situasjonen verre etter valgnederlaget i 1936. Som en 

konsekvens av dette, bredte en frustrasjon seg over de medlemmene som ikke var fanatiske 

Quisling-tilhengere, medlemmene som de Figueiredo kalte de praktiske, aktive, analyserende, 

sosialt virksomme og effektive medlemmene. Dette var fraksjonen som Hjort tiltrakk seg, og 

da disse også forlot partiet, satt Quisling igjen med en liten gruppe ideologisk overbeviste 

personer – en sekt, for å bruke Hans Olaf Brevigs ord.104 Det skal nevnes at ikke alle 

medlemmene av Hjort-fløyen meldte seg ut, men de som ble igjen i partiet etter at Hjort forlot 

det, ble i all hovedsak ekskludert av Quisling. Arne Dolven, Per Imerslund og Bjarne Gran 

var av de mest fremtredende ekskluderte fra denne fløyen.105 Deler av denne kretsen, ledet an 

av Hjort, forsøkte å innlede samtaler med den tyske legasjonen rett etter okkupasjonen. Målet 

var da å sikre samarbeid med tyskerne og samtidig hindre for stor NS-innflytelse, herunder 

Quisling.106 

 

Etter Hjorts exit var dermed den fascistisk orienterte midtseksjonen av NS-medlemmer kraftig 

redusert. Disse restene av NS måtte konsolideres på et vis. Man trengte å finne en måte å 

holde på den lille rest av tilhengere. Svaret ble Kamporganisasjonen. Perioden de gikk inn i, 

1937 til begynnelsen av 1939, kan omtales som KOs glansperiode. Det var i denne perioden 

at organisasjonen ble bygget ut til det virkelig store satsingsområdet i NS. Kravene om 

sentrale verv ble lempet på, slik at det nå skulle holde å være et aktivt medlem. Ettersom 

kontingenten forble høy, ble KO den økonomiske bærebjelken i NS-apparatet.  

  

                                                 
104 Brevig, NS - fra parti til sekt 1933-37. S. 10 
105 Figueiredo, Fri mann: Johan Bernhard Hjort - En dannelseshistorie. S. 182 
106 Magne Skodvin, Norsk historie 1939-1945: Krig og okkupasjon  (Oslo: Det Norske Samlaget, 1991). S. 69 
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3.2 Diktatur eller demokrati? 

 
Den første halvdelen av 1937 bar preg av den opprivende perioden partiet hadde vært 

gjennom. Ledelsen, og da spesielt Quisling og Fuglesang, forsøkte å luke ut uroelementene 

som hadde blitt værende i partiet. De såkalte uroelementene på sin side, hadde ikke gitt opp 

arbeidet med å påvirke Quisling til å stake ut en ny «demokratisk» kurs.107 Flere av 

medlemmene, under ledelse av advokat Albert Wiesener, gikk sammen om å kalle inn til NS-

møte på Håndverkeren i Rosenkrantzgate i Oslo, der de kunne lufte sin misnøye med det 

sittende lederskapet, og da spesielt Føreren selv. Den pågående uroen i partiet og de 

tilhørende eksklusjonene skulle også diskuteres, som man mente var en del av «diktaturet» i 

bevegelsen.  

 

Møtet skulle avholdes 30. mai, men før det gikk av stabelen tok Quisling til pennen. Mellom 

23. april og 15. mai gikk det mye korrespondanse mellom opprørsgruppen og Føreren. I løpet 

av disse tre ukene dels truet, dels manet Quisling medlemmene som hadde skrevet under på 

møteinnkallelsen, til fornuft. Det var blant annet to brev som ble skrevet den 4. mai som jeg 

vil trekke fram, ett til KO-medlemmene, og ett til de alminnelige medlemmene. Anklagen i 

begge brevene var imidlertid den samme: «De er med på å innkalde et ’medlemsmøte’ i strid 

med Nasjonal Samlings lover og for et øiemed og på en måte som bare kan skade bevegelsen 

og den nasjonale sak».108 Quisling minnet KO-medlemmene om deres frivillig avlagte 

troskapsløfte og påpekte at handlemåten var i «avgjort strid» med løftet. Han mente at det var 

dobbelt graverende for KO-medlemmene, fordi de ikke bare brøt sitt troskapsløfte, men også 

ikke tok tilstrekkelig innover seg «at forholdene såvel ute i verden, som i vårt folk og i vår 

bevegelse, nu i særlig grad maner til loyalitet og positivt arbeide».109 Med de utenlandske 

forholdene er det nærliggende å tro at Quisling siktet til både den italienske invasjonen av 

Etiopia og den spanske borgerkrigen.  

 

                                                 
107 Demokratisk må i denne sammenheng ikke forstås som ordentlig demokrati, men en oppmykning av 
førerprinsippet og en litt mer konsensusdrevet partiform. Det er viktig å huske på at førerprinsippet ikke var 
ønsket fjernet, men at NS Råd skulle ha en viktigere rolle.  
108 Brev fra Quisling til de alminnelige medlemmene 4.5.1937. RA/PA 760 – NS Partiarkiv del 2. Serie G, eske 3 
109 Brev fra Quisling til KO-medlemmene 4.5.1937 ibid. 
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I begge brevene påpekte Quisling at opptredenen var uforenelig med alminnelig medlemskap 

i NS. Han mente at han ville forsømme sin plikt mot den nasjonale sak dersom han lot dette 

passere uten konsekvenser, men holdt likevel døren på gløtt for forsoning: 

 

Jeg vil derfor gi Dem anledning til ennu en gang å overveie saken, og jeg håper at De 

innen lördag morgen 8. ds. tilbakekalder Deres underskrift på ovennevnte brev. I 

motsatt fall er jeg som Nasjonal Samlings Förer nödt til å ta de skritt som bevegelsens 

tarv og lover krever.110 

 

Med andre ord: trekk tilbake underskriften, eller bli ekskludert. Dette siste avsnittet ble 

repetert i brevet som gikk til de alminnelige medlemmene. Denne eksklusjonstaktikken var en 

strategi Quisling hadde anvendt tidligere med vekslende hell. Historiker Oddvar Høidal 

påpekte at «the use of expulsion at this critical time in the party’s history produced more harm 

than good».111 Med det siktet Høidal til at folk som tidligere hadde vært positivt innstilt til 

NS, både i og utenfor bevegelsen, trakk seg ut i forakt, og med dem forsvant også flere 

velstående bidragsytere.  

 

Til Quislings forargelse ble møtet avholdt som planlagt den 30. mai og referatet er ivaretatt 

hos Riksarkivet. Quisling var invitert, men møtte ikke opp. Hans løsning var å invitere til et 

møte i samme bygg og på samme tid, der høyttalerbilen ble brukt til å forsøke å overdøve 

medlemsmøtet som Wiesener og hans meningsfeller hadde kalt inn til. Hele fadesen ble godt 

dokumentert i et innlegg fra Wiesener i Fritt Folk to dager senere.112  

 

På medlemsmøtet i regi av Wiesener var det en viss uenighet om hvem som skulle føre ordet. 

Både Solberg og Hillestad som opprinnelig var antatt å lede møtet, ønsket ikke lenger å gjøre 

det. Solberg unnskylte seg med at han følte for sterkt for Quislings person til å kunne lede det 

han kalte NS sin skjebnetime. Albert Wiesener fikk etter hvert ordet og la fram sitt budskap. 

Det var en alvorspreget tale, og tyngden i ordene Wiesener la fram, bar preg av at han mente 

NS var ved en korsvei. Han forsøkte å mane til ro og beherskelse blant medlemmene, 

antageligvis fordi han visste at mange av de fremmøtte ønsket Quislings snare avgang. Noe 

                                                 
110 Ibid. 
111 Oddvar Karsten Høidal, «Vidkun Quisling's Decline as a Political Figure in Prewar Norway, 1933-1937,» The 
Journal of Modern History 43, no. 3 (1971). S. 465 
112 Utklipp fra Fritt Folk 1.6.1937. RA/PA 760 – NS Partiarkiv del 2. Serie G, eske 3 
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slikt ønsket han ikke nødvendigvis selv, men han var heller ikke fremmed for tanken, dersom 

Quisling ikke imøtekom kravet om en oppmykning av førerprinsippet.  

 

Wiesener mente at valgnederlaget ikke var forklaringen på den nedslående tilstanden, ei heller 

stridighetene i partiet. Han mente at problemet lå i den desorientering med hensyn til hva 

striden faktisk gjaldt. Det han mente striden faktisk omhandlet, var ikke bitterheten mellom 

fraksjoner eller personer (hhv. Oslo/Akershus og Quisling/Hjort), men heller det prinsipielle 

og det personlige diktatur. Han var godt klar over at førerprinsippet lå fast i lovene, og 

dermed ikke var oppe til diskusjon, men han var opptatt av at en fører måtte kombinere sin 

myndighet med ansvar. Dette mente han manglet hos Quisling og i bevegelsen ellers. Han 

mente altså at det var grunnleggende problematisk at bevegelsen hadde en ledelsesform som 

ikke åpnet for ansvarlighet. Hverken Rådet eller hovedkontoret var uavhengige av Føreren, og 

noen partirett var det heller ikke å snakke om. Deretter gikk han inn på det som må tolkes som 

hovedårsaken til denne mangelen på ansvarlighet og «demokrati», nemlig førerdyrkelsen. Han 

forklarte den slik: 

 

Quisling er i N.S. ingen privatperson, ingen person, han identifiserer person og sak – 

saken er Quisling, bevegelsen er Quisling. Det kommer sterkt til uttrykk i 

kamporganisasjonens troskapsformular. Det er ideen, bevegelsen og Föreren. Disse 3 

er identiske. Man sverger til 3 guder på en gang – det er en treenighet. Kommer disse 3 

guder i innbyrdes konflikt [...] da har man skrevet under på et löfte, som det ikke er 

menneskelig mulig å holde.113 

 

To dager senere gjentok Wiesener treenighetsmetaforen i Fritt Folk, slik at alle som ikke var 

til stede kunne lese kjernen i Wieseners argumentasjon. Det er en interessant metafor i seg 

selv, for den rommer mye av den kritikken som disse «opprørerne» hadde fremmet da det var 

Hjort som ledet denne opposisjonsgrenen. Det er også tydelig at i den samme opposisjonen 

var det lojalitetserklæringen til Quisling man motsatte seg. Det viser hvordan enkelte tenkte at 

hele KO-systemet egentlig var en måte for Føreren å sikre seg lojalitet fra visse grupper. Som 

tidligere vist tyder mye på at det var akkurat det KO var.  

 

                                                 
113 Referat fra Wieseners innlegg på medlemsmøtet på Håndverkeren 30.5.1937. Ibid. 
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Kravet som ble fremmet både i den foregående korrespondansen og på møtet, var at det måtte 

åpnes for mer demokrati i bevegelsen. Dersom den sittende ledelsen ikke var tilbøyelige til 

dette måtte den erstattes av noen som var det. Quisling var naturlig nok ikke interessert i det. 

Han så på seg selv, slik Wiesener så riktig påpekte, som selve Saken. Av de fremmøtte stemte 

om lag 330 mot Quislings krav om å innordne seg i rekkene og 7-8 stemte for.114  

 

Quisling gikk dermed inn for eksklusjonstaktikken som han hadde truet med. De som ikke 

ville støtte ham hadde altså brutt Nasjonal Samlings lover, og måtte derfor ekskluderes fra 

partiet, med de følgene det måtte få for bevegelsen. Resultatet av denne strategien var 

nedslående for de som støttet Quisling. Fritt Folk, som allerede hadde gått fra å være en 

dagsavis til å bli en ukeavis, sluttet nå helt å komme ut. Bevegelsen var blitt en skygge av sitt 

tidligere selv, og var i realiteten blitt en sekt.  

 

Den evig lojale Halldis Neegård Østbye var blant dem som støttet Quisling gjennom hele den 

opprivende partisplittelsen. Noen dager før det såkalte skjebnemøtet på Håndverkeren, 

forfattet hun, sammen med sine gamle venner i Oslo og Akershus kvinnehird, en 

støtteerklæring til Quisling. I brevet gjentok hun KOs besvergelse om ubrytelig troskap og 

lojalitet til Nasjonal Samling og dets fører, Vidkun Quisling, og viste med det at det fortsatt 

var lojalitet fra de 19 aktive i Oslo og Akershus kvinnehird. Kvinnene kalte Wieseners aksjon 

for ondsinnet og stilte seg bak de eventuelle skritt Quisling måtte ta for å stanse det «så 

skadelige undergravingsarbeide».115 

 

 

3.3 Fra massebevegelse til revolusjonær ventegruppe? 

 
Som tidligere nevnt må perioden 1937-1938 ansees som KOs glansperiode. Det var i denne 

perioden at KO ble det store satsingsområdet. Den 30. oktober 1937 utstedte 

organisasjonsavdelingen, stadig under ledelse av Hans L’Orange, en rekke 

tilleggsbestemmelser for KO. Bestemmelsene ble sendt ut til alle tillitsmenn, og skal nærmere 

                                                 
114 Brevig og Figueiredo, Den Norske Fascismen: Nasjonal Samling 1933-1940. S. 98 
115 Brev fra Østbye og Oslo og Akershus kvinnehird til Quisling 26.5.1937. RA/PA 760 – NS Partiarkiv del 2. 
Serie G, eske 3 
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undersøkes under. Ideen var ikke å erstatte de eksisterende bestemmelsene – det var snarere 

ment som et supplement.  

 

Formålet med tilleggsbestemmelsene var tydelig. Det ble bestemt å oppta enhver som hadde 

arbeidet aktivt for bevegelsen i minst tre måneder.116 Dermed ønsket man fra ledelsens side å 

sikre en konsolidering av det skadeskutte NS gjennom Kamporganisasjonen. Hvor vidt de 

lyktes med det avhenger av hvordan man ser det. På den ene siden kan man si at jo, en 

innrullering av alle aktive medlemmer øker verdien hvert enkelt medlem har i NS-apparatet. 

Sånn sett ville det virke styrkende på samholdet. Samtidig spriker en lemping på 

opptakskravene fra prinsippet om en elitefraksjon innad i en massebevegelse, som var den 

opprinnelige planen for KO. Men gjennom denne dreiningen kommer NS’ selvoppfattelse inn 

i bildet.  

 

Etter masseutmeldelsene skjedde det også en forandring i medlemmenes og ledelsens 

oppfattelse av hva NS var og skulle være. NS kunne ikke lenger påstås å være en 

massebevegelse. Til det var det rett og slett for få medlemmer igjen. Det er her at KO blir 

svært viktig. Da NS mistet mange av medlemmene i løpet av 1936 og 1937 var det ikke blant 

Kamporganisasjonens medlemmer at den store flukten pågikk. Det skjedde noen avskallinger 

der også, men ikke mer enn maksimalt 150 medlemmer.117 Dersom vi legger 

Bergensprosjektets tall for NS-medlemmer til grunn, ser vi at det totale medlemstallet var 

2547 i perioden 1933-1939.118 Av disse var 780 eller 30% organisert i KO, ifølge tall fra KO-

protokollene. Begge tallene her er uten at eksklusjoner er medregnet. Hvis vi skulle tatt med 

eksklusjonene og utmeldelsene ville vi sittet igjen med en enda høyere prosentandel av KO-

medlemmer. Poenget er at det var Kamporganisasjonen som skapte denne dreiningen i NS’ 

selvforståelse. Det er gjennom eliteforståelsen som var iboende i en organisasjon som KO at 

NS mister grepet om sin oppfattelse som en massebevegelse, fordi en så stor andel av 

medlemmene var en del av denne eliten. At NS var blitt en sekt vises tydelig gjennom at 30% 

av medlemmene hadde sverget troskapsløfte til Quisling.  

 

                                                 
116 NSKO tilleggsbestemmelser 30.10.1937. RA/PA 760 NS Partiarkiv del 1. Serie Ff, eske 41 
117 Av medlemmene som ble med i KO i perioden 1936-1939 var det totalt 204 som ble strøket i løpet av KOs 
levetid, men en stor del av disse falt på fronten eller døde av naturlige årsaker. Det er derfor sannsynlig å anslå at 
medlemsflukten ikke var større enn 150 personer blant disse. 
118 Jeg vil minne om at det er umulig å fastslå nøyaktig hvor mange medlemmer NS hadde på 1930-tallet, men 
Bergensprosjektet er den beste empiriske undersøkelsen vi har. 
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Historikerne Hans Fredrik Dahl og Ivo de Figueiredo har tolket denne dreiningen av NS’ 

selvoppfattelse inn i et marxistisk-leninistisk teoretisk rammeverk.119 Det de mener er at 

Nasjonal Samling skiftet ham etter partisplittelsen – et skifte fra massebevegelse til 

revolusjonær ventegruppe. De Figueiredo forklarer elitedreiningen som at partiet fikk preg av 

å være et eliteparti i leninistisk forstand: «dvs. at partiet skulle være forvalter av det norske 

folks interesser, en kjernetropp som skulle opplyse».120 Jeg mener altså at man her glemmer 

betydningen av KOs elitefunksjon og hvisker ut skillet mellom moderpartiet og 

Kamporganisasjonen.  

 

Det var KO som ledet an denne transformasjonen fra massebevegelse til sekt ved at det var 

den bærende og en relativt stabil organisasjon i et ellers kaotisk NS. På grunn av hendelsene 

ute i Europa, spesielt borgerkrigen i Spania og den italienske invasjonen av Etiopia, mente 

man i NS at det bare var et spørsmål om tid før «det store oppgjøret» mellom nasjonalismen 

og kommunismen måtte komme. Denne deterministiske virkelighetsforståelsen kan ligne den 

man finner i marxistisk-leninistisk tankegods, og det er derfor fristende å trekke paralleller til 

Lenins partiteori.  

 

Teorien om eliten som skal lede massene ble utarbeidet av Lenin under tittelen Hva må 

gjøres? i 1902. Den går ut på at dersom et revolusjonært parti skal være i stand til å styrte 

styresmaktene, måtte det først dannes en undergrunnsorganisasjon basert på frivillig aktivitet. 

Medlemmene av undergrunnsorganisasjonen måtte være «profesjonelle revolusjonære». 

Historiker Tamás Krausz påpekte at de «profesjonelle revolusjonære» måtte være  

 

Familiar with the rules of conspiracy, the revolutionary consequences of Marxist 

theory, the history and “logic” of political and armed struggle, and are aware of the 

means at the party’s disposal.121 

 

Det er tydelig at KO kan passe inn i dette skjemaet. Denne undergrunnsorganisasjonen som 

Lenin mente skulle besettes av profesjonelle revolusjonære kan sammenlignes med hva 

Kamporganisasjonen utviklet seg til å bli etter masseutmeldelsen. Problemet oppstår når man 

                                                 
119 Se Dahl, En Fører Blir Til. S. 432 
120 Brevig og Figueiredo, Den Norske Fascismen: Nasjonal Samling 1933-1940. S. 113 
121 Tamás Krausz, Reconstructing Lenin: An Intellectual Biography, overs. Bálint Bethlenfalvy (New York: 
Monthly Review Press, 2015). S. 113 
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ser videre på teorien. Lenin selv mente at arbeiderklassen ikke var i stand til å utarbeide en 

revolusjonær bevissthet uten hjelp fra den marxistisk skolerte eliten. Det er bare denne eliten 

som kan definere proletariatets egentlige klasseinteresser.122 En slik revolusjonær bevissthet 

var ikke det NS forfektet i 1937. Riktignok var partiet blitt mer revolusjonært enn det var i 

1933, men det var stadig den parlamentariske linjen som vant fram. På det 

internorganisatoriske nivået kan man heller ikke si at KO representerte leninistisk 

eliteformasjon, fordi den nedvurderingen av de alminnelige medlemmene som fant sted i 

Lenins partiteori ikke var tilstede i forholdet mellom KO og NS. 

 

Hvis vi tolker Lenin dit at undergrunnsorganisasjonen av profesjonelle revolusjonære skulle 

være en eliteorganisasjon for å lede massene, er parallellen til KO opplagt – men der stopper 

det. Historiker Hans Fredrik Dahl omtalte NS i perioden som en revolusjonær ventegruppe, 

ledet an av en elite – KO. Med andre ord ble KO en elite innen eliten.123 Dette er et poeng 

som ikke går overens med empirien, hvis vi legger til grunn at KO-medlemmene utgjorde 

hele 30% av NS’ totale medlemsbase. 

 

Ved å la NS-medlemmer som hadde vært aktive og lojale de siste tre månedene få bli med i 

KO uten å ha tunge verv, kan man si at tilleggsbestemmelsene representerte en form for 

belønning for tjenesten som var gjort i den tunge perioden. Selv om kravene ble lempet på, 

var det stadig viktig at medlemmene hadde vist seg «verdig» i å bli tatt opp.  

 

Det andre viktige punktet i tilleggsbestemmelsene hadde med økonomi å gjøre, og henger i og 

for seg sammen med det første. Den månedlige kontingenten ble i tilleggsbestemmelsene 

fastsatt til 1 krone. Innmeldelsesavgiften forble uendret på kr. 5, som skulle dekke KO-bok og 

nål. Økningen i den relative medlemsmassen og økningen i kontingenten førte til at 

Kamporganisasjonen ble den viktigste måten for de enkelte organisasjonsledd å kunne skaffe 

seg faste inntekter «slik at arbeidet ikke stanses av pengemangel».124 Pengene som hvert 

enkelte lokale organisasjonsledd fikk inn av sine KO-medlemmer, skulle brukes til arbeidet i 

vedkommende organisasjonsledd, slik at hver lokale KO-gren ble en selvstendig organisasjon. 

Det skulle oppnevnes en tillitsmann ved hver lokale kamporganisasjon som skulle stå i direkte 

                                                 
122 Øystein Sørensen, Drømmen om det fullkomne samfunn: Fire totalitære ideologier - én totalitær mentalitet?  
(Oslo: Aschehoug, 2011). S. 100 
123 Dahl, En Fører Blir Til. S. 431 
124 NSKO tilleggsbestemmelser 30.10.1937. RA/PA 760 NS Partiarkiv del 1. Serie Ff, eske 41 
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kontakt med hovedkontoret, og dennes oppgave var å holde oppsyn med kjøp og salg av 

medlemskontingentene. Oppgaven falt i all hovedsak på fylkesføreren.125  

 

Til slutt ble det fastslått at det skulle gjennomføres faste KO-møter alle steder hvor det lot seg 

gjøre. I Oslo ble det avholdt møter hver 14. dag, uten at noen referater har overlevd. Foruten 

Oslo, kunne fylkesfører Trygve Tellefsen rapportere om at var det regelmessige KO-møter på 

Kongsberg og sporadiske møter i Lier.126 

 

Tilleggsbestemmelsene sementerte ledelsens visjon av hvilken rolle Kamporganisasjonen 

skulle ha i NS-apparatet. Det het seg at «Kun gjennem NSKO kan vi bygge op en fast 

organisasjon».127 Det var tydelig at KO skulle spille en avgjørende rolle i gjenoppbyggingen 

av partiet. Både gjennom økonomiske bidrag og gjennom en løfting av lojale medlemmer, så 

man for seg et KO som sto klar til å gripe makten når den uunngåelige krigen måtte komme. I 

bestemmelsene for KO var det presisert at det var nettopp dette som var organisasjonens 

sanne formål: «Dens opgave er å erobre den politiske makt for NS».128 Dette forsterket seg 

betraktelig etter Østerrikes Anschluss og deretter med Tsjekkoslovakia-krisen i 1938.129 Man 

var overbevist om at Arbeiderpartiet og regjeringen Nygaardsvold ville vise sitt sanne 

revolusjonære ansikt.  

 

 

3.4 Organisering av KO i et skadeskutt NS 

 
Som nevnt ble det ikke noen stor oppslutning om jevnlige KO-møter utover de i Oslo og 

Buskerud. Derimot skjøt arbeidet med å bygge opp organisasjonene i høyeste grad fart mot 

slutten av 1937 og begynnelsen av 1938. Månedlige rapporter fra alle fylkesførere ble sendt 

inn til organisasjonsavdelingen og derfra videre til Fuglesang. Men selv om KO var blitt det 

nye satsingsområdet kan man ikke si at innmeldingsfrekvensen økte i tilfredsstillende grad. I 

                                                 
125 Diverse korrespondanse mellom L’Orange og fylkesførere i 1937-1938. I løpet av perioden ble det sendt inn 
oversikt over KO-medlemmene i de forskjellige fylkesorganisasjonene til organisasjonsavdelingen. Ibid. 
126 Rapport fra Tellefsen til L’Orange 7.8.1939. RA/PA 760 – NS Partiarkiv, del 1. Serie Fb, eske 33  
127 Bestemmelser for NSKO. RA/PA 760 NS Partiarkiv del 1. Serie Ff, eske 41 
128 ibid. 
129 Dette siste poenget har jeg fra Ivo de Figueiredo, og er en videreføring av de Figueiredos poeng om NS’ 
transformasjon til en leninistisk eliteorganisasjon. Brevig og  Figueiredo, Den Norske Fascismen: Nasjonal 
Samling 1933-1940. S. 118 
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perioden juli 1937 til og med desember 1938 hadde medlemstallet i KO bare økt med 174 

personer. Til sammenligning var det innrullert 477 i 1936 alene.130  

 

Lempingen av opptakskravene for KO-medlemskap har ved flere anledninger blitt satt i 

sammenheng med en demokratisering av NS-bevegelsen. Både historikere som Hans Fredrik 

Dahl og Ivo de Figueiredo har gått langt i denne beskrivelsen.131 Dette er i og for seg ikke 

galt, men det krever noen modifikasjoner. For det første gjorde generalsekretær Fuglesang det 

klinkende klart at nye medlemmer kun skulle kunne anbefales av ham selv, i samråd med 

organisasjonsavdelingen.132 Dette var i første omgang myntet på NSUF, men det er tydelig at 

det også var for å hindre at lokale KO-ledere lot seg friste til å ta opp medlemmer som 

hovedkontoret fant uskikket. Det var med andre ord på ingen måte frislipp med hvem som 

skulle få bli med i KO, og hovedkontoret skulle stadig være overformynder i prosessen.  

 

For det andre brukte Quisling sin makt som øverste leder for partiet og dermed KO, aktivt i 

perioden til å ekskludere medlemmer fra KO.133 Dermed levnet det ingen tvil om at 

førerprinsippet som rådet ellers i partiet også gjaldt i aller høyeste grad for KO-saker.  

 

De Figueiredo hadde imidlertid helt rett da han skrev at «Når KO ble oppfattet som et middel 

til indre konsolidering, innebar det at man gjennom KO forsøkte å holde på medlemmene slik 

at de ikke skulle lekke over til rivaliserende grupper.»134 Både Fedrelandslaget og Hjorts 

nasjonale grupper var aktuelle, men slike forslag ble blankt avvist av Quisling.135 Hans 

Fredrik Dahl har argumentert for at KO økte demokratiet i bevegelsen ved at dersom alle 

aktive medlemmer var spesielt dedikerte, ville behovet for rådslagning øke. Partiet kunne ikke 

fare fram på samme måte som det tidligere hadde gjort.136 Det er en sannhet med 

modifikasjoner, i og med at utnevnelsene til KO stadig skulle komme fra høyeste hold, og 

dersom meningene spriket for mye fra det hovedkontoret og Quisling mente, var aldri 

eksklusjonene langt unna. 

                                                 
130 Tallene er hentet fra NSKOs medlemsprotokoller. RA/PA 759 – NS Generalsekretariatet, eske 115 
131 Se Dahl, En Fører Blir Til. S. 429-434 og Brevig og Figueiredo, Den Norske Fascismen: Nasjonal Samling 
1933-1940. S. 118-119 og 125 
132 Brev fra Fuglesang til L’Orange 22. feb. 1937. RA/PA 760 – NS Partiarkiv del 2. Serie G, eske 3 
133 Se f. eks brev fra Quisling til L’Orange 18.12.1937. Ibid. 
134 Brevig og Figueiredo, Den Norske Fascismen: Nasjonal Samling 1933-1940. S. 118 
135 Brev fra Lyng til Quisling 9.11.37 RA/PA 760 – NS Partiarkiv del 2. Serie G, eske 3. 
(Avvist av Quisling: Åse A. Lange, Ole Kolsrud, og  Mette Gismerøy Ekker, Nasjonal samling: Møteprotokoll 
1934-1945  (Oslo: Riksarkivet, 2011). S. 47 (referat fra rådsmøte 2-3. juli 1937) 
136 Dahl, En Fører Blir Til. S. 432 
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Organiseringen av Kamporganisasjonen førte fram også innad i de andre særorganisasjonene. 

27. november 1937 kunne sekretær i Landsungdomslaget for NS, Sigurd Ludvigsen, melde 

om at de hadde valgt propagandaleder Hans Moe til leder av KO innen LUL.137 Quisling selv 

underrettet generalsekretær Fuglesang om at fru Hagh hadde blitt oppnevnt til KO-leder i 

Oslo og Akershus kvinneorganisasjon den 12. januar 1937.138 I tillegg ble det startet arbeid 

med KO-grener i flere kretsorganisasjoner i løpet av første halvdel av 1938. Både i Bergen og 

en liten gruppe i Stavanger holdt etterhvert jevnlige møter, og fikk dirigert all KO-

korrespondanse til egne KO-utvalg.139  

 

Orvar Sæther, som hadde vært leder av Unghirden og senere blitt utnevnt til leder av 

hirdstaben, skrev et PM til Quisling på vegne av Hirden i juni 1937. Her ba han om at alle 

hirdmenn måtte stå i KO, men at de måtte få slippe å kjøpe hirdmerket, fordi han mente at det 

å kjøpe både hirdmerke og KO-nål ble oppfattet som for dyrt. Quisling, som i samråd med 

L’Orange hadde sett for seg at KO i denne perioden skulle opprettholde NS økonomisk, stilte 

seg ikke uten videre positiv til dette. Det ble derfor bestemt at det bare unntaksvis skulle 

tillates for hirdmedlemmer å kun kjøpe KO-bok.140 Det var en annen grunn til at Quisling 

ikke ville støtte at hirdmedlemmer ikke skulle bære KO-merket. Et poeng hos Hans Fredrik 

Dahl er at KO-medlemmene ikke skulle skjule at de tilhørte NS.141 Tvert i mot hadde de 

avlagt troskapsløfte om å gå «aktivt, utholdende og uforferdet inn for saken».142 

 

Selv om hovedkontoret gikk aktivt inn for å øke rekrutteringen og øke oppslutningen om KO i 

løpet av 1937, er det lite som tyder på at det bar frukter. Som nevnt var det relativt få som ble 

tatt opp i løpet av året (186 nye medlemmer). 1938 ble ikke noe bedre, med kun 70 nye, og 

1939 ble det aller svakeste året for rekruttering med bare 47 nye medlemmer.143 Jeg skal nå se 

litt på hvilke grep partiledelsen tok for å prøve å øke oppslutningen om denne uttalt viktigste 

organisasjonen i 1938.  

 

  

                                                 
137 Brev fra Ludvigsen til L’Orange 27.11.1937. RA/PA 760 – NS Partiarkiv del 2. Serie G, eske 3 
138 PM fra Quisling til Fuglesang 12.1.1937. Ibid. 
139 Brev fra fylkesfører Edward Andersen til L’Orange 24.5.1938. RA/PA 760 – NS Partiarkiv del 2. Serie G, 
eske 7 
140 PM fra Sæther til Quisling med svar 11.6.1937. RA/PA 760 – NS Partiarkiv del 2. Serie G, eske 3  
141 Dahl, En Fører Blir Til. S. 435 
142 NSKO troskapsløfte, punkt 2. RA/PA 760 NS Partiarkiv del 1. Serie Ff, eske 41 
143 NSKOs medlemsprotokoller. RA/PA 759 – NS Generalsekretariatet, eske 115 

55



3.5 Ledelsens grep for å øke rekrutteringen 

 
Ved inngangen til 1938 var det totalt 663 personer som hadde vært innom KO. Hans Fredrik 

Dahl opererte med 660 innmeldt ved utgangen av 1937, men dette tallet er unøyaktig.144 På 

grunn av manglende datering ved utmeldelse kan vi ikke ut fra kildene si noe om hvor mange 

som allerede hadde blitt strøket i 1938, men det vi vet er at i 1945 var det 182 av disse 663 

som hadde blitt strøket. Det er sannsynlig at over halvparten av disse meldte seg ut eller ble 

ekskludert i forbindelse med medlemsflukten i 35-37, slik at KOs totale medlemstall i 1938 

nok hadde sunket til nærmere 550.  

 

Den svake vervingen til Kamporganisasjonen ble forsøkt endret på med flere grep på nyåret. 

Det første var organisasjonssjef Hans L’Oranges innstilling til alle tillitsmenn om å innrullere 

alle aktive krefter inn i KO. For å legge ytterligere press la han også til at KO-boken etter 

hvert skulle brukes som legitimasjonsbevis ved alle tillitsmannsmøter, slik at det nå skulle bli 

langt viktigere å holde medlemskapet sitt i orden.145 Tanken bak står tydelig å lese. Ved å 

avkreve KO-boken som eneste gyldige legitimasjon på tillitsmannsmøter sørget man ikke 

bare for at alle tillitsmenn ble innrullert, men man sørget også for at disse holdt orden på 

kontingenten sin. Dette var i utgangspunktet en videreføring av forslaget som Fuglesang 

hadde kommet med i forbindelse med tillitsmannsmøtet i oktober 1936, da Hjort slo seg vrang 

og mente at et slikt krav var det reneste sludder. Nå var Hjort ute av bildet, og kritikken mot 

KO stilnet fra det hold. Samtidig var jo ikke oppslutningen blitt noe særlig større av den 

grunn.   

 

Det andre grepet L’Orange tok for å øke oppslutningen om KO var å sende et brev til leder av 

Oslo Rikshird og fylkeshirdsjef for Oslo, kaptein Per Anund Kjørstad.146 I brevet som ble 

sendt 16. februar, anmodet L’Orange Kjørstad om å sørge for innrullering av alle 

befalskoleelevene ved hirdskolen. I og med at KO-boken skulle være det eneste gyldige 

legitimasjonsbevis for aktive medlemmer ba han også om at dette måtte understrekes for de 

aktuelle hirdguttene. For å «sukre pillen» minnet han om at hirdmedlemmer unntaksvis kunne 

                                                 
144 Dahl regnet ikke inn medlemmer som ble strøket. Dahl, En Fører Blir Til. S. 433 
145 Rundskriv til alle tillitsmenn fra L’Orange 12.2.1938. RA/PA 760 – NS Partiarkiv del 2. Serie G, eske 7 
146 Per Anund Kjørstad var ifølge Lars Borgersrud kun av løytnants grad, men jeg velger å bruke graden han ble 
tiltalt med i NS (kaptein). Borgersrud, Den norske militærfascismens historie 1930-1945: Vi er jo et militært 
parti, 1. S. 276 
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slippe å kjøpe merket, og dermed bare betale 50 øre for å bli innskrevet. For dette fikk de 

medlemsbok og kunne kjøpe merket senere hos hovedkontoret – når økonomien tillot det. 

Han avsluttet brevet med oppfordringen «la ingen bli befal i hirden uten å stå i K.O».147 

Denne oppfordringen fikk små konsekvenser. Av nye medlemmer til KO i februar og mars 

var det kun ni som kom fra gutte- eller unghirden. Ingen fra rikshirden eller den alminnelige 

hirden.148 

 

Anmodningen om at alle aktive krefter skulle inn i KO gikk ikke bare ut gjennom rundskriv 

til alle tillitsmenn. Det ble også gjort plass til oppfordringen i Fritt Folk.149 Mye tyder på at 

rundskrivet ikke nådde alle fylkesførerne, fordi dr. Næs, fylkesfører i Rogaland, ble tydelig 

forfjamset da han leste avisen i midten av februar. Han skrev et brev adressert til 

hovedkontoret der han krevde svar på om anmodningen han hadde lest i Fritt Folk også gjaldt 

hans skadeskutte fylkesorganisasjon i Rogaland. Dr. Næs påpekte at Kamporganisasjonen 

ikke på langt nær var utbygget nok i hans fylke til å kunne påta seg oppgaven med å innrullere 

alle aktive medlemmer. Dr. Næs var også bekymret over at flere av tillitsmennene i fylket 

ikke var særlig begeistret for KO, og at noen av dem hadde formidlet at de ville måtte tre 

tilbake, dersom KO-medlemskap ble et absolutt krav.150 Quisling tok seg selv bryet med å 

svare fylkesføreren:  

 

Med hensyn til spörsmålet om tillitsmenn og kamporganisasjonen er dette en ordning 

som bör gjennemföres litt efter litt. Særlig gjelder dette steder som Stavanger og 

Rogaland hvor denne organisasjonen ennå ikke er trengt igjennem. 

Jeg for min del akter ikke å tvinge ordningen igjennem på steder hvor de respektive 

tillitsmenn ennå ikke er klar over denne ordningens styrke og mange fordele. Ingen 

tillitsmann i Rogaland behöver derfor å tre tilbake av denn grunn.151 

 

Denne typen inkonsistens er oppsiktsvekkende. L’Orange insisterte på at alle aktive krefter 

skulle innrulleres i KO, ikke bare det, men KO-boken skulle være eneste gyldige 

legitimasjonsbevis for tillitsmennene. Samtidig meldte altså Føreren at dersom noen ikke 

ønsket å la seg innskrive på daværende tidspunkt så var det helt i orden. Det er to forklaringer 

                                                 
147 Brev fra L’Orange til Kjørstad 16.2.1938. RA/PA 760 – NS Partiarkiv del 2. Serie G, eske 7 
148 NSKOs medlemsprotokoller. RA/PA 759 – NS Generalsekretariatet, eske 115 
149 Fritt Folk 12.2.1938. 
150 Brev fra dr. Næs til hovedkontoret 17.2.1938. RA/PA 760 – NS Partiarkiv del 2. Serie G, eske 7 
151 Brev fra Quisling til dr. Næs 19.2.1938. Ibid. 
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som kan tenkes i denne forbindelse. Den første har med uenighet å gjøre. Altså at Quisling og 

L’Orange hadde forskjellige visjoner for hva KO skulle være. Det er ikke helt utenkelig. Da 

Håndboken for tillitsmenn ble utgitt av L’Orange i 1936 var det jo nettopp Quisling som 

måtte gå ut å moderere ledelsens syns på Kamporganisasjonens posisjon og viktighet i NS. 

Men NS-landskapet var et helt annet i 1936 enn i 1938. Som jeg har vært inne på tidligere 

hadde partiet gjennomgått en transformasjon. Presset fra Hjort, Wiesener og deres 

meningsfeller var over. Det var en annen type press som nå hadde innvirkning på ledelsens 

beslutningstaking. Nemlig at bevegelsen sto i fare for ikke lenger å ha noe legitimitet eller 

eksistensgrunnlag. Derfor er den andre forklaringen mer sannsynlig – at dette hadde med 

politisk realisme eller pragmatisme å gjøre. Quisling må ha forstått at han ikke hadde råd til å 

miste flere tillitsmenn på det daværende tidspunktet. Spesielt ikke i Rogaland 

fylkesorganisasjon, som etter utmeldingene i den foregående perioden hadde mistet all sin 

styrke. Med dette in mente kan man også bedre forstå Quislings avsluttende ord i brevet til dr. 

Næs:  

 

Jeg vil derfor rette en inntrengende appell til alle NS folk i Stavanger og Rogaland om 

å gå inn for arbeidet med ny kraft.  

Organiseringen derborte blev i sin tid med rette holdt fram som et mönster for landet 

ellers. Ingen vil glede sig mer enn mig, om dette igjen kunde bli tilfelle.152 

 

Her kan man ane konturen av en mer pragmatisk Quisling som har forstått at gulrot noen 

ganger kan være vel så effektivt som pisk.  

 

I og med at brevet fra dr. Næs var adressert til hovedkontoret fikk også Fuglesang dette på sin 

pult. Han var, som Quisling, svært diplomatisk i sin besvarelse da han gjorde opp status for 

NS i hele landet. Han beklaget nedgangen, men mente også at partiets situasjon kunne 

sammenlignes med slik forholdene var på begynnelsen av 1935. Fuglesang mente at NS sto 

foran en ny fremgangsbølge, og at det nå gjaldt at alle aktive krefter måtte være klare for en 

ny kamp. Formålet med brevet sto imidlertid å lese klart og tydelig: det var utformet som et 

salgsargument for KO. Ifølge Fuglesang var det viktigste for bevegelsen på det daværende 

tidspunktet, å konsolideres. Og det var nettopp gjennom Kamporganisasjonen at dette var 

mulig – både organisasjonsmessig og økonomisk. Den trøblete perioden NS hadde 

                                                 
152 Brev fra Quisling til dr. Næs 19.2.1938. Ibid. 
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gjennomgått hadde vist behovet for et sterkere fundament i bevegelsen. Spesielt viktig var det 

å etablere et fast samhold mellom alle tillitsmenn og aktive medlemmer: «Gjennem 

kamporganisasjonen mente vi å kunne opnå dette og utviklingen har vist at ledelsen så rett i 

denne sak».153 De hadde ikke bare oppnådd konsolidering, men også gjenoppbygging av NS i 

Oslo og Akershus, mente Fuglesang. I tillegg skrøt Fuglesang av at KOs faste møter og faste 

medlemskontingent hadde stimulert og aktivisert hele den største fylkesorganisasjonen. 

«Depresjonen er overvunnet» kunne Fuglesang stolt erklære.  

 

Hverken Quislings diplomatiske smiger eller Fuglesangs skryt gjorde noe som helst for 

rekrutteringen av KO-medlemmer i Rogaland. I hele 1938 var det ikke ett eneste nytt medlem 

fra FO 11 – Rogaland. Først i februar 1939 ble det innskrevet nye KO-medlemmer fra 

Rogaland. Derimot hadde grepene som ble tatt en viss innvirkning på organiseringen av KO 

andre steder i landet. For eksempel i Bergen hadde det blitt stablet en organisasjon på beina i 

løpet av mai, bestående av de omlag 13 KO-medlemmene i byen.154 

 

Det tredje og viktigste grepet Quisling, L’Orange og Fuglesang tok med tanke på betydningen 

av KO, har med agens å gjøre. Da det var tid for riksmøte på Hamar, 2-3. juli i 1938 var det i 

forkant blitt besluttet at KO skulle holde et eget møte for alle tillitsmenn i hele bevegelsen, 

hvor resolusjoner for NS først skulle drøftes. Målet for KO var som kjent å være en 

tverrgående, samlende organisasjon hvor tillitsmennene kunne samles. Dette KO-møtet var en 

direkte konsekvens av den målsettingen, og representerte en oppmykning av førerprinsippet i 

det at viktige resolusjoner ble diskutert på dette møtet først, for så å bli vedtatt, revidert eller 

avvist.155 KO-møtet ble avholdt med et stort oppmøte, og antakeligvis godt mottatt. I hvert 

fall skrev fylkesfører Andersen i Hordaland til generalsekretær Fuglesang og takket for et 

«strålende riksstevne».156  

 

Organisasjonssjef Hans L’Orange avslørte sine framtidsplaner for KOs plass i NS-apparatet i 

et brev til M. A. Lothe, kretsfører i Hardanger, 1. mars 1938. L’Orange så for seg at etter 

hvert som alle aktive medlemmer ble innrullert og betalte månedlig kontingent til KO, skulle 

Kamporganisasjonen bli NS sin økonomiske bærebjelke. Planen var å sløyfe 

                                                 
153 Brev fra Fuglesang til dr. Næs 21.2.1938. Ibid. 
154 Brev fra fylkesfører Edward Andersen til L’Orange 24.5.1938. Ibid. 
155 Lange, Kolsrud, og Ekker, Nasjonal samling: Møteprotokoll 1934-1945. S. 57 
156 Brev fra Andersen til Fuglesang 5.7.1938. RA/PA 760 – NS Partiarkiv del 2. Serie G, eske 7 
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medlemskontingent helt for de alminnelige medlemmene og la KO-medlemmene bære den 

økonomiske børen. Dette forutsatte naturligvis en større utbygging av lokale KO-grener rundt 

i landet enn den de hadde fått til så langt. L’Orange kom også inn på viktigheten av 

troskapseden for NS’ videre arbeid. Målet var å rekruttere personer som var beredt for å 

arbeide for NS og ideene, og dermed ikke for sine personlige interesser. Han påpekte at «de 

fleste ærlige mennesker vil kvie seg sterkt for å bryte en undertegnet troskapserklæring».157 

Med det kom han inn på noe av psykologien bak avkrevingen av troskapseden, og det var 

første gang dette vikarierende motivet kom så eksplisitt til uttrykk fra ledelsens hold. I neste 

kapittel skal jeg se på hvordan KOs rolle som økonomisk bærebjelke ble videre sementert i 

den siste tiden før krigens utbrudd. 

 

 

3.6 Oppsummering 

 
I dette kapittelet har jeg vist hvordan masseutmeldelsene av NS ikke var én hendelse, men 

snarere en serie av utmeldelser på ulikt grunnlag. Den kristne fløyen skallet av fordi partiet 

var blitt for rasistisk, mens den nasjonalsosialistiske fløyen meldte seg ut fordi partiet ikke var 

rasistisk nok. Den tredje avskallingen skjedde i form av lederstrid og et ønske om mer 

«demokrati» i bevegelsen. Disse medlemmene tilhørte et politisk sentrum av NS og var ledet 

av fremtredende figurer som Johan B. Hjort og Albert Wiesener. Etter disse tre gruppenes 

sorti skiftet NS ham. Ved at KO sto igjen som den mest stabile organisasjonen med tanke på 

medlemmer og økonomi førte denne organisasjonen til en endring i NS’ selvoppfattelse. NS-

medlemmene oppfattet seg ikke som en massebevegelse lenger, fordi en så stor andel av 

medlemmene sto i KO og dermed var spesielt aktive. NS har i perioden blitt omtalt som en 

revolusjonær ventegruppe, hvor man ventet på det endelige oppgjøret mellom nasjonalistene 

og kommunistene. Det er riktig at NS var blitt mer revolusjonær, men det var stadig den 

parlamentariske linjen som vant fram. Derfor er merkelappen «revolusjonær ventegruppe» 

unøyaktig. 

 

I perioden etter utmeldelsene oppstod det et behov for indre konsolidering i bevegelsen. I 

ledelsen mente man at Kamporganisasjonen utspilte den viktigste rollen for å oppnå dette. 

                                                 
157 Brev fra L’Orange til M. A. Lothe 1.3.1938. Ibid. 
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Gjennom lemping på opptakskravene åpnet man for at alle aktive krefter skulle samles i KO, 

og på den måten skape et større samhold. Likevel måtte man erkjenne at selv om ledelsen 

ønsket seg en større tilstrømming av medlemmer, var det ikke dermed sagt at det ble sånn. 

Innmeldelsesfrekvensen hadde i løpet av perioden avtatt dramatisk i forhold til 1936, og 

skulle fortsette å synke fram til krigens utbrudd.  

 

Kamporganisasjonens rolleendring ledet altså til endringer i NS. Foruten å virke 

konsoliderende og styrke samholdet, var KO også tenkt å være den viktigste økonomiske 

bærebjelken for NS. Gjennom det økte fokuset på innmelding av alle aktive medlemmer så 

man for seg at KOs forhøyede medlemskontingent skulle gjøre alminnelig kontingent 

overflødig. Akkurat den planen forble på tegnebordet, men den er talende for hvilke planer 

som var lagt for NS og KOs rolle i apparatet.  

 

Målet for KO forble det samme som det hadde vært da organisasjonen ble etablert. Den skulle 

samle alle aktive krefter under ett tak og erobre makten for NS. Den kan sies å ha oppfylt det 

første målet i form av KO-møtet i juli 1938. Her ble tillitsmenn samlet for å drøfte forslag til 

resolusjoner på en måte som ikke hadde vært gjort tidligere. Dermed vil jeg gi Hans Fredrik 

Dahl rett i at KO var et ledd i en demokratisering av bevegelsen. Når det gjelder erobring av 

makten kan man vanskelig påstå at KO innfridde. NS forble en marginalisert gruppe ved 

utgangen av 1938. 

 

Grepene som ble tatt for å øke innmeldingsfrekvensen i KO hadde liten effekt på de faktiske 

tallene. Derimot økte aktiviteten i de allerede eksisterende kamporganisasjonene, og noen få 

nye ble dannet. Man så for seg at det kun var gjennom KO at man kunne bygge opp en fast 

organisasjon, men i dette lyktes man ikke. Enda verre skulle det gå når vi nå går inn i den 

neste perioden – 1939 og fram til krigens utløp.  
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Kapittel 4 – Stille før stormen (1939-1940)  

 
1939 og fram til krigens utbrudd var en temmelig begivenhetsløs periode for NS-bevegelsen 

organisatorisk. Perioden bar preg av en viss stabilitet i forhold til den foregående. 

Medlemsmassen var konsolidert under en ideologisk, homogen fane, og som følge av dette, 

var så godt som hele den interne motstanden mot ledelsen stilnet. For hovedkontoret betydde 

dette at man kunne fokusere på internorganisering og vekst. 

 

Hvis man leser Fritt Folk fra perioden, kan man se at internasjonale forhold opptok mye av 

oppmerksomheten og dermed spalteplass. Quisling skrev lederartikler fulle av støtte til Italia 

og Tyskland for deres ekspansive foretak i henholdsvis Etiopia og Tsjekkoslovakia, og til 

Spania for Francos seier. På hjemmebane var Arbeiderpartiet og jødene fortsatt de største 

fiendene. Ikkeangrepspakten mellom Sovjet og Tyskland førte til at Arbeiderpartiet brøt alle 

reelle og påståtte bånd til Sovjet, og det var derfor vanskeligere for NS å hevde at DNA jobbet 

for Moskva i det skjulte. Men de lot seg ikke stoppe av det. Det var stille før stormen og NS 

hadde inntatt en venteposisjon i påvente av en storkrig i Europa. 

 

For Kamporganisasjonen betydde denne ventetiden en slags ro til å bygge opp 

lokalorganisasjonene. Uten det samme rekrutteringstrykket fra hovedkontoret som hadde 

preget 1937 og spesielt 1938, kan man se en klar dreining mot at lokalorganisasjonene 

begynte å bære den økonomiske byrden i det stadig skadeskutte NS. Likevel var ikke 

aktiviteten stor. Møtevirksomheten var for det meste sporadisk utover de ivrigste 

organisasjonene i Oslo og Buskerud, men i løpet av perioden ble kamporganisasjonene bygget 

ut flere steder i landet, med møter i både Kristiansand, Arendal og Bergen.  

I dette kapittelet skal jeg vise hvordan KO preget NS i denne siste perioden før krigens 

utbrudd. I en ellers begivenhetsløs periode ble KO en viktig kilde til inntekter for bevegelsen, 

og å få KO-kontingentsordningen i orden ble et fokusområde for hovedkontoret. Første del av 

kapittelet går inn på medlemsstatistikken for KO på 30-tallet. Et interessant funn fra denne 

perioden var at mot slutten av 30-tallet var andelen NS-medlemmer, som også sto i KO, blitt 

såpass stor at den lot til å være den viktigste organisasjonen i NS. Del to vil vise hvordan KO-

kontingenten ble et satsingsområde for NS hovedkontor, og del tre vil se på hvordan 

Quislings lederstil kan minne om noe man finner i forretningsverdenen i dag.   
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4.1 Kamporganisasjonens innmeldingsfrekvens på 30-tallet 

 
Medlemstallene for NS før 1940 er vanskelig å si noe helt sikkert om. Som nevnt tidligere, er 

det store sprik mellom de oppgitte medlemstallene og det man faktisk har klart å finne belegg 

for. Hovedkontoret opererte med tall på 15.000 i 1935, men Einsatzstab modererte dette til 

8.542 voksne medlemmer for perioden 1935/1936.158 Bergensprosjektet, ledet av statsviteren 

Stein Ugelvik Larsen og historikeren Rolf Danielsen sprang ut en rekke publikasjoner om 

komparativ fascismeforskning, blant annet artiklene utgitt i Who Were the Fascists i 1980. I 

artikkelen, skrevet av Stein Ugelvik Larsen, som omhandler rekruttering til Nasjonal Samling 

for hele 30-tallet, presenteres 2.537 som det reelle tallet man har klart å finne empirisk bevist 

at hadde vært innom bevegelsen i førkrigsårene.159 Med «innom» menes her medlemmer som 

hadde betalt medlemskontingent. Som det så riktig påpekes i Larsens artikkel vil det nok aldri 

være mulig å si med sikkerhet hvor mange som var medlemmer av NS i mellomkrigstiden. 

Kildegrunnlaget er ikke stort nok, og lakunene i arkivene for mange. Tallene i 

Bergensprosjektet er likevel det beste vi har basert på tilgjengelig empirisk materiale.  

 

Medlemsprotokollene fra KO er derimot en troverdig kilde til medlemstall. Det var i 

hovedkontorets egeninteresse å føre korrekt protokoll over medlemmene i de forskjellige 

fylkesorganisasjonene. Som jeg har vært inne på, var KO en av de viktigste kildene til 

økonomiske bidrag til partiet, og oversikten sentralregistreringen tilbød, var derfor essensiell 

for korrekt regnskapsføring. Bergensprosjektet og KO-protokollene målt opp mot hverandre 

viser et forholdstall som er svært høyt. Av de 2.537 medlemmene som i Bergensprosjektet var 

registrert som betalende NS-medlemmer i løpet av 30-tallet, var 780 av dem medlemmer i 

KO. Det gir en prosentandel på 30%. Det er viktig å ha in mente at tallene beskriver 1930-

årene sett under ett. Tallene for det alminnelige NS og KO følger ikke hverandre gjennom 

hele perioden. Det vil si at da NS nok kan ha hatt flere tusen mer eller mindre betalende 

medlemmer strukket over hele 30-tallet, hadde de ikke det ved utgangen av 1939. Vi kan 

derfor ikke ukritisk legge til grunn at tallene fra Bergensprosjektet er helt korrekte, men de 

peker i retning av at KO var en forholdsmessig mye større organisasjon enn tidligere antatt. 

Antakeligvis er medlemstallet oppgitt i Larsens artikkel for NS for lavt for hele 30-tallet, men 

                                                 
158 Hans Fredrik Dahl, En Fører For Fall. (Oslo: Aschehoug, 1992). S. 183 
159 Fig. 2 i Larsen, «The Social Foundations of Norwegian Fascism 1933-1945 - An analysis of Membership 
Data,». S. 603 
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for høyt for slutten av 30-tallet. Både Hans Fredrik Dahl og Lars Borgersrud opererte med 

tallet fra Einsatzstab, altså 8.542, i sine beretninger om Nasjonal Samling på 30-tallet.160 

Sannsynligvis ligger tallet et sted i mellom disse anslagene, men det er umulig å si. For april 

1940 beregnet Einsatzstab tallet til 1500.161 I realiteten var det nok færre enn 1000. Dersom 

det tallet stemmer, var opp mot 80% av NS-medlemmene også organisert i KO ved utgangen 

av 1939. 

 

 

 
Figur 1 viser det totale antallet som var innom KO i perioden 1936-1939. 162 Grafen tar ikke 

med eksklusjoner og utmeldelser fordi disse ikke er datert i medlemsprotokollene. Det betyr at 

selv om det totale antallet av medlemmer som var strøket er oppgitt, kan man ikke si noe om 

når eller hvorfor de ble det. Det kan likevel nevnes at av de som lot seg skrive inn i perioden 

1936-1939, var det 204 som i 1945 var blitt strøket.  

 

 

Av grafen kan vi se at rekrutteringen var klart størst i 1936 og deretter flatet den gradvis ut. 

Det er interessant å se at da hovedkontorets trykk om rekruttering til KO var størst, altså i 

1938, var de reelle rekrutteringstallene nest lavest. Dette har sin naturlige forklaring i at 

medlemsbasen man kunne rekruttere fra nødvendigvis hadde krympet gjennom den tunge 

perioden partiet hadde gjennomgått. Tallene fra figur 1 viser at Bergensprosjektets tall 

                                                 
160 Dahl, En Fører For Fall. S. 183 og Borgersrud, Den norske militærfascismens historie 1930-1945: Like gode 
nordmenn?. S. 263 
161 Dahl, En Fører For Fall. S. 183 
162 Grafen er basert på en transkribering av NSKOs medlemsprotokoller utført av Jonas Fostervoll Øverland. 
Medlemsprotokollene er samlet i RA/PA 759 – NS Generalsekretariatet, eske 115 
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muligens var for konservative, men ikke nødvendigvis. At så mye som 30% av alle 

alminnelige NS-medlemmene også var med i KO fremstår lite sannsynlig dersom man leser 

tidligere forskning på NS på 30-tallet. Samtidig har hovedfortellingen om NS i perioden etter 

masseutmeldelsen vært at NS ble en sekt. Da er det sannsynlig at de som var igjen hadde en 

form for tillitsverv. Dette stemmer overens med funnene fra KO-protokollene: av de 780 som 

var innom KO i løpet av 1930-tallet var det bare 173 som ikke hadde noe spesielt verv og var 

innført kun som aktiv. De resterende hadde en eller annen form for lederverv av typen 

fylkespropagandafører, kretsfører, fylkesorganisasjonssjef o.l. Dersom hele bevegelsen 

virkelig bare hadde 2.537 medlemmer i løpet av hele 30-tallet, hvorav 780 var organisert i 

KO, burde egentlig andelen uten spesielle verv vært større. Slik ville det vært i en hvilken 

som helst annen organisasjon, eller politisk parti. Men NS var ikke som alle andre. De var 

blitt en sekt. Derfor gir det mening at en såpass stor andel av medlemmene i KO, og dermed 

også NS, hadde spesielle tillitsverv.  

 

Her ser vi altså utfordringene som oppstår når tallgrunnlaget er såpass usikkert. Man bør 

derfor være forsiktig med å bruke tallene fra Bergensprosjektet i mellomkrigstiden til noe mer 

enn indikasjoner. Indikasjonene peker således i retning av at KO var en mye større 

organisasjon enn tidligere antatt. 

 

En annen ting som presenterer seg når vi ser på innmeldingskurven til KO, er at selv om 

økningen i nye medlemmer modererte seg i løpet av perioden, var det fortsatt en økning. I 

tiden etter 1936/37, da det alminnelige NS opplevde en medlemsflukt, økte 

Kamporganisasjonens medlemstall. Dette peker også i retning av at KOs posisjon i NS mot 

slutten av 30-tallet var alt annet enn marginal. 

 

 

4.2 Møtevirksomhet og arbeidsoppgaver 

 
Selv om rekrutteringen til Kamporganisasjonen ikke hadde nådd de høydene rent tallmessig 

som man kanskje hadde håpet på, betydde ikke det at aktiviteten stoppet opp. Tvert i mot ble 

det 13. november 1937 lansert en ny spalte i avisen Fritt Folk som het Arbeidsfronten.163 Her 

                                                 
163 Fritt Folk 13.11.1937. 
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ble møtevirksomhet fra de forskjellige lokale særorganisasjonene dokumentert. Foruten KO-

stoff skulle spalten inneholde møteinnkallelser til NSUF, NSK, Landsungdomslaget, etc., i 

tillegg til referater og meddelelser. På grunn av de manglende arkivene fra de lokale 

kamporganisasjonene rundt i Norge, er dette den eneste troverdige kilden for å fastslå 

møtevirksomhet i KO på 30-tallet. På bakgrunn av innkallelsene og referatene publisert i 

denne spalten gjennom hele 1938 og 1939, kan vi slå fast at det var jevnlige møter i KO flere 

steder i landet. Aller ivrigst var de i Lier, der det var møter hver fjortende dag kun med unntak 

av ferieavvikling. Oslo hadde til sammenligning gått ned til å ha KO-møte én gang i måneden 

fra januar 1939.164 Kongsberg fikk etterhvert stablet en fast møtende kamporganisasjon på 

beina og det samme gjorde Bergen krets.165 

 

I all hovedsak var det Nasjonal Samlings status og framtid som ble diskutert på møtene. Det 

var vanlig at minst én fra toppledelsen holdt tale, som oftest Quisling eller Fuglesang. Det ble 

også gjort opp status fra de forskjellige særorganisasjonene som rikshirden, kvinnelaget og 

kvinnehirden. Møtene hadde som uttalt oppgave allerede fra 1937 å samle og gjøre KO-

medlemmene kjent med hverandre, drøfte aktuelle spørsmål og ikke minst planlegge «alle 

grener av NS-arbeidet».166 Imidlertid var det viktigste, som ble tatt opp på KO-møtene, 

medlemmenes spesielle ansvar for å arbeide aktivt for bevegelsen. Dette gjorde man blant 

annet ved å verve nye medlemmer til NS, men enda viktigere: skaffe nye abonnenter til Fritt 

Folk. Avisen var naturlig nok svært viktig for propagandaapparatet, men også rent praktisk. I 

tillegg til Arbeidsfronten-spalten var det også jevnlige påminnelser om de store råds- og 

riksmøtene. Det var invitasjoner til juletrefester og taler, pinseleir og andre sosiale 

arrangementer. Det ble sett på som svært viktig at alle tillitsmenn støttet opp om ukeavisen 

ved å stå som abonnenter og å være med i vervingskonkurranse om nye abonnenter.167  

 

I NS råd ble også viktigheten av Fritt Folk understreket. På rådsmøtet 2. februar 1939 ble det 

drøftet om man skulle igjen gå inn for dagsavis til fordel for ukeavis. Føreren mente bestemt 

at man måtte konsentrere kreftene om å publisere en god ukeavis, men at målsettingen måtte 

være at opplaget økte fra 8.000 til 10.000. Denne målsettingen ble også tatt opp på riksmøtet 

om høsten 1939. Der ble det besluttet at det skulle sendes ut eksemplarer av Fritt Folk til 

                                                 
164 Fritt Folk 21.1.1939. 
165 Fritt Folk 5.8.1939. 
166 Meddelelse fra L’Orange til samtlige fylkes- og kretsførere 4.10.1937. RA/PA 760 – NS Partiarkiv del 1. 
Serie Fd, eske 38 
167 Brev fra L’Orange til alle tillitsmenn 12.2.1938. Ibid. 
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fylkesførerne. Disse var det de lokale KO-medlemmene som fikk i oppgave å dele ut. Som så 

mye annet som vedrørte NS på 30-tallet, gikk heller ikke dette knirkefritt. Fylkesfører i 

Vestfold I. L. Elieson beskrev problemene med utdelingen etter at han hadde fordelt 

eksemplarene blant KO-medlemmene slik: 

 

Fra flere såkaldte K.O.-medlemmer, som altså sågar synes at utdelingen av 50 expl. av 

“Fritt Folk” en eneste gang har overskredet deres krefter, har jeg mottatt brever med 

K.O.nåler og medlemsbøker i retur.168 

 

På rådsmøtet i februar ble også bevegelsens økonomi drøftet: «NSF pekte på betydningen av 

at arbeidet med ökonomien blev tatt op i fylkene efter den samme plan som ved 

hovedledelsen».169 Planen det her refereres til var, som jeg var inne på i forrige kapittel, at 

sentralledelsens økonomi, og etterhvert også resten av landets økonomi, baserte seg på KO-

kontingentordningen. Hvis vi her legger Bergensprosjektets medlemstall til grunn er det lett å 

forstå hvorfor. Dersom 30% av bevegelsen stabilt kunne regnes med å betale dobbelt 

medlemskontingent over hele landet, vil også innkrevingsarbeidet behøve mindre byråkrati. 

Samtidig har modellen svakheter. Færre personer som hver for seg deler på en stor økonomisk 

byrde gjør systemet sårbart. I denne modellen skal det få mislighold til før regnskapet går i 

minus.  

 

Problemet i poenget over er at Nasjonal Samling ikke la Bergensprosjektets tall til grunn. 

Derimot opererte NS’ ledelse med et tall omkring 10.000 såkalte godkjente medlemmer.170 

Hvis vi legger det tallet til grunn, var andelen KO-medlemmer rett i underkant av 8%, altså 

langt ifra en stor nok andel til å bygge en bærekraftig finansiell modell rundt. Det er derfor 

merkelig hvordan man hadde planer om å la KO-kontingentsordningen være hovedkilden til 

inntjening for videre organisatorisk arbeid, og samtidig gå ut i fra at det på det daværende 

tidspunktet var snakk om 8% av bevegelsens totale medlemsmasse som skulle bære byrden. 

Svaret må altså være at planen ikke var å la KO-kontingenten alene sørge for inntjeningen, 

slik Hans L’Orange hadde sett for seg å løse det.  

 

                                                 
168 Rapport fra Elieson til Fuglesang 13.10.1939. RA/PA 760 – NS Partiarkiv, del 1. Serie Fb, eske 33  
169 Referat fra NS rådsmøte 2.2.1939. Ibid. 
170 Rapport til alle rådsmedlemmer i forbindelse med første rådsmøte av 1939. 1.1.1939. Ibid. 
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Dersom man ser på stillingsbeskrivelsen til økonomisjefen får man et innblikk i betydningen 

av KO-kontingenten for å dekke driftsutgiftene ved NS sentralledelse. Under punktet om 

økonomirådets171 oppgaver kan man lese de fire påtenkte måtene å skaffe til veie midler: 

 

a. Å tegne bidrag (faste – engangs) 

b. Å gjennemföre kontingentsordning for K.O.-organisasjonen  

c. Å utbygge ökonomiavdelingens forretningsvirksomhet  

d. Å finne nye utveier for å öke bevegelsens inntekter.172 

 

Med andre ord var kontingentsordningen det eneste konkrete tiltaket man hadde tenkt seg å 

gjennomføre i 1939. De andre forslagene var vage og lite håndfaste. Det kan derfor se ut til at 

KO-ordningen var det sikreste kortet man hadde, som dermed ble et fokusområde i mangel av 

andre gode tiltak.  

 

Inntektene fra KO-kontingenten ble delt likt mellom hovedkontoret og den respektive 

fylkesorganisasjonen. Det foregikk ved at den lokale økonomisjefen eller fylkesføreren 

bestilte merkene for 50 øre per merke og solgte det videre til KO-medlemmene for 1 krone. 

På den måten gjorde Nasjonal Samling seg avhengig av kontingenten både på lokalt og 

sentralt nivå.  

 

Fylkesfører Trygve Tellefsen i Buskerud avla rapport til Fuglesang i forbindelse med det 

årlige riksmøtet i 1939. I den skrev han at fylkeskassens inntekter var beskjedne og at den i all 

vesentlighet besto av KO-kontingent.173 Som nevnt i forrige kapittel var Buskerud det fylket, 

foruten Oslo, med best utbygget organisasjonsapparat og dertil hørende kamporganisasjon. 

Det er derfor ikke så merkelig at kontingenten her utgjorde den største delen av økonomien. 

Det man bør merke seg er at Tellefsen kalte fylkets inntekter beskjedne. En skulle tro at 

Tellefsens inntekter var ganske mye større enn andre fylkesførers, all den tid hans 

fylkesorganisasjon fikk inntekter fra kamporganisasjoner i tre kretser. Med det in mente er det 

ikke vanskelig å tenke seg hvor dårlig stilt resten av fylkesorganisasjonene var økonomisk. 

                                                 
171 Økonomirådet ble oppnevnt i hovedstyret etter forslag fra økonomisjefen og var ment som en avlastning til 
økonomisjefen. 
172 Stillingsbeskrivelse for økonomisjefen (Ökonomi-instruks ved NS centralledelse) 1939. RA/PA 760 – NS 
Partiarkiv, del 1. Serie Fb, eske 33 
173 Rapport fra Tellefsen til Fuglesang 7.8.1939. Ibid. 
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Selv om Kamporganisasjonens medlemmer representerte en såpass stor andel av NS’ totale 

medlemstall ved utgangen av 1939, førte det ikke til at organisasjonens oppgaver forandret 

seg. Planene om at organisasjonen skulle være en tverrgående samlingsarena for tillitsmenn 

og spesielt aktive medlemmer, besto. Det samme gjorde målet om å erobre den politiske makt 

for NS. Den egentlige konsekvensen av veksten i forhold til det alminnelige NS, gjorde seg 

gjeldende i viktigheten av å få brakt KO-kontingenten i orden. KO var med andre ord først og 

fremst et middel for å sikre økonomien i NS. 

 

 

4.3 Viktigheten av KO-kontingenten 
 

Det ble gjort stadige forsøk på å få kontingentordningen i orden fra starten av 1939, men det 

bar på utfordringer. Fylkesfører Knudsen i Telemark skrev til hovedkontoret den 31. oktober 

1939 og satte ord på problemene han støtte på. Det er nærliggende å tro at utfordringene var 

av en sånn karakter at de var gjeldende for flere fylkesorganisasjoner: 

 

Det viser sig i praksis at være forbundet med en viss vanskelighet at faa bragt 

betalingen av kontingenten i orden. Dette skyldes tildels den omstændighet, at merker 

skal forutbetales i Oslo. [...] Som det nu gaar, bestilles merker paa slump av lagets 

ökonomileder. Pengene lægges ut av vedkommende personlig.174 

 

Selv om fylkesførerne som bestilte kontingentsmerker fikk halv pris på merkene, 

representerte ordningen en ikke ubetydelig sum for den enkelte fylkesfører. Spesielt i fylkene 

med mange KO-medlemmer, slik som Østfold og Telemark. Fylkesfører Knudsen foreslo å 

snu om på rekkefølgen, slik at fylkesføreren ble betrodd noen merker, hvorpå han solgte disse 

til KO-medlemmene og deretter remitterte Oslo. Dette var en bedre løsning for den enkelte 

fylkesfører, men slik hovedkontoret så det, ville dette kompromittere stabiliteten i 

inntjeningen og ble derfor ikke tatt til følge.  

 

En annen utfordring fylkesførerne støtte på i sitt utrettelige arbeid med å få kontingenten i 

orden, hadde med selve KO-boken å gjøre. Det var bestemt at alle nye og gamle medlemmer 

                                                 
174 Brev fra fylkesfører Knudsen til hovedkontoret 31.10.39. Ibid. 
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skulle ha et fotografi i boken for at den skulle være gyldig. På de mindre stedene i Norge var 

det vanskelig å oppdrive fotografer. Hovedkontoret understreket likevel at dette var en 

forutsetning for at KO-boken skulle anses som i orden, og der det ikke forelå fotografier ble 

KO-boken holdt igjen fram til fotografiet ble sendt.175 Fylkesfører i Rogaland, Per Herman 

Rasmussen hadde sett seg så lei av hvor tregt det gikk å få inn fotografiene, at han i januar 

forlangte at hans tillitsmenn måtte møtes hos en fotograf i forbindelse med den påfølgende 

hirdaftenen.176 

 

Presset fra hovedkontoret om å få medlemsboken i orden vedvarte gjennom hele 1939. I 

tillegg til rundskriv til alle tillitsmenn ble det også minnet om i Fritt Folk minst én gang i 

kvartalet. I forkant av riksmøtet på Hamar 12. og 13. august økte oppfordringene i intensitet, 

og man ble påminnet ukentlig i Fritt Folk.177 Det var også et visst press fra ledelsen i NSUF 

om at deres medlemmer måtte få sine medlemsbøker og kontingent i orden.178 Et NSUF-

medlem var for alminnelig medlem å regne når det gjaldt kontingentstørrelsen, slik at den kun 

beløp seg på 2 kroner årlig. Det var altså snakk om marginale beløp i forhold til det man fikk 

inn fra KO-kontingenten, men det nevnes her for å vise at den økonomiske modellen basert på 

kontingent var gjeldende i flere ledd enn bare for Kamporganisasjonens medlemmer.  

 

På riksmøtet ble det gjort opp status for bevegelsen, og man kunne konstatere at både NS 

sentralt, fylkesorganisasjonene og Fritt Folk hadde vokst betraktelig siden forrige riksmøte. 

Dette er en påstand det er vanskelig å verifisere i tall. Som jeg har vært inne på tidligere i 

kapittelet, er det uenighet om hvor mange medlemmer NS hadde på 30-tallet. Enda 

vanskeligere er det å avgjøre innmeldelsesfrekvensen for alminnelige medlemmer i spesifikke 

år. De tilgjengelige tallene tar ikke høyde for utmeldelser og heller ikke hvor mange som 

faktisk betalte alminnelig kontingent. Likevel kan man, ut fra korrespondansen til og fra 

hovedkontoret og gjennom spalten Arbeidsfronten i Fritt Folk, slå fast at aktiviteten i 

fylkesorganisasjonene var på stigende front. Kretser som hadde stått uten kretsførere siden 

utmeldelsene i 1936 og 37 fikk på ny fylt disse stillingene, som for eksempel kretsene Hamar 

og Rena. I forbindelse med gjenopptagelsen av arbeidet i «tomme» lokalorganisasjoner landet 

rundt, ble det på riksmøtet også besluttet å opprette førerskoler. Disse skolene var lokale 

                                                 
175 Brev fra hovedkontoret til Eiliv Knutzon 8.5.1939. Ibid. 
176 Rapport fra Per Herman Rasmussen til økonomiavdelingen 27.1.1939. Ibid. 
177 Fritt Folk i perioden juli og august 1939.  
178 Fritt Folk 22.7.1939. 
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opplæringssentre som sto for opplæring til verv som fylkesfører, økonomisjef, propagandasjef 

og organisasjonssjef, primært på kretsnivå.179  

 

Når det gjelder Fritt Folk, ble det rapportert i nummeret som kom i kjølvannet av riksmøtet, at 

opplaget hadde mer enn doblet seg i perioden mellom riksmøtet i 1938 og riksmøtet i 1939. 

Målsetningen var som nevnt et opplag på 10.000. At opplaget hadde fordoblet seg og nærmet 

seg 10.000 er plausibelt, men tallet er likevel sannsynligvis oppblåst. I forbindelse med 

abonnementstegningskonkurransen som hadde pågått siden 1938, og ikke minst det 

alminnelige arbeidet med å tegne nye abonnenter, var det blitt trykket opp en rekke ekstra 

aviser som Kamporganisasjonens medlemmer skulle dele ut. I Buskerud alene var det snakk 

om 1.000 eksemplarer. Det er derfor umulig å si noe om hvor mange som faktisk ble delt ut 

og lest, langt mindre hvor mange faktiske abonnenter det var snakk om. 

 

Samlet sett bør en derfor ikke ta rapporten fra riksmøtet på ordet. Det var naturlig nok i 

hovedkontorets interesse å kunne melde om en styrkelse av bevegelsen som helhet, men hvis 

en går litt bakenfor utsagnene finner en altså at den lille økningen i aktivitet nettopp var det – 

liten.  

 

 

4.4 Quislings lederskap i et ledelsesteoretisk perspektiv 

 
I lederartikkelen i Fritt Folk etter riksmøtet kunne Quisling selv stolt konstatere at riksmøtet 

hadde vært en suksess. Han mente at det neppe kunne være noe annet parti i landet som kunne 

«samle tusen representanter, reisende lange veier fra alle landets kanter på egen bekostning», 

og at det som gjaldt fremover var å bygge videre på det grunnlaget.180 Han noterte to konkrete 

måter å jobbe på for at bevegelsen skulle fortsette å vokse. Den første var de nevnte 

førerskolene, den andre var Kamporganisasjonen: 

 

                                                 
179 Fritt Folk 26.8.1939. 
180 Ibid. 
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En særlig viktig opgave, som også blev sterkt fremholdt fra alle hold på riksmøtet, er å 

bringe medlemskapet i kamporganisasjonen i full ordning, og hverve nye K.O.-

medlemmer.  

  

Alle medlemmer i K.O. som ikke har ordnet sitt medlemskap efter gjeldende 

bestemmelser, blir å stryke efter lovene (tre måneder efter forfall) 

Det er på tide at det synspunkt tvinges igjennem, at det er et privilegium å stå i NS og 

å arbeide der.181 

 

Tiden var altså ute for de passive medlemmene i KO, som ikke hadde fått kontingenten sin i 

orden. Taktikken Quisling brukte i denne sammenhengen kan minne mye om det man i 

ledelsesteori kaller «establishing a sense of urgency».182 Prinsippet utgår fra en antakelse om 

at en organisasjon ikke er tjent med status quo og må være i stadig endring for å vokse. I 1996 

formulerte professor i ledelse ved Harvard Business School, John Kotter, et 8-stegs 

rammeverk for å lede en organisasjon gjennom endring. De fire første stegene handler om 

hvordan man som leder etablerer en «sense of urgency». Uten å gå dypt inn i denne teorien vil 

jeg raskt vise hvordan denne enkle oppfordringen fra Quisling i Fritt Folk var et grep for å 

etablere en «sense of urgency» og hvordan Quislings lederskap både i denne spesifikke saken, 

men også generelt, faller innenfor Kotters teori.183  

 

Ifølge Kotter er det viktig for en leder som skal etablere en «sense of urgency» å få utsiden 

inn, altså å lufte problemene med personer utenfor ledelsesgruppen. Dette vilkåret mener jeg 

ble oppfylt i det Quisling tok til ordet for både på riksmøtet og i Fritt Folk at det var en 

«særlig viktig opgave» å få bragt medlemskapet i KO i orden.  

 

Det andre steget kaller Kotter «behave with urgency» og går ut på at man som leder aldri må 

«hvile på laurbærene». Videre er det viktig som leder å ha den rette oppførselen:  

 

leaders behaving with urgency stay ahead of the competition (alert), respond to 

requests with passion (engaged), speak with a steady, nonthreatening voice (tone), 

                                                 
181 Quislings leder. Ibid. 
182 Jeg velger her å ikke oversette uttrykket.  
183 For en mer fullstendig gjennomgang av Kotters rammeverk se R. Maria Shirey, «Establishing a Sense of 
Urgency for Leading Transformational Change,» JONA: The Journal of Nursing Administration 41, no. 4 
(2011). Table 1. S. 146 
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incorporate a “yes we can” approach (attitude), and deliver work sooner than expected 

(time).184 

 

Disse fem egenskapene kan vi finne igjen i litt ulik grad i Quislings lederskap. Det er naturlig 

nok ikke et en-til-en-forhold når man anvender ledelsesteori fra kommersielle selskaper på en 

politisk organisasjon, slik at den første egenskapen, alert, er lite relevant her. Men at Quisling 

svarte på henvendelser med lidenskap vil jeg mene at er riktig. I lederstriden med Hjort for 

eksempel, var det en klar og tydelig leder som ga sin høyre hånd en kald skulder. Også i 

korrespondansen i forbindelse med møtet som ble avholdt på Håndverkeren 30. mai 1937, der 

diktaturet i bevegelsen ble diskutert, var det stor lidenskap. Hans tone, spesielt i taler, var 

monoton, så til de grader at hans meningsmotstandere mente at den var i det kjedeligste laget. 

Truende er ikke et adjektiv som vanligvis er blitt brukt når man har omtalt Quisling.  

 

En «yes we can approach» er det liten tvil om at Quisling besatt. Han mistet aldri troen på 

bevegelsen eller at nasjonalismen til slutt ville seire. Han var også arbeidsom og flittig, slik at 

egenskapen som omhandler tid kan også sies å være oppfylt. Tilfellet jeg her studerer, altså 

Quislings oppfordring i Fritt Folk, bar også preg av en leder som oppførte seg med en «sense 

of urgency». 

 

Det tredje steget i Kotters rammeverk handler om å finne muligheter i en krise. Poenget er at 

kriser ikke nødvendigvis er dårlige, men at de kan representere muligheter for å omstille en 

organisasjon. Selv om strukturer, prosesser og regler bør være på plass for å forhindre en 

krise, heter det seg at en leder ikke bør la en god krise gå til spille. En krise, slik som den NS 

hadde gjennomgått i årene før, kan øke en organisasjons «sense of urgency», i at man har noe 

konkret som haster. Dermed er det lettere for en leder å få sine medarbeidere med på et skifte. 

I dette konkrete tilfellet var krisen den økonomiske situasjonen til bevegelsen som helhet, og 

løsningen som ble presentert var at de aktive kreftene måtte få KO-medlemskapet i orden. 

  

Det fjerde steget har Kotter kalt «deal with no-nos». Han definerer «no-nos» som personer 

som ikke er «thoughtful skeptics; rather, they are disruptive, closed minded, and potentially 

dangerous».185 Når man har med denne typen personer å gjøre har man som leder to valg, 

                                                 
184 Ibid. S. 147 
185 Ibid. S. 147 
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ifølge Kotter. Man kan enten finne en måte å snu den negative holdningen personene har, 

eller kvitte seg med dem. Quislings modus operandi var først og fremst å stille ultimatum til, 

og/eller ekskludere de negative elementene i bevegelsen. I denne sammenhengen handlet 

Quisling slik han pleide å gjøre: «Alle medlemmer i K.O. som ikke har ordnet sitt 

medlemskap efter gjeldende bestemmelser, blir å stryke efter lovene».  

 

Som vist hadde Quislings lederstil mye til felles med den en administrerende direktør for et 

stort selskap har. Ledelsesteoretisk handlet Quisling etter boka, men klarte likevel ikke å 

oppnå de ønskede resultatene. Problemet lå naturlig nok i at Nasjonal Samling ikke var et 

kommersielt selskap i et marked, men en nasjonalistisk bevegelse i et relativt stabilt land som 

Norge. Men parallellen er likevel interessant. Man kan altså overføre ledelsesteori fra 

forretningsverdenen på en leder av en nasjonalistisk bevegelse, og man kan se at han på 

papiret gjorde mye riktig. Men selv om man handler riktig som leder er man ikke garantert å 

oppnå de ønskede resultatene. Nasjonal Samling på 30-tallet er et tydelig eksempel på det. 

 

 

4.5 Oppsummering 
 

1939 var altså et relativt stabilt og lite begivenhetsrikt år for NS og Kamporganisasjonen. 

Fokuset var å få en forutsigbarhet i økonomien, og det viktigste virkemiddelet for å oppnå 

dette var Kamporganisasjonen. Det var gjennom KO man ville skape vekst i det viktigste 

propagandamiddelet Fritt Folk, og det var gjennom ordning av KO-kontingenten at man 

skulle sikre økonomien. Gjennom ordningen gjorde både hovedkontoret og 

lokalorganisasjonene seg avhengige av Kamporganisasjonens medlemmer. Som jeg har vist, 

var det en skjør stabilitet som ikke åpnet for mange utmeldelser før det ville begynne å skape 

problemer. Mye tyder på at hovedkontoret valgte denne ordningen i mangel av andre konkrete 

tiltak for å sikre likviditet.  

 

I kapittelet har jeg også vist hvordan det usikre tallgrunnlaget for NS-medlemmer på 30-tallet 

har gjort det vanskelig å si noe sikkert om den totale andelen av NS-medlemmer som også var 

medlemmer i KO. Likevel fant jeg at organisasjonen hadde i seg en betraktelig større andel 

NS-medlemmer enn tidligere antatt. Ved utgangen av 1939 kan så mye som 80% av NS-

medlemmene ha stått i KO. Likevel endret ikke oppgavene for KO seg i nevneverdig grad. 
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Organisasjonens primære oppgave forble å være en tverrgående og samlende organisasjon for 

tillitsmenn og særlig aktive medlemmer, hvis mål var å erobre den politiske makt for NS. 

Denne oppgavens prioritet ble imidlertid forskjøvet. Den reelle hovedoppgaven var å sikre 

økonomiske midler for fortsatt drift av partiorganisasjonen.  

 

Den siste delen av kapittelet tok for seg Quislings lederskap i et ledelsesteoretisk perspektiv. 

Jeg trakk her en parallell mellom hvordan Quisling ordla seg og handlet i tråd med et prinsipp 

om at en organisasjon som ønsker å oppnå vekst, trenger en leder som etablerer en «sense of 

urgency». Selv om Quisling i og for seg handlet etter boka, oppnådde han ikke de ønskede 

resultatene.  

 

I det neste kapittelet skal jeg vise hvordan KO formet seg i løpet av krigen. Det var naturlig 

nok en organisasjon som tyskerne ikke kunne gå god for, all den tid man som medlem sverget 

troskap til Quisling, ikke Hitler. Det var ikke dermed slik at den sluttet å eksistere, men 

hovedfunksjonen som økonomisk bærebjelke forsvant. Derimot var det nye oppgaver som sto 

for tur.   
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Kapittel 5 – Tilbake til røttene (1940-1945) 
 

Den siste tiden før krigsutbruddet var en rolig periode for NS og KO. Det var liten 

møteaktivitet i regi av hovedkontoret, og de faste spaltene i Fritt Folk hadde måttet vike plass 

for utenriksstoff. I Europa ellers hersket krig og kaos. Det kan virke som om man i NS tok 

innover seg at ventetiden nærmet seg slutten, og mye tyder på at det stemmer. Bare tre uker 

før årsskiftet hadde Quisling og Hagelin vært på besøk hos Hitler i Berlin, der Quisling 

redegjorde for Nasjonal Samlings politikk med Hagelin som tolk. Både Hans Fredrik Dahl og 

Nina Drolsum Kroglund har reist spørsmål om det faktisk var Hagelin som presset på for en 

tysk sjømilitær aksjon i Norge.186 Resultatet av møtet ble i alle fall at Hitler ga beskjed til sin 

militære rådgiver, general Alfred Jodl, om at han skulle sette sammen en liten stab for å 

undersøke hvordan Norge kunne besettes.187 «Studie N(ord)» var med andre ord igangsatt. I 

møtet både den 14. desember og det andre møtet den 18. desember, påpekte imidlertid Hitler 

at han helst så at Norge forble nøytralt og at han ikke ønsket å utvide krigsskueplassen og 

trekke nye land inn i krigen.  

 

Kroglund har påpekt at det mest håndfaste som kom ut av møtene med Hitler, var løftet om 

finansiell støtte til å bygge opp NS. For NS betydde dette løftet at man ble mindre avhengig 

av kontingentsordningen. Det var Hitlers personlige representant til Norge, Hans Wilhem 

Scheidt, som hadde fått i oppgave å utlevere pengene. I januar 1940 kom Scheidt med en 

koffert full av falske sedler som han og Hagelin vekslet inn i små beløp i Oslos mindre 

banker.188  

 

For Kamporganisasjonens medlemmer betydde dette økonomiske bidraget et mindre press på 

å få medlemskontingenten i orden. Allerede fra starten av 1940 var oppmaningene i Fritt 

Folk, som man var blitt så vant til å lese, forduftet. Selve Arbeidsfronten-spalten var i det hele 

tatt blitt viet mindre plass enn tidligere, noe som tyder på et endret fokus for hovedkontoret og 

dermed redaksjonen. De stadige påminnelsene var blitt erstattet av henvisninger til 

fylkeskontoret hvor kontingenten kunne betales, men det sto ikke noe om at dette var noe man 

                                                 
186 Nina Drolsum Kroglund, Hagelin: Quislings høyre hånd  (Oslo: Historie & kultur, 2016). S. 77-78 og Dahl, 
En Fører For Fall, 2. S. 36 
187 Kroglund, Hagelin: Quislings høyre hånd. S. 79 
188 Ibid. S. 90 

76



måtte gjøre.189 Foruten den standhaftige Lier-bastionen er det lite møteaktivitet å spore i 

perioden før 9. april.190  

 

Det var i det hele tatt en ganske stor forskjell på det NS som kjempet for overlevelsen på 30-

tallet, og det NS som reiste seg etter okkupasjonen. Før 9. april hadde partiet blitt redusert til å 

være en marginal politisk gruppe, helt blottet for innflytelse og politisk makt. Etter 9. april, og 

spesielt etter 25. september 1940, var partiet for en massebevegelse å regne. Partiet skulle 

styre landet og besette posisjoner overalt i samfunnet. Med det in mente skulle man tro at KO-

medlemmene ville være først i rekken til å fylle nøkkelrollene i samfunnet. Det er ingenting 

som tyder på at dette ble tilfellet. 

 

I dette kapittelet skal jeg ta for meg hvordan Kamporganisasjonen utviklet seg etter krigens 

utbrudd. I denne perioden er lakunene i arkivene mange, slik at det å formidle en detaljert 

fortelling fra måned til måned og år til år blir derfor lite hensiktsmessig. Det er imidlertid 

noen ting som er mulig å belyse. Kamporganisasjonen mistet mye av sin konkrete funksjon 

etter den tyske okkupasjonen. Da organisasjonen fram til 1940 hadde vært den viktigste 

kilden til finansiell støtte, utgikk denne oppgaven delvis på grunn av tyske bidrag, og delvis 

på grunn av en omstrukturering av kontingentsordningen. Organisasjonen tok en annen form 

og vokste seg til sitt aller største, men hadde få konkrete oppgaver under okkupasjonen. Flere 

av rollene man på 30-tallet så for seg at KO skulle ha, ble i stedet gitt til andre organisasjoner, 

som Hirden og Germanske SS Norge. Samtidig beholdt den sin funksjon som samlingsarena 

for de aktive kreftene i partiet, og kanskje viktigst – Quislings verktøy for å avkreve lojalitet 

til sin person.  

 

Ved utgangen av januar 1940 hadde det totale antallet personer som hadde vært innom KO 

økt til 836, men dette tallet steg betraktelig i løpet av de fem påfølgende årene. Første del av 

kapittelet tar for seg endringene i Kamporganisasjonens rolle, fra å være en økonomisk 

bærebjelke til å returnere til sitt opphav som eliteorganisasjon uten noen konkret funksjon. 

Andre del tar for seg utviklingen i medlemstallene, den geografiske fordelingen og den 

yrkesmessige fordelingen. 

 

                                                 
189 Fritt Folk i perioden januar 1940 – mars 1940. 
190 KO i Lier holdt som vanlig møter hver 14. dag. Fritt Folk 24.2.1940. 
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5.1 Statskupplaner med KO-medlemmer?  
 

I forkant av den nært forestående invasjonen, kom pengene fra Tyskland godt med for NS. 

Det er en viss uenighet i litteraturen om hvor mye det var snakk om, men den jevnlige 

kontantinnstrømningen gjorde det i alle fall mulig å relansere Fritt Folk som en dagsavis fra 

mars. Opplaget vokste seg større og propagandaen nådde ut til flere. Scheidt kunne rapportere 

til Berlin at det tidligere tyskvennlige tidsskriftet Ragnarok hadde skiftet ham, og var blitt 

engelskvennlig i starten av 1940.191 Fritt Folk var dermed den viktigste tyskvennlige 

stemmen i Norge i forkant av okkupasjonen. Avisens innhold bar også preg av dette. Det 

meste av innenriksstoff hadde måttet vike plass for begivenhetene i Europa, og uroen over 

hvor vidt norsk nøytralitet kunne sikres skinte tydelig igjennom.  

 

I NS’ øverste ledelse var kupplanene lagt. Kroglund har sett på rapporten fra Scheidt til 

Berlin, 5. januar 1940. I sin gjennomgang hevdet hun at Scheidt så for seg at Quisling hadde 

planlagt å bruke medlemmene av Kamporganisasjonen til å overta makten i Norge. Hun skrev 

at:  

 

ifølge Scheidt hadde Quisling begynt å velge ut de personene han skulle benytte til den 

planlagte overraskelsesaksjonen fra sine kampformasjoner, og må ha ment NS-

Kamporganisasjon, som de mest engasjerte medlemmene tilhørte.192 

 

I rapporten skrev Scheidt egentlig ingenting om KO, men brukte ordet «Kampfformation».193 

Innholdet i rapporten er vanskelig å verifisere fordi det kun foreligger Scheidts rapport om 

forholdet. Samtidig er det lite sannsynlig at Quisling skal ha rapportert til Scheidt at 

Kamporganisasjonen alene var kriteriet for å bli plukket ut til en slik kupplan. Mer sannsynlig 

er det at Scheidt kalte Hirden for en «Kampfformation», og at Kroglund var litt rask i sin 

konklusjon. Antakeligvis ville de eventuelle hirdmennene også stå i KO, men vi må huske på 

at KO aldri var ment som en organisasjon med fokus på kamp. Kamp i KOs tilfelle handlet 

om å kjempe for Saken, Quisling og NS, men ikke gjennom vold. Det var Hirdens oppgave.  

                                                 
191 Hans Wilhelm Scheidt, «Bericht über eine Reise nach Norwegen und dortigen Aufenthalt vom 24. Dezember 
1939 bis 2. Januar 1940 (5.1.1940),» i Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918-1945: serie D (Baden-
Baden: Imprimerie Nationale, 1961). S. 487 
192 Kroglund, Hagelin: Quislings høyre hånd. S. 89-90 
193 Scheidt, «Bericht über eine Reise nach Norwegen und dortigen Aufenthalt vom 24. Dezember 1939 bis 2. 
Januar 1940 (5.1.1940),». S. 491 
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I den første tiden etter den tyske okkupasjonen forduftet altså de faste KO-innkallelsene i Fritt 

Folk. Fra offisielt hold var det som om organisasjonen ikke eksisterte. Dette var ikke tilfellet, 

men i og med at KO var en organisasjon hvor man sverget troskap til Quisling og den 

nasjonale sak, var man ved hovedkontoret best tjent med å ikke rette fokus mot denne 

organisasjonen i den første fasen av krigen. Det var viktigst å stable en stabil regjering på 

beina, besatt av personer som var lojale til Quisling. Det var her at KO kunne utspille sin 

rolle.  

 

 

5.2 Det kommissariske statsråds lojalitetserklæringer 
 

Over sommeren 1940, da siste rest av militær motstand hadde lagt seg og okkupasjonen var et 

faktum, var tiden inne for at Josef Terboven skulle utpeke sin kommissariske regjering.194 

Den 25. september ble regjeringen offisielt dannet, og bestod med tre unntak av NS-folk – 

stort sett de samme som hadde blitt utpekt 9. april. Den kanskje største forskjellen mellom 

regjeringen av 9. april og den av 25. september, var at Quisling ikke var med. Terboven hadde 

i utgangspunktet ønsket seg et mer direkte tysk styre, men etter forhandlinger med Quisling, 

Hagelin og til en viss grad Hitler, måtte dette ønsket vike.195 Mot slutten av forhandlingene 

hadde Hagelin og Quisling begynt en prosess for at NS-statsrådene skulle legge fram en 

lojalitetserklæring til NS. Dette ønsket naturlig nok ikke Terboven. Han tilbød seg å stryke 

personer som Quisling ikke ville ha med i regjeringen, i bytte mot at Quisling ga avkall på 

lojalitetserklæringene.196 Ingen enighet mellom Quisling og Terboven ble oppnådd.  

 

Talen Terboven holdt den 25. september, der han erklærte administrasjonsrådet og 

regjeringen Nygaardsvold for oppløst, fratok kongehuset politisk makt samt oppnevnte de 

kommissariske statsrådene, markerer begynnelsen på den offisielle tyske nyordningen. En 

offisiell «legalisering» fra stortingspresidenten uteble. Historiker Hans-Dietrich Loock har 

påpekt at ordningen som ble truffet den 25. september ikke kunne tilfredsstille noen. Hitler 

                                                 
194 Det kommissariske statsråd var formelt sett ingen regjering. De 13 statsrådene var utnevnt av Terboven med 
hjemmel i Führer-forordningen som gjorde Reichskommissar til øverste regjeringsmyndighet i sivile saker i 
Norge fra 24. april 1940. Dahl, En Fører For Fall. S. 161 
195 Jeg viser til  Hans-Dietrich Loock, Quisling, Rosenberg og Terboven: Den nasjonalsosialistiske revolusjon i 
Norge - dens forhistorie og forløp, overs. Astrid Lorenz og  Einhart Lorenz (Oslo: Gyldendal, 1972). S. 394-411 
for en fullstendig gjennomgang av forhandlingene. 
196 Ibid. S. 410 
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var ikke fornøyd fordi han hadde ønsket en «legalisering». Terboven kunne heller ikke være 

tilfreds fordi han måtte akseptere NS og Quisling. Hagelin og Quisling på sin side måtte se at 

de kommissariske statsråder ble innsatt av Reichskommissar og ikke dem selv. Et «fritt 

Norge» var dermed lite sannsynlig.197  

 

Det var likevel noen lyspunkter for Quisling. For det første, hadde han sikret at Nasjonal 

Samling var involvert i nyordningen av Norge. I den trykte versjonen av Terbovens tale 25. 

september kunne man lese: 

 

For i fremtiden å løse den nåværende politiske situasjon norsk og nasjonalt så det 

norske folk får igjen sin frihet og selvstendighet i videste utstrekning, har en bare én 

vei å gå, og den fører over NS.198 

 

Denne innrømmelsen fra Terboven kom neppe enkelt og var et resultat av kompromisset som 

han hadde inngått.  

 

For det andre, var syv av de 11 kommissariske statsrådene med tilknytning til NS, fra den 

opprinnelige regjeringskonstellasjonen som Quisling presenterte ved kuppet 9. april. 

Quislings såkalte høyre hånd, Hagelin, var der. Det samme var Lunde, Stang, Skancke, 

Hustad, Meidell og Lie. Det skal nevnes at da Quisling leste opp sine statsråder 9. april, var 

det kun Meidell, Hagelin og Hustad som hadde blitt informert på forhånd, og således var det 

også bare de som endte opp med å bli statsråder i første omgang. Med andre ord var det en 

seier for Quisling å få akkurat disse tre inn i den kommissariske regjeringen. 

 

For det tredje, og kanskje viktigste, gav ikke Quisling og Hagelin opp arbeidet med å avkreve 

en lojalitetserklæring fra NS-mennene som var tiltenkt regjeringsdeltagelse. Erklæringen de 

sverget viser hvordan Kamporganisasjonen fungerte som en premissleverandør for troskap til 

Quisling, også etter 9. april. Erklæringen lød: 

 

Idet jeg forøvrig henviser til mitt troskapsløfte som medlem av NS Kamporganisasjon, 

lover jeg som NS representant i riksstyret (regjeringen) til det ytterste å virke for 

                                                 
197 Ibid. S. 414 
198 Josef Terboven, Nyordningen i Norge: Reichskommissar Terbovens tale 25. sept. 1940  (Oslo: I kommisjon 
hos: Stenersen, 1940). S. 29 
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Nasjonal Samling og å efterkomme samvittighetsfullt og loyalt alle direktiver som 

måtte gis mig av NS Fører, Vidkun Quisling.  

 

Hvis forholdene skulde medføre at mitt medlemskap i NS ophører, forplikter jeg mig, 

uten nogetsomhelst forbehold, til umiddelbart å træ tilbake fra min stilling som 

konstituert statsråd.199 

 

Av de 11 NS-ministrene var det bare Lippestad og Fretheim som ikke la fram en 

lojalitetserklæring. Riktig nok var ikke Fretheim offisielt medlem av NS, men ved 

oppnevnelsen regnet Hagelin ham praktisk talt som medlem.200 En sannsynlig forklaring på 

de manglende lojalitetserklæringene var at de ennå ikke var blitt medlemmer av 

Kamporganisasjonen. Lippestad ble medlem 15. november 1940, mens Fretheim lot seg 

skrive inn først 25. mai 1941.201 Dette peker i retningen av at medlemskap i 

Kamporganisasjonen var et grunnleggende premiss for å erklære seg lojal til Quisling, i 

forbindelse med inntredelse i den kommissariske regjeringen. Lippestad hadde meldt seg inn i 

NS i august 1940, og var i henhold til KOs bestemmelser, ikke kvalifisert til KO-medlemskap 

på daværende tidspunkt. Antakeligvis hadde dette kravet blitt lempet på i Lippestads tilfelle, 

fordi Fretheim ble medlem av NS og KO i samme måned (mai 1941).202 

 

Det var neppe tilfeldig at «å efterkomme samvittighetsfullt og loyalt alle direktiver som måtte 

gis mig av NS Fører» minnet mye om 1. punkt av troskapserklæringen i KO. Der het det seg 

at man «lover på ære ubrytelig troskap og loyalitet mot NS-bevegelsen, dens idé og dens 

Fører».203 Formålet med troskapsløftet i 1936 var det samme som det var i 1940. Å skape 

lojalitetsbånd for å motvirke trusler mot sitt eget lederskap synes å ha vært en strategi 

Quisling hadde tro på. Gjennom erklæringene kunne også potensielt brysomme elementer, 

slik som Jonas Lie, holdes i tømmene. Quisling og Lie hadde et kraftig motsetningsforhold. 

Dels fordi Lie var blitt utpekt som ny leder for NS av Terboven i forkant av kompromisset 

som var Det kommissariske statsråd, dels på grunn av en episode under felttoget i 

                                                 
199 De kommissariske statsrådenes lojalitetserklæringer. 20. og 21.9.1940. Digitalarkivet, Landssviksak. Oslo 
politikammer: henlagt til obs. anr. 1559 – Sverre Parelius Riisnæs 
200 Høidal, Quisling: En Studie i Landssvik. S. 355 
201 NSKOs medlemsprotokoller. Lippestad fikk KO-nummer 1292 og Fretheim fikk 2038. RA/PA 759 – NS 
Generalsekretariatet, eske 115 
202 Høidal, Quisling: En Studie i Landssvik. S. 355 
203 NSKO troskapsløfte 1. punkt. RA/PA 760 NS Partiarkiv del 1. Serie Ff, eske 41 
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Gudbrandsdalen hvor Lie hadde avhørt krigsfanger, mange av dem NS-menn, og behandlet 

dem som spioner.204 

 

Jonas Lie og Sverre Riisnæs, som betraktet seg som venner, kom begge relativt sent inn i 

Kamporganisasjonen. De lot seg skrive inn med to dagers mellomrom henholdsvis den 16. og 

18. september 1940. Hans Fredrik Dahl har påpekt at Lie kom inn i regjeringen etter krav fra 

Terboven. Selv om Lie opptrådte med lojalitet overfor Quisling og NS, behandlet Quisling 

ham alltid med mistro. I Quislings øyne var han en opportunist. Derfor var det ekstra viktig å 

få Lie inn i KO, fordi han da ville gjøre seg «skyldig i en ussel og uverdig handling» dersom 

han brøt troskapsløftet.205  

 

Historiker og Quisling-biograf Oddvar Høidal har påpekt at selv om Quisling på papiret 

befant seg i den politiske periferien da Det kommissariske statsråd ble til, kunne han gjennom 

disse lojalitetserklæringene utøve en ikke ubetydelig innflytelse over departementssjefene. Så 

snart Det kommissariske statsrådet kom i gang, sørget Quisling for å holde ukentlige møter 

med NS-statsrådene. Det hadde i hovedsak to funksjoner. For det første, var det en måte å 

koordinere statsrådene på, og for det andre, var det en arena hvor statsrådene kunne legge 

fram sakene for Quisling, og han kunne forlange de endringer han ønsket.206  

 

Problemet for Quisling var naturlig nok de tre statsrådene som ikke hadde noen tilknytning til 

NS. Dette var Erling Sandberg i Finansdepartementet, Øystein Ravner i 

Forsyningsdepartementet og Sigurd Johannessen i Handels- og Industridepartementet. Disse 

tre økonomiske departementene var av stor betydning for krigføringen og således var det et 

poeng for tyskerne at disse ikke skulle havne under Quislings kontroll. Det var også et poeng 

å ha fagfolk i disse stillingene for å holde god kontakt med næringslivet. Disse tre undertegnet 

ingen lojalitetserklæring og utgjorde en egen gruppe i regjeringen, men ifølge Dahl gikk 

samarbeidet likevel sømløst og friksjonsfritt med de andre NS-statsrådene.207  

 

Høidal hevdet at Quisling uansett ikke var særlig interessert i de økonomiske departementene, 

og at han først og fremst ønsket å kontrollere de departementene som var mest synlige. 

                                                 
204 For en mer inngående gjennomgang av Quisling og Lies motsetningsforhold se Bernt Rougthvedt, Med penn 
og pistol: Om politiminister Jonas Lie  (Oslo: Cappelen Damm, 2010). S. 148-150 
205 NSKO troskapsløfte 6. punkt. RA/PA 760 NS Partiarkiv del 1. Serie Ff, eske 41 
206 Høidal, Quisling: En Studie i Landssvik. S. 354 
207 Dahl, En Fører For Fall. S. 163 
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«Økonomisk administrasjon la han mindre vekt på. Dessuten hadde Quisling ennå ikke 

kvalifiserte folk til å lede de tre angjeldende departementene.»208 I motsetning til Dahl, skrev 

Høidal at Quisling næret en sterk mistillit til de tre statsrådene utenfor NS. Men Høidal har 

basert seg på Carlo Ottes forklaringer i ettertid. Otte er en lite troverdig kilde i denne 

sammenheng, fordi han representerte Reichskommissariatets økonomiavdeling og i så måte 

nok hadde begrenset kjennskap til Quislings tankeliv. 

 

Det var heller ikke uvanlig at Quisling var tilstede og ledet møtene i det fullsatte 

kommissariske statsråd. Med Fuglesang som protokollfører, i kraft av å være statssekretær, 

kunne altså Quisling fungere som en alminnelig statsminister i fredstid. Hans Fredrik Dahl har 

påpekt at Quisling ikke bare utøvet makten i det daglige virke – ved å lede møter og drive 

arbeidet fremover, «men også i sammensetningen og i fordelingen av departementenes 

oppgaver hadde Quisling lagt forutsetninger for et maktgrunnlag – for den selvstendige, 

politiske regjering som skulle komme når prøvetiden var omme».209 Med prøvetiden menes 

her tiden Quisling tilbrakte utenfor Det kommissariske statsråd.  

 

 

5.3 Kontingentsordning i endring  
 

I forrige kapittel viste jeg at KOs primære funksjon var å sikre den økonomiske driften av NS. 

I løpet av krigsårene endret dette seg i takt med at NS’ rolle i samfunnet endret seg. Partiet 

opplevde en enorm tilstrømning av nye medlemmer – en naturlig konsekvens av å være det 

eneste lovlige partiet.210 De nye medlemmene, i kombinasjon med en jevn strøm av penger fra 

Berlin, sørget for at KO-kontingenten ble mindre kritisk for å opprettholde partiet økonomisk. 

Det ble etterhvert nødvendig å endre hele den økonomiske modellen partiet opererte etter.  

 

Man gikk  inn for en differensiert, inntektsbasert modell, som var mye bedre egnet som 

økonomisk grunnlag for et parti med en stor medlemsbase med ulike økonomiske 

forutsetninger. Differensieringen minner om skattetrinnsmodellen som brukes i Norge i dag.  

                                                 
208 Høidal, Quisling: En Studie i Landssvik. S. 355 
209 Dahl, En Fører For Fall. S. 164 
210 Et ledd i Reichskommissars forordning av 25. september 1940 var at NS ble det eneste lovlige partiet. 
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Fordelen med denne modellen var todelt. For det første, kunne man kreve høyere kontingent 

av velstående medlemmer, slik var man sikret gode inntekter for partiet. For det andre, la man 

også inn et skille mellom de som hadde meldt seg inn før 25. september 1940, og de som var 

kommet til etter. De som hadde vært medlem før 25. september ble satt i klasse for seg og 

betalte minste mulige medlemskontingent. Dette punktet var ment som en påskjønnelse for de 

som hadde kjempet for saken før man så resultatet, og reflekterer et synspunkt som var 

utbredt i NS’ øverste kretser, nemlig at det var kommet veldig mange opportunister til partiet.  

 

Riksøkonomisjef Thronsen meddelte dette synspunktet i en forklaring om den nye 

kontingentsordningen ved at «de nye medlemmer ikke har slike vanskeligheter å kjempe med 

som de gamle har hatt, og at deres ofre ikke står i noe rimelig forhold til de ofrene som de 

gamle medlemmene fra før 25. september 1940 måtte bringe».211  

 

Gulbrand Lunde fremholdt indirekte denne meningen ganske tydelig i et foredrag han holdt i 

Berlin, 15. oktober 1941:  

 

[...] den nasjonalsosialistiske, nordisk inspirerte politikk som Quisling og hans 

kampfeller hadde kjempet for helt siden 1931, hadde seiret. [...] I tusenvis sluttet 

nordmenn fra alle befolkningslag seg til den nasjonale bevegelse, og særlig blant 

bøndene og ungdommen var tilslutningen stor.212 

 

Det klare skillet mellom de som hadde «kjempet» før 25. september, og de som kom til etter 

at de så hvilken vei det bar, var tydelig. Likevel ønsket man nye medlemmer velkommen, om 

enn med en litt lavere status. Det var en stor forskjell fra for eksempel Nederland, som det er 

naturlig å sammenligne Norge med. Der opplevde man 40-tallets store tilslutning til 

Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) som såpass belastende, at man i 1941 valgte å gå 

inn for full stans i rekrutteringen til NSB.213 

 

Den nye kontingentsordningen ble implementert 1.1.1941 og representerte en økning i 

månedsprisen for gamle så vel som nye medlemmer. Den nye månedskontingenten var satt til 

                                                 
211 Meddelelse fra riksøkonomisjef John Thronsen 2.1.1941. RA/PA 782 - Oversiktsmateriale over NS 
organisasjon. Serie Fa, eske 14 
212 Den nasjonale revolusjon i Norge: foredrag i Berlin 15.10.1941 i Gulbrand Lunde, Kampen for Norge II 
Foredrag og artikler 1940-1941, vol. 2 (Oslo: Stenersen, 1942). S. 144 
213 Volk en vaderland: weekblad der Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland 20.6.1941. 
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1 krone for de arbeidsledige og de som levde i beviselig små kår. Dette var det samme som 

KO-kontingenten hadde vært fram til da. Med andre ord var det en markant økning i 

administrasjonens inntektsgrunnlag. De alminnelige «gamle» medlemmene med normal 

inntekt skulle betale 1,50. Denne klassifiseringen var lik for de «nye» som tjente inntil 2.400 

bruttokroner i året. Derfra steg det. De aller rikeste (de som tjente mer enn 12.000 

bruttokroner i året) skulle betale 8 kroner i månedlig kontingent. Kontingentsavregningen 

baserte seg på et selvangivelsesprinsipp noe som forutsatte en «utpreget æres- og pliktfølelse 

hos NS-medlemmene».214 Med dette var kontingentsordningen omgjort og KOs rolle som 

økonomisk bærebjelke for partiet avsluttet.  

 

Kamporganisasjonens hovedoppgave var, som jeg har vist, å sørge for den økonomiske 

driften av NS. I tillegg til dette var organisasjonens mål, i henhold til bestemmelsene, å erobre 

den politiske makten for NS. Da okkupasjonen var et faktum og NS var blitt det eneste lovlige 

partiet, bortfalt begge disse oppgavene. Kontingentsordningen for det alminnelige NS, og 

pengestøtten fra Berlin, sørget for økonomien, og Terbovens tale 25. september sementerte 

den politiske makten for NS. Hva skulle det da bli av Kamporganisasjonen da dens rolle på 

mange måter var utspilt?  

 

Fra 1941 av gikk Kamporganisasjonen på et vis tilbake til sine røtter: en sentralregistrering av 

alle aktive krefter. En måte for fylkesføreren å vite hvem han kunne stole på, og et bindeledd 

mellom sentralledelsen, fylkesførerne og de aktive kreftene, herunder tillitsmennene. 

Endringen skjedde gjennom en partiforordning av 18. april 1941 og skal behandles senere i 

oppgaven.  

 

I en organisasjonsinstruks fra høsten 1943, utgitt av riksorganisasjonssjefen minister 

Lippestad, kan man lese hva ledelsen i NS mente at KOs rolle skulle være i det «nye» NS. I 

gjennomgangen av de forskjellige organisasjonsleddene i NS sto det at «Kamporganisasjonen 

er en tverrgående og sammenbindende organisasjon.»215 Dette minner svært om de 

opprinnelige planene for KO på midten av 30-tallet. Da het det at KO skulle være en 

samlingsarena for de aktive kreftene i partiet. Et sted der personer som kanskje ellers ikke 

                                                 
214 Meddelelse fra riksøkonomisjef John Thronsen 2.1.1941. RA/PA 782 - Oversiktsmateriale over NS 
organisasjon. Serie Fa, eske 14 
215 Minister Johan Andreas Lippestad. Organisasjonsinstrukser for tillitsmenn i partiet. ca. høsten 1943. S. 7. 
RA/Landssviksak. Hamar politikammer: avsonet dom 9 – Axel Motzfeldt Aass 
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hadde så mye med hverandre å gjøre, kunne møtes for å diskutere og enes om ting som angikk 

NS. Likevel var dette et tynt fundament å bygge en organisasjon på, og det er liten tvil om at 

KO etter krigens utbrudd ble en institusjon som slet med å finne sin plass i NS-apparatet.  

 

Det er bemerkelsesverdig hvordan KO gikk fra å være en organisasjon som omfattet nesten 

hele bevegelsen ved utgangen av 1939, til å ende opp med å spille en marginal rolle i det store 

NS-maskineriet. Likevel vokste organisasjonen i medlemmer. I de to årbøkene for NS som 

ble utgitt i 1942 og 1944, var det KO-nålen som ble nevnt først.216 I organisasjonsinstruksene 

for tillitsmenn fra høsten 1943 kunne man lese at KO-merket skulle stå over merker for andre 

særorganisasjoner, som for eksempel Hirdmerket.217 Av det kan man slutte at selv om 

organisasjonen manglet konkrete oppgaver, var den stadig en måte for medlemmene å skilte 

at man var noe mer enn bare et alminnelig NS-medlem. Det i seg selv hadde en verdi for 

mange.  

 

 

5.4 En organisasjon i endring – partiforordninger og rundskriv 
 

Som følge av et behov for å klargjøre KOs rolle og opptagelsesregler, utstedte Quisling og 

Fuglesang en partiforordning til alle fylkesførerne 18. april. Formålet var å ha klare 

retningslinjer å forholde seg til i en tid hvor partiet generelt opplevde en eksplosiv vekst. I 

følge tall fra Bergensprosjektet hadde NS fått så mange som 22.448 medlemmer i løpet av 

1940.218 Bergensprosjektet er i denne sammenhengen en troverdig kilde, fordi NS 

medlemskartotek og spesielt landssvikarkivet har etterlatt et noenlunde fullstendig bilde av 

hvor mange som meldte seg inn i NS etter 9. april. Før dette var det ikke straffbart å være NS-

medlem, slik at det derfor ikke forelå landssviksaker å kontrollsjekke mot. Bergensprosjektet 

sammenlignet tallene fra medlemskartoteket og landssviksarkivet for å komme fram til 

innmeldelsesfrekvensen til NS.  

 

                                                 
216 NS årbok, (Oslo: Rikspropagandaledelsen, 1942). S. 142 og NS årbok, (Oslo: Rikspropagandaledelsen, 1944). 
S. 133. 
217 Minister Johan Andreas Lippestad. Organisasjonsinstrukser for tillitsmenn i partiet. ca. høsten 1943. S. 58 f. 
RA/Landssviksak. Hamar politikammer: avsonet dom 9 – Axel Motzfeldt Aass 
218 Larsen, «The Social Foundations of Norwegian Fascism 1933-1945 - An analysis of Membership Data,». 
Table 1. S. 603 

86



Som en naturlig konsekvens av at NS vokste, vokste også søknadene inn til KO. Fra før av vet 

vi at prosedyren var å sende skriftlig søknad med anbefaling fra fylkesføreren inn til 

hovedkontoret. Her ble søknaden behandlet av L’Orange, Fuglesang, Quisling, eller den 

personen de utnevnte til å gjøre oppgaven. Det sier seg selv at dette var en kronglete løsning 

for hovedkontoret. Søknadene hopet seg opp, og problemene med passfoto ble ikke færre. 

Målet var fortsatt at KO skulle være en eliteorganisasjon, men man måtte erkjenne at med 

antallet søkere og generelt aktive krefter i partiet, hadde dette elitepreget mistet noe av sin 

substans. Der det tidligere hadde handlet om å sikre midler til drift av partiet var det nå et 

poeng å gjenerobre eliteformasjonen innad i partiet. Det var med andre ord behov for å gjøre 

noen endringer i opptakelseskriteriene for å peile KO tilbake på elitesporet som det først og 

fremst var tiltenkt å ha. 

 

For det første, var det fylkesføreren som skulle innstille til opptagelse i KO. Det var stadig 

medlemmer som hadde gjort seg «særlig bemerket ved aktiv innsats for bevegelsen» som 

skulle opptas, og de trengte anbefaling fra krets- og lagfører.219 

 

For det andre, økte man «karantenetiden» fra 3 til 6 måneders aktivt arbeide for bevegelsen 

som alminnelig medlem. Dette var opplagt ment for å skille ut «opportunistene» som hadde 

meldt seg inn etter 25. september og forblitt passive i en tid. Et raskt regnestykke viser at 

døren for de nyeste medlemmene likevel sto på gløtt, så lenge man hadde arbeidet aktivt fra 

første stund.220 

 

For det tredje, ble antall KO-medlemmer begrenset til 10% av fylkesorganisasjonens 

medlemstall. En slik begrensning hadde ikke vært nødvendig tidligere, og jeg viser til 

tidligere drøftelse av 30-tallets medlemstall i kapittel 4. Det er vanskelig å si med sikkerhet 

hvor stor andel av NS-medlemmene som var medlem av KO på 30-tallet. Forholdstallene 

varierer fra 80% til 8%. 10%-regelen sier derimot mye om hvor stor pågangen av nye 

medlemmer var. Det kan også tenkes at man ville holde en viss forholdsmessig 

representasjon. I kretser som Lier og Bergen var det å være NS-medlem på slutten av 30-tallet 

ensbetydende med å være KO-medlem, fordi kretsene i all hovedsak bestod av aktive krefter. 

 

                                                 
219 Partiforordning av 18.4.1941. RA/PA 782 - Oversiktsmateriale over NS organisasjon. Serie Fa, eske 14 
220 25. september + 6 måneder = 25. mars. Forordningen trådte i kraft 18. april 
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Partiforordningen trådte i kraft med en gang. Den inneholdt også en påminnelse om hvem 

som hadde det siste ord i KO-saker: «NS Förer avgjör om vedkommende skal strykes som 

medlem av K.O. [...] Undtagelse fra disse bestemmelser kan kun gjöres av NS Förer».221 Jeg 

skal komme tilbake til følgene denne forordningen fikk for innmeldelsesfrekvensen.  

 

Det tok likevel tid å få forordningen ordentlig på plass. I henhold til de nye bestemmelsene 

om innstilling, i stedet for søknad om opptakelse i KO, ble det først 27. november sendt ut 

nye skjemaer som inneholdt dette. Sammen med de nye skjemaene var det også en 

tilleggsinstruks til fylkesførerne. Fra og med 27. november opphørte den gamle bestemmelsen 

om at Hirden kunne få redusert opptakelsesgebyr (2,50 kroner). Opptakelsesgebyret var med 

dette likt for alle og fastsatt til 5 kroner.222 Dette var enda et grep i retning av å gjøre KO mer 

elitepreget. Ved å kun slippe inn de hirdmedlemmene som kunne betale fullt gebyr, kunne 

man avvise de som ikke var villige til å gå fullt og helt inn for saken. 

 

Som følge av partiforordningen ble det også besluttet å sortere Kamporganisasjonen under 

personaltjenesten. Det betydde for den enkelte fylkesorganisasjon at innstillinger til KO-

medlemskap landet på pulten til fylkespersonallederen. I den forbindelse så Olav Hovde, 

fylkespersonalleder i Hedmark og Oppland, seg nødt til å gå ut i det lokale medlemsbladet 

Birkebeineren, høsten 1942, for å klargjøre hvem som kunne innstilles og hva som forventes 

av dem: 

 

Bare de mest trofaste, pålitelige og aktive kjempere innen NS kan bli opptatt som 

medlem av KO. Når et medlem finnes skikket til å bli opptatt, må det for 

vedkommende sendes inn følgende:  

Innstilling.  

Troskaps-erklæring.  

2 passbilder.  

Kr. 5.223 

 

                                                 
221 Partiforordning av 18.4.1941. RA/PA 782 - Oversiktsmateriale over NS organisasjon. Serie Fa, eske 14 
222 Rundskriv til alle fylkesførere fra Kamporganisasjonskontoret 27.11.1941. Ibid. 
223 Fylkespersonalleder i Hedmark og Oppland, Olav Hovde i Birkebeineren for august og september 1942. 
RA/PA 782 - Oversiktsmateriale over NS organisasjon. Serie Fe, eske 21 
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Hovde hadde sett seg lei av ufullstendige innstillinger som manglet deler av det påkrevde 

materialet. At KO opplevde et økende medlemstrykk er tydelig ut fra Hovdes meddelelse. 

Meldingen i Birkebeineren illustrerer også det endrede fokuset tilbake til eliteformasjon som 

ledelsen i NS ønsket seg for KO: det var blitt viktig igjen å påminne om at KO bare var åpent 

for de mest trofaste, pålitelige og aktive.  

 

 

5.5 Kvinnene og frontkjemperne 
 

Frontkjempertjenesten bød på nye utfordringer. Flere av de hjemvendte frontkjemperne ville 

inn i KO på bakgrunn av sin innsats.224 Etter den tyske invasjonen av Sovjetunionen i juni 

1941, også kjent som «Operasjon Barbarossa», var det en ny problemstilling man måtte ta 

stilling til: kunne man si at de etter hvert hjemvendte frontkjemperne hadde vært aktive 

krefter for NS? I utgangspunktet var de jo det, men var dette den type arbeid som skulle 

kunne danne grunnlag for KO-medlemskap? Frontkjemperne vervet seg til tysk krigstjeneste, 

mens KO-medlemmene sverget troskap til Quisling og den nasjonale sak. Ikke bare det, 

frontkjemperne var i all hovedsak innlemmet i SS, med egne troskapseder og 

lojalitetsplikter.225 I tillegg næret SS-ledelsen, og spesielt Terboven og Himmler, en sterk 

mistro til Quisling.226  

 

Vervingen hadde riktig nok blitt satt i gang av NS i januar 1941, så at det var en form for 

aktiv tjeneste var det liten tvil om.227 Usikkerheten for hovedkontoret var hvor lojaliteten 

egentlig lå, og om frontkjempertjenesten kunne klassifiseres som å ha innehatt tillitsverv i 

bevegelsen. Det var også et annet hensyn å ta: dersom alle frontkjemperne skulle inn i KO, 

var det en fare for at grensen på 10% av de respektive fylkers medlemsmasse, raskt ville 

overskrides.  

 

                                                 
224 Problemstillingen ble først aktuell i 1942 fordi man som frontkjemper vervet seg til ett, to eller fire år. Vidkun 
Quisling, «Appellen om norsk deltagelse i krigen på Tysklands side,» Aftenposten 14.1.1941. 
225 De første vervede avla sin ed til Hitler, Reichsführer SS og hans organisasjon. Terje Emberland og  Matthew 
Kott, Himmlers Norge: nordmenn i det storgermanske prosjekt  (Oslo: Aschehoug, 2012). S. 202 
226 Ibid. S. 142-147 
227 Vegard Sæther, "En av oss": norske frontkjempere i krig og fred  (Oslo: Cappelen Damm, 2010). S. 55 
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Likevel falt man ned på at frontkjempertjeneste kvalifiserte til KO-medlemskap. Fungerende 

avdelingsleder ved personalavdelingen, Erik Arveschoug, sendte 4. juni 1943 ut et rundskriv 

til alle fylkesførerne: 

 

Frontkjempere som har gjort sin innsats ved fronten eller gjør sin innsats ved fronten 

skal gis anledning til å bli innstillet til opptakelse i KO, når vedkommende finnes 

verdig til det, uansett om vedkommende har hatt eller har tillitsverv i partiet. 

Innstilling foregår på vanlig måte gjennom lagfører, kretsfører og fylkesfører.228 

 

Det lå en reservasjon i at medlemskap først skulle innvilges når vedkommende var funnet 

«verdig». Antakeligvis handlet dette først og fremst om at man fortsatte sitt medlemskap og 

viste seg aktiv, etter at man hadde kommet hjem. Frontkjempertjenesten ble på ingen måte 

sett ned på eller uglesett – tvert i mot. 4. januar 1943 var det blitt åpnet for at hjemvendte 

frontkjempere kunne få fronttjenesten innført i sin KO-bok.229 Samlet sett kan man derfor se 

en omfavnelse av fronttjeneste også innad i Kamporganisasjonen. Det skal nevnes at KO aldri 

fikk den helt store tilstrømningen av frontkjempere som man kanskje hadde sett for seg. Av 

de 5025 totale medlemmene som hadde vært innom KO i løpet av perioden 1936-1945 var det 

bare 197 frontkjempere.230 

 

I rundskrivet fra juni 1943 ble også kvinners adgang til KO klargjort. Helt siden 

Kamporganisasjonens oppstart hadde kvinner hatt adgang til KO. Et av argumentene som ble 

brukt mot Hjort da han lurte på hva Kamporganisasjonen kunne gjøre som ikke Hirden kunne, 

var nettopp at Hirden på det tidspunktet ikke var åpent for kvinnene. Da rundskrivet gikk ut 

var det 557 kvinner som hadde vært innom bevegelsen.231 Likevel mente Arveschoug at det 

var viktig å få klarhet i prosessen omkring rekruttering av kvinner til KO. I rundskrivet ble det 

formidlet at kvinnene som skulle opptas, i tillegg til den vanlige runden via krets-, lag- og 

fylkesfører, også måtte gå via fylkeslederen i NS Kvinneorganisasjon (NSK). Uten noen 

videre forklaring kan vi bare spekulere i hvorfor Arveschoug mente at man trengte et ekstra 

ledd for å oppta nye kvinner til KO. En sannsynlig forklaring har å gjøre med at kvinnene i 

                                                 
228 Rundskriv fra fungerende avdelingsleder ved personalavdelingen Erik Arveschoug til alle fylkesførere 
4.6.1943. RA/PA 782 - Oversiktsmateriale over NS organisasjon. Serie Fa, eske 14 
229 Rundskriv fra fungerende avdelingsleder ved personalavdelingen Erik Arveschoug til alle fylkesførere 
4.1.1943. Ibid. 
230 NSKOs medlemsprotokoller. RA/PA 759 – NS Generalsekretariatet, eske 115 
231 Ibid. 
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NS veldig ofte var tettere organisert innen den lokale kvinneorganisasjonen. Dermed ville 

også deres nærmeste kontaktpersoner være i NSK. Likevel er det bemerkelsesverdig at i en tid 

hvor man prøvde å delegere ut og desentralisere opptaksadministrasjonen til KO, samtidig 

valgte å legge til et ytterligere ledd av byråkrati. I tillegg la Arveschoug til et avsnitt om at 

NSKs landsledelse hadde adgang til å rette eventuelle bemerkninger til KO-kontoret før 

endelig avgjørelse om opptagelse ble vedtatt.232 

 

 

5.6 Hva var KO etter 9. april? 
 

Etter avklaringene omkring hvem og hvordan man skulle opptas i KO gjensto fortsatt 

spørsmålet om hva KOs nye rolle egentlig skulle være. Som jeg har vært inne på, slet 

organisasjonen med å finne sin plass i NS etter okkupasjonen. Dette gjenspeilet seg i de ulike 

oppfatningene av organisasjonen på nivået under toppledelsen, altså blant ledelsen i 

fylkesorganisasjonene. Jeg har allerede vært inne på fylkespersonalleder Olav Hovdes innlegg 

i Birkebeineren, hvor han understreket at KO bare skulle være for de mest trofaste, pålitelige 

og aktive. Dette var altså en litt diffust definert eliteorganisasjon. Fylkesføreren i samme 

fylkesorganisasjon, Axel Aass, gikk enda lengre enn sin personalleder et drøyt år senere, da 

han i et rundskriv til alle politiske førere i Hedmark og Oppland skrev følgende: 

 

En bør her anføre at KO skal være den kjerne i laget som den politiske fører fullt ut 

kan stole på, og som han gi tjenesteordrer til. [...] Det må overalt presiseres at 

medlemskapet i KO rommer en ganske annen forpliktelse enn det vanlige 

medlemskap.233 

 

Axel Aass gjorde også alvor av å gi tjenesteordrer til sine KO-medlemmer. 30.mai 1944, 

anmodet han hver og én av dem å gå på hjemmebesøk til minst 10 såkalte utenforstående, for 

å kartlegge NS-motstand.234 Dette var høyst uvanlig, og vitner om KOs uavklarte rolle i NS-

                                                 
232 Rundskriv fra fungerende avdelingsleder ved personalavdelingen Erik Arveschoug til alle fylkesførere 
4.6.1943. RA/PA 782 - Oversiktsmateriale over NS organisasjon. Serie Fa, eske 14 
233 Rundskriv fra fylkesfører Axel Aass til alle politiske førere i Hedmark og Oppland. 8.12.1943. 
RA/Landssviksak. Hamar politikammer: avsonet dom 9 – Axel Motzfeldt Aass 
234 Rundskriv fra fylkesfører Axel Aass til alle politiske førere i Hedmark og Oppland. 30.5.1944. Ibid. 
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apparatet. Det finnes ingen andre eksempler på fylkesførere som brukte sine KO-medlemmer 

aktivt på denne måten.  

 

Holdningen i toppledelsen i NS var at Kamporganisasjonen etter 9. april var i en slags 

venteposisjon fram mot fredstid. Dette ble gjort klart under et avhør av Quislings sekretær, 

Harald Franklin Knudsen, som også i en kort periode ledet KO: 

 

Jeg var sjef for NSKO (kamporg.) fra desember 1940 til juni 1941. Denne 

organisasjonen var et sorteringsorgan hvor kun de beste elementer ble opptatt. Dette 

var forutsetningen, men slik ble det ikke. Høsten 1940, under storinnrykket av 

medlemmer, ble organisasjonen sprengt da opptagelsesbetingelsene var basert på 

idealister og ikke vanlige landevegstravere.  

  NSKO’s medlemmer ble ikke pålagt noen ekstra plikter eller oppgaver. Tanken 

var at en etter krigens slutt skulle rydde opp i linjene og la organisasjonen bestå bare 

av partiets ideologer. Etter 9. april hadde igrunnen KO ingen oppgaver.235  

 

Avhøret av Knudsen viser godt den usikkerheten som hersket rundt KO. Her hadde man en 

organisasjon full av aktive og lojale medlemmer, men uten noen retningslinjer for hvordan de 

skulle brukes. Man kan derfor godt forstå hvorfor Axel Aass valgte å benytte seg av 

organisasjonens medlemmer til hjemmebesøk. Det er interessant at Knudsen så for seg en 

opprensking av organisasjonen etter krigens slutt. Det peker i retning av at KO var en 

nedprioritert organisasjon på det daværende tidspunktet, men at man ikke ønsket å kvitte seg 

helt med den, fordi man så et potensial der. I kraft av å være Quislings sekretær er det 

sannsynlig at Knudsen hadde kjennskap til hva Føreren selv ønsket og så for seg at KO skulle 

bli. Man kan derfor ta hans utsagn til inntekt for hvilken rolle Quisling selv mente at KO 

skulle ha i NS-apparatet. 

 

Det skal nevnes at under avhøret etter krigen hadde Knudsen alt å tjene på å 

underkommunisere betydningen av en organisasjon han selv hadde vært leder av. Likevel 

stemmer det nok at KO manglet konkrete oppgaver etter 9. april 1940 med unntak av lokale 

fylkesføreres forgodtbefinnende.  

 

                                                 
235 Avhør av Knudsen. 12.4.1946. RA/Landssviksak. Oslo politikammer: dom 4268 – Harald Franklin Knudsen 
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5.7 Innmeldingshopp til Kamporganisasjonen  
 

Etter krigens utbrudd opplevde KO en enorm tilstrømming av nye medlemmer. Bare i løpet 

av første kvartal 1941 hadde organisasjonens totale medlemmer triplet seg siden utgangen av 

1939. Kraftigst var økningen fra fjerde kvartal 1940 til og med andre kvartal 1941. Den aller 

største strømmen kom i mai 1941, med 449 nye medlemmer. Det var tydelig at den nye 

hverdagen for NS hadde begynt å slå rot, noe som ga sitt utslag i innmeldelsen til KO.  

 

Det er særlig tre forklaringer som er sannsynlige for økningen i akkurat denne perioden. En 

optimismeforklaring, en praktisk forklaring og en internorganisasjonsmessig forklaring. 

Disse tre forklaringene vil gjennomgås under. Det er spesielt mai 1941 som er interessant i 

denne sammenhengen.  

 

En forklaring på økt medlemskap til KO i 1941 basert på optimisme går enkelt ut på en 

fremtidsoptimisme med tanke på tysk militær seier. Man hadde sett hvordan krigen hadde 

tippet i favør av de tyske militære styrkene, og således ville man vise sin lojalitet og aktivisme 

til den presumptivt vinnende siden. Vervingen til frontkjempertjenesten var godt i gang i løpet 

av første kvartal, slik at det er mulig å se for seg at man som frontkjemper også ønsket KO-

medlemskap samtidig. Et problem med denne forklaringen er at frontkjempertjeneste i seg 

selv ikke ga adgang til KO-medlemskap. Som tidligere vist, måtte frontkjemperne, på lik linje 

med alle andre, vise seg verdige for opptakelse. Et annet problem med denne forklaringen er 

at den ikke tar KOs bestemmelser med i beregningen. Vi må huske på at man måtte 

godkjennes som medlem av KO. Det holdt ikke bare å melde sin interesse. KO skulle ikke  

være en organisasjon for fremtidsoptimistene, men de som aktivt gikk inn for bevegelsen. En 

slik forklaringsmodell åpner for at KO skulle slippe inn de såkalte opportunistene, noe 

hverken hovedkontoret eller tillitsmennene ønsket seg. Samtidig er det ikke usannsynlig at 

visse etternølere nok søkte opptak til Kamporganisasjonen på grunn av en tro på at Tyskland 

skulle vinne krigen, men det var neppe mange nok som ble akseptert til å gjøre så store utslag.  

 

Den praktiske forklaringen er enkel i sin natur. Den utgår fra de opprinnelige 

tilleggsbestemmelse fra 1937, hvor det var bestemt at man først kunne søke opptakelse til KO 

etter at man hadde vært aktivt medlem i minst tre måneder. Forklaringen er nært knyttet til 

den store økningen i medlemmer NS opplevde etter 25. september 1940. Som det går fram av 

figur 2 nedenfor, økte tilstrømningen til KO dramatisk i fjerde kvartal, både for menn og 
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kvinner, og kan forklare hvorfor så mange ble medlemmer av KO i fjerde kvartal 1940. 

Poenget er altså at flere NS-medlemmer ga flere KO-medlemmer. Problemet med denne 

forklaringen oppstår når man tar med i beregningen de nye bestemmelsene som kom i april 

1941. Da økte lengden man måtte ha vært aktivt medlem fra 3 til 6 måneder.236 I tillegg 

endret man praksis på hvordan man ble tatt opp fra søknad til innstilling. Implementeringen 

av de nye bestemmelsene var høyst sannsynlig en konsekvens av at søknadene hopet seg opp, 

og forklarer derfor ikke den stadige økningen av nye medlemmer i andre og til dels tredje 

kvartal av 1941. Den praktiske forklaringen er derfor ikke tilstrekkelig for å forklare 

fenomenet. 

 

 

Figur 2. 237 Innmeldelsesfrekvens til Kamporganisasjonen i perioden 1936-1945. 

 
Figur 2 viser innmeldelsesfrekvens til Kamporganisasjonen fra 1936 til 1945 fordelt på 

kvartaler. Den blå linjen markert «k» viser nye kvinnelige medlemmer, mens den oransje 

linjen markert «m» viser de mannlige. Grafen har ikke tatt høyde for utmeldelser eller 

eksklusjoner. 

 

                                                 
236 Partiforordning av 18.4.1941. RA/PA 782 - Oversiktsmateriale over NS organisasjon. Serie Fa, eske 14 
237 Grafen er basert på en transkribering av NSKOs medlemsprotokoller utført av Jonas Fostervoll Øverland. 
Medlemsprotokollene er samlet i RA/PA 759 – NS Generalsekretariatet, eske 115 
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Den tredje og mest sannsynlige forklaringen tar i seg poenget fra den praktiske forklaringen 

om at en økt tilslutning til NS også ga en økning i KO-medlemmer. Poenget her er at man ser 

økningen i lys av en internorganisasjonsmessig forandring. Gjennom de nye bestemmelsene 

som var kommet i april 1941, hevet man kravet om aktivt medlemskap. Samtidig etterlyste 

man at alle aktive krefter skulle inn i KO. Dette, i kombinasjon med ordningen om at det var 

krets-, lag- og fylkesførerne som skulle innstille nye medlemmer, ga seg utslag i den kraftige 

økningen av nye medlemmer. I tillegg havnet KO under personalavdelingen i NS 

Generalsekretariat fra 1941, som også satt fart på selve organiseringen av medlemmene. Ved 

KO-kontoret på NSPOT (Nasjonal Samlings personalkontor for offentlig tjeneste) var 

forholdene bedre tilrettelagt for å føre oppsyn med rekrutteringen av nye medlemmer, fordi 

man også hadde personell som hadde oppsyn med rekrutteringen til det alminnelige NS i 

samme etasje, om enn ved et annet kontor.  

 

Samlet sett er altså årsaken til den økte rekrutteringen sammensatt. I førsteomgang var det en 

praktisk forklaring for fenomenet, i at det var mange nye NS-folk som søkte og fikk opptak i 

KO. I neste omgang gjennomgikk NS en organisasjonsmessig forandring som følge av den 

store strømmen av nye medlemmer. Dette fikk store konsekvenser for hvor mange som ble 

tatt opp i KO. Partiforordningen med de nye bestemmelsene for opptak i KO av 18.4.1941 var 

like mye en push som en pull-faktor i at den la nye begrensninger for hvem som kunne tas 

opp, som at den åpnet for at fylkesførerne kunne ta inn «sine» folk. Grensen for medlemskap i 

KO på 10% av fylkesorganisasjonene ble derfor viktig.  

 

Når det gjelder den kjønnsmessige fordelingen av KO-medlemmene, kan man i figur 2 se at 

innmeldingsmønsteret følger hverandre. De periodene hvor mange menn meldte seg inn var 

det også flere kvinner som gjorde det. Kurven er noe flatere for kvinnene enn mennene i 

1941. Av de 5025 totale KO-medlemmene var det 738 som var kvinner.238 Det utgjør knappe 

14,7%. Han Fredrik Dahl har påpekt at et av poengene med å etablere KO i 1936 var å også 

kunne samle de aktive kvinnene.239 Likevel må man altså kunne si at Kamporganisasjonen var 

en mannsdominert organisasjon. 

 

 

                                                 
238 NSKOs medlemsprotokoller ibid. 
239 Dahl, En Fører Blir Til. S. 432 
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5.8 Geografisk fordeling av medlemmene 
 

Kamporganisasjonen hadde medlemmer fra alle samfunnslag og fra alle landsdeler. Det var 

noen landsdeler som skilte seg ut i begge retninger, blant annet Østlandet som landsdelen med 

klart flest KO-medlemmer, og Nord-Norge som den med færrest. Historiker Ivo de Figueiredo 

har bemerket om KO på 30-tallet at det er all grunn til å tro at KO fulgte det generelle 

geografiske medlemsmønsteret, med Østlandet som det desiderte tyngdepunktet.240 NS fikk 

aldri noe skikkelig fotfeste i Nord-Norge, og på Nord-Vestlandet var det sporadisk 

oppslutning. Mine egne undersøkelser understøtter dette, og, som vi skal se, fortsatte denne 

trenden utover 40-tallet.  

 

Tabell 1.241 KO-medlemmenes geografiske tilhørighet 

 
FO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ty Dan Total 

1936 74 146 26 20 9 30 20 60 4 3 36 3 
  

9 5 3 
 

7 22 
  

477 

1937 3 106 4 3 6 19 1 5 11 1 
 

7 1 
 

3 12 
 

3 1 
   

186 

1938 
 

29 1 3 7 3 7 7 3 
  

3 1 
 

2 4 
      

70 

1939 
 

9 4 
 

8 2 
 

3 
 

2 15 1 1 
  

2 
      

47 

1940 56 303 13 64 37 56 31 45 3 20 36 30 4 1 6 33 3 2 3 1 1 
 

748 

1941 118 613 42 192 41 105 65 50 21 33 115 79 1 3 21 76 50 13 21 25 9 1 1694 

1942 80 159 34 104 
 

40 13 30 44 7 20 113 
  

17 45 38 23 4 11 1 
 

783 

1943 41 187 46 69 
   

13 23 9 2 32 
  

5 13 13 12 12 2 
  

479 

1944 41 146 25 89 21 
  

7 10 
 

16 10 2 
 

15 29 31 10 6 3 
  

461 

1945 
 

24 3 15 4 
  

5 9 
 

2 
 

3 
 

4 3 3 4 1 
   

80 

Total 413 1722 198 559 133 255 137 225 128 75 242 278 13 4 82 222 141 67 55 64 11 1 5025 

 

Tabell 1 viser en oversikt over Kamporganisasjonens medlemmers geografiske tilhørighet 

fordelt på fylkesorganisasjoner ved innmeldelse. Feltene merket Ty og Dan betyr henholdsvis 

Tyskland og Danmark. 

 

I tabell 1 kan man se KO-medlemmenes geografiske tilhørighet ved innmeldelse. I løpet av 

1934 ble partiet inndelt i fylkesorganisasjoner (FO) med en fylkesfører som leder. Det man 

                                                 
240 Brevig og  Figueiredo, Den Norske Fascismen: Nasjonal Samling 1933-1940. S. 121 
241 Tabellen er utarbeidet fra NSKOs medlemsprotokoller samlet i Riksarkivet, Riksarkivet, «Privatarkiv 759 NS 
Generalsekretariat, eske 115,». Eksklusjoner og utmeldelser er ikke medregnet. 
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må være klar over i denne tabellen, er at flere av fylkesorganisasjonene endret navn og 

nummer i løpet av NS’ levetid. I tabell 2 under er det en oversikt over endringene i FO-

nummer og navn. Som det går fram av tabell 2 var ikke bokføringen i KOs 

medlemsprotokoller nøyaktig når det gjaldt fylkesorganisasjonene. Medlemmer ble ført inn i 

organisasjonen med FO-nummer som ikke eksisterte. Det er flere grunner som kan tenkes å 

forklare dette. Den mest opplagte er slurv fra protokollføreren. På 30-tallet var det Fuglesang, 

deretter Harald Franklin Knudsen fra desember 1940 til juni 1941, og til slutt Erik 

Arveschoug fra juli 1941 fram til frigjøringen som førte KOs protokoller. Både Knudsen og 

Arveschoug er sannsynlige å ha slurvet med bokføringen. Knudsen fordi han satt i stillingen 

såpass kort tid, og ble oppnevnt mest til hjelp for Fuglesang da organisasjonen opplevde sin 

enorme vekst høsten 1940. Arveschoug kan ha slurvet fordi hans rolle var midlertidig. Han 

satt som fungerende leder i personalavdelingen og kan dermed tenkes at han ikke hadde fått 

kontroll over denne lille delen av arbeidsoppgavene sine. En annen mulig forklaring på den 

unøyaktige bokføringen er at det i en periode var veldig mange som ble skrevet inn samtidig. 

Som nevnt var det 449 nye medlemmer som skulle føres inn bare i mai 1941.  

 

 

Tabell 2. 242 Endringer i  NS’ inndeling av fylkesorganisasjonene 

                                                 
242 Tabellen baserer seg på opplysningene fra Lange, Kolsrud, og Ekker, Nasjonal samling: Møteprotokoll 1934-
1945. S. 8-10 

År FO 1 FO 2 FO 3 FO 4 FO 5 FO 6 FO 7 FO 8 FO 9 FO 10 

1934 

Østfold         

(Aust-

Viken) Oslo Akershus Hedmark Oppland Buskerud Telemark 

Aust-

Agder 

Vest-

Agder Vestlandet 

1935 " " " " " " " " " " 

1936 " Stor-Oslo 

Vest-

Viken 

Hedmark 

og 

Oppland - " - Telemark - Agder 

1937 " " " " - " - " - " 

1938 " " " " - " - " - " 

1939 " " " " - " - " - " 

1940 " " " " - " - " - " 

1941 " " " " - " - " - " 

1942 " " " " - " - " - " 

1943 " " " " - " - " - " 
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Tabell 2 viser en oversikt over endringer i  NS’ inndeling av fylkesorganisasjonene. Felt 

markert med " betyr at det ikke var noen endring det året, og felt markert med – betyr at det 

ikke var noen fylkesorganisasjon med det nummeret. Fra 1943 fram til frigjøringen var det 

ingen endringer i fylkesorganisasjonenes konstellasjoner.  

 

 

Selv om innføringen av FO-numrene var rotete går det an å se en klar tendens. Dersom vi 

definerer FO 1 til og med FO 8 som Østlandet finner vi at 3642 personer holdt til i et av disse 

fylkene ved innmeldelse. Det utgjorde 72,5% av den samlede medlemsbasen i KO. 

Bergensprosjektet fant at 64,4% av de alminnelige NS-medlemmene var fra det samme 

området.243 Dersom vi bare ser på Oslofjord-området, altså FO 1, 2 og 3 finner vi 2333 KO-

medlemmer, eller 46,4% mot 39,5% av de alminnelige NS-medlemmene.  

 

Sør- og Vestlandet utgjorde FO 9 til og med FO 15 og sto for 822 KO-medlemmer, eller 

16,4%. De alminnelige NS-medlemmene fra samme områder utgjorde 15,9%. 

                                                 
243 Table 1a i Jan Petter Myklebust og  Bernt Hagtvet, «Regional Contrasts in the Membership Base of the 
Nasjonal Samling: A study of the Political Ecology of Norwegian Fascism 1933-1945,» i Who Were The 
Fascists: Social Roots of European Fascism, red. Stein Ugelvik Larsen, Jan Petter Myklebust, og Bernt Hagtvet 
(Bergen: Universitetsforlaget, 1980). S. 622 

  FO 11 FO 12 FO 13 FO 14 FO 15 FO 16 FO 17 FO 18 FO 19  FO 20 

1934 Møre Trøndelag 

Nord-

Norge - - - - - - - 

1935 " " " - - - - - - - 

1936 Rogaland 

Bergen og 

Hordaland 

Sogn og 

Fjordane Sunnmøre 

Nordmøre 

og 

Romsdal Trøndelag - - - - 

1937 " " " " " " - - - - 

1938 " " " " " " Nordland Troms Finnmark - 

1939 " " " " " " " " " - 

1940 " " " " " 

Sør-

Trøndelag 

Nord-

Trøndelag Nordland Troms Finnmark 

1941 " " " " " " " " " " 

1942 " " " " " " " " " " 

1943 " " " - 

Møre og 

Romsdal " " " " " 
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Fylkesorganisasjonene i Trøndelag, FO 16 og 17 (etter 1938), hadde 360 KO-medlemmer, 

eller 7,1% og de alminnelige medlemmene utgjorde 10,1%. Til slutt hadde de tre nordligste 

fylkene, med FO 17 (før 1938) til og med FO 20, 189 KO-medlemmer, eller 3,7%. Av de 

alminnelige NS-medlemmene var det 7% som kom fra Nord-Norge. Av tabellen går det også 

fram at Hedmark og Oppland (FO 4 og 5) sto for 13,7% av KO-medlemmene, altså mer enn 

Trøndelag og Nord-Norge til sammen. De største forskjellene mellom det alminnelige NS og 

KO var altså i Østlandsområdet med 8,1 prosentpoeng og i Oslofjord-området med 6,9 

prosentpoengs forskjell. 

 

Tendensen var altså at KO-medlemmene til en viss grad var et tverrsnitt av de alminnelige 

medlemmene målt geografisk. En feilmargin bør imidlertid tas høyde for, fordi resultatene fra 

Bergensprosjektet er gjennomsnittstall, i motsetning til KO-tallene, som er reelle tall. Likevel 

er tendensen tydelig: der hvor NS sto sterkt sto også KO sterkt, og der det var få NS-

medlemmer var det naturligvis også få KO-medlemmer.  

 

 

5.9 Yrkesmessig fordeling av medlemmene 
 

I Stein Ugelvik Larsens artikkel om de sosiale forskjellene hos NS-medlemmene, presenteres 

hypotesen om at personer med høystatusyrker styrte og ledet partiet, mens personer med 

lavstatusyrker fylte rekkene. Herreklubben i Hafrsfjordgata, som dannet partiet i 1933, tilhørte 

i all hovedsak middelklassen. Quisling og flere av hans nærmeste tilhørte offisersstanden. Det 

var også en del forretningsfolk blant mennene som etablerte partiet i de første årene. Til 

forskjell fra sine motstykker i Italia og Tyskland, appellerte ikke NS til arbeiderklassen i 

Norge. Ugelvik Larsen har påpekt at hovedgrunnen til dette var den sterke anti-

kommunismen, men også anti-arbeiderholdningen, som hadde utbredt seg i NS i de første 

årene. Likevel ble faglærte og ufaglærte etterhvert en av de største yrkesgruppene i det 

alminnelige NS, noe som også bekrefter Ugelvik Larsens hypotese.  

 

I tabell 3 har jeg sammenlignet Ugelvik Larsens data fra Bergensprosjektet med en oversikt 

over KO-medlemmenes yrkesmessige fordeling, utarbeidet av NSPOT. Oversikten er udatert, 

men siden oversiktens totale medlemstall er oppgitt, kan vi anslå at den er fra første kvartal 

1943. Det mangler altså data for de om lag 1.000 medlemmene som meldte seg inn i KO i den 
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siste fasen av krigen, men trolig ville det ikke gjort så stor forskjell dersom opplysningene 

hadde foreligget.  

 

 

Tabell 3. Yrkesmessig fordeling av NS-medlemmer, valgkandidater, hovedkontoret og KO. 

 

Tabell 3 viser en oversikt over den yrkesmessige fordelingen av medlemmer i henholdsvis det 

alminnelige NS, kandidater ved begge valg, ansatte ved hovedkontoret og KO-medlemmer. 244 

 

 

                                                 
244 Dataene for de alminnelige NS-medlemmene er hentet fra Table 4. i Larsen, «The Social Foundations of 
Norwegian Fascism 1933-1945 - An analysis of Membership Data,». S. 608. Dataene for KO-medlemmene er 
hentet fra en yrkesoversikt over KO-medlemmene fra hovedkontoret i RA/PA 782 - Oversiktsmateriale over NS 
organisasjon. Serie Fe, eske 21. Oversikten er udatert, men på grunn av antallet medlemmer kan vi anslå at den 
er fra første kvartal av 1943. 

Yrkesgruppe 

Alminnelige 

NS-medlemmer 

Kandidater ved 

begge valg Hovedkontoret 

KO-

medlemmer 

Faglærte og ufaglærte 

arbeidere 

14.512 

26,6% 

65 

15,6% 

11 

4,4% 

694 

17,8% 

Bønder og fiskere 

5.952 

10,9% 

113 

27% 

9 

3,6% 

459 

11,7% 

Kontor, funksjonær, 

forretningsvirksomhet 

13.349 

24,5% 

113 

27% 

119 

47,6% 

1.317 

33,8% 

Profesjonelle (politi, leger, 

jurister, ingeniører, etc.) 

1.106 

2,0% 

39 

9,3% 

58 

23,2% 

642 

16,4% 

Direktører, bedriftseiere, 

gårdeiere 

2.467 

4,5% 

35 

8,4% 

5 

2,0% 

111 

2,8% 

Husmødre, studenter, elever, 

pensjonerte, annet 

12.754 

22,5% 

33 

7,9% 

48 

19,2% 

624 

16,0% 

Ingen informasjon eller 

arbeidsledige 

5.021 

9,2% - - 

60 

1,5% 

Totalt 

54.651 

100% 

400 

100% 

250 

100% 

3907 

100% 

100



Som vi kan se av tabell 3, var det visse likheter i yrkesfordelingen mellom de alminnelige NS-

medlemmene og KO-medlemmene. Det var omtrent like stor andel bønder og fiskere i NS 

som det var i KO, det samme gjaldt direktører, bedriftseiere og gårdeiere. Den største 

forskjellen var å finne blant de profesjonelle, altså juristene, politiet, legene, ingeniørene etc. 

Andelen KO-medlemmer fra denne yrkesgruppen var fire ganger høyere enn i NS generelt. 

Samtidig kan vi se at forholdstallet ikke er like høyt som det vi finner blant de ansatte ved 

hovedkontoret. Der var andelen profesjonelle så høy som 23,2%, mot altså 2% av den totale 

medlemsbasen.  

 

Blant funksjonærene, kontorarbeiderne og forretningsmennene var det en noe høyere andel 

KO-medlemmer enn alminnelige NS-medlemmer. Dette har sin naturlige forklaring i at de 

som hadde partioppgaver som sitt primæryrke var forventet å være KO-medlemmer.245 Det 

samme poenget gjelder for hovedkontorets ansatte, hvor 47,6% tilhørte denne yrkesgruppen. 

Hjemmeværende, studenter og pensjonister var forholdsmessig ganske likt fordelt i KO, ved 

hovedkontoret og i det alminnelige NS. Forskjellen var derimot stor målt opp mot 

kandidatene ved valgene i 1933 og 1936. Dette er imidlertid ikke bemerkelsesverdig, all den 

tid kandidater som stilte til valg på 30-tallet svært sjeldent var pensjonerte, studenter eller 

husfruer, uavhengig av partitilhørighet.  

 

Alt i alt kan man se tallene fra KOs yrkesmessige fordeling som en forlengelse av funnene fra 

Bergensprosjektet. Dersom vi legger til grunn at KO-medlemmene i all hovedsak tilhørte den 

gruppen som ledet partiet, passer den yrkesmessige fordelingen inn i Ugelvik Larsens 

hypotese om at partiledelsen tilhørte høystatusyrker, mens rekkene ble fylt av personer fra 

lavstatusyrker. Andelen KO-medlemmer i høystatusyrker var betraktelig høyere enn andelen 

blant de alminnelige NS-medlemmene. Alle KO-medlemmene var naturligvis ikke 

partitopper, men alle partitoppene var KO-medlemmer. Blant medlemmene i KOs rekker var 

det en overbevisende hovedvekt av personer med tyngre verv i partiet. Således kan man si at 

de var en del av ledelsen. Når det er sagt, var det omlag en femtedel av KO-medlemmene som 

sto oppført kun som aktiv eller helt uten verv.246 Det kan være med på å forklare hvorfor 

forskjellene mellom KO og det alminnelige NS når det kom til yrkesgrupper ikke var større. 

                                                 
245 I Per Jahrs landssvikdom står det «Det hørte på en måte med til denne stillingen at han sto i 
Kamporganisasjonen». RA/Landssviksak. Oslo politikammer: dom 1866 – Per Jahr 
246 NSKOs medlemsprotokoller. RA/PA 759 – NS Generalsekretariatet, eske 115 
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KO var med andre ord en sammensatt organisasjon, spesielt etter medlemseksplosjonen som 

følge av okkupasjonen. 

 

 

5.10 Oppsummering 

 
I 1940 endret Norge, NS og Kamporganisasjonen seg betydelig. Etter den tyske invasjonen 

var det ikke lenger like prekært med den høye KO-kontingenten som hadde båret partiet 

gjennom de tunge 30-årene. Ved hjelp av at Fritt Folk økte opplaget betraktelig og en jevn 

kontantstrøm fra Berlin til Oslo, var det ikke lenger behov for at Kamporganisasjonen bar 

partiet økonomisk. Det ble dermed vanskelig for KO å finne sin plass i det «nye» NS. Etter 9. 

april hadde KO ingen spesielle oppgaver, utover det å være en samlingsarena for de aktive 

kreftene i partiet. KO gikk fra å ha vært en organisasjon som omfattet store deler av partiet 

ved utgangen av 1939, hvor alt lå til rette for at den skulle bli det virkelig store i NS, til å bli 

en organisasjon som slet med sin egen identitet i krigsårene. En organisasjon uten faktiske 

oppgaver, utover at medlemmene kunne smykke seg med KO-nålen og hovedkontoret hadde 

en måte å skille de aktive fra de alminnelige.  

 

Etter krigens utbrudd opplevde NS en enorm vekst av nye medlemmer. Som følge av dette 

utviklet det seg en mening blant flere av de opprinnelige medlemmene at mange av de nye 

medlemmene var opportunister og snudde kappen etter vinden. Behovet for en måte å skille 

mellom alminnelige medlemmer og aktive, ble dermed enda viktigere for hovedkontoret.  

Samtidig var ønsket om å komme inn i det gode selskap som KO representerte også dertil 

økende. Resultatet var at KO, slik som NS, opplevde en eksplosjon av søknader om 

opptakelse. Konsekvensen av dette var en omstrukturering av opptakskravene. Både for å 

senke trykket på hovedkontoret og for å strømlinjeforme opptaksprosessen, gjorde man tre 

grep. 1) Det ble endret fra søknad om opptakelse til hovedkontoret, til innstilling fra 

fylkesføreren om opptakelse. 2) Det ble påkrevet 6 måneders aktiv partitjeneste, opp fra 3 

måneder. 3) Det ble bestemt en maksgrense på 10% av fylkets totale medlemsbase som kunne 

opptas.  
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Selv med de nye begrensningene ble 1941 året da flest nye medlemmer ble opptatt i KO. 

Årsakene var sammensatt. Det kan delvis forklares som en naturlig vekst, og delvis kan det 

forklares med at fylkesførerne tok inn mange av «sine» folk.  

 

Når det gjelder den geografiske fordelingen av KO-medlemmene har vi sett at KO-

medlemmene i grove trekk var et tverrsnitt av de alminnelige NS-medlemmene. Hovedvekten 

av medlemmene befant seg på Østlandet, og det var færrest medlemmer på Nord-Vestlandet 

og i Nord-Norge. Tendensen var at der hvor NS sto sterkt sto også KO sterkt. Vi har også sett 

at kvinnenes og mennenes innmeldingsmønster fulgte hverandre proporsjonalt, og at kvinnene 

utgjorde 14,7% av KOs totale medlemsbase.  

 

Forskjellene var litt større når det kom til den yrkesmessige fordelingen. Kamporganisasjonen 

hadde en mye større andel av den profesjonelle yrkesgruppen. Denne yrkesgruppen omfattet 

blant annet politifolk, ingeniører, leger og jurister. Forskjellene mellom KO-medlemmer og 

alminnelige NS-medlemmer var imidlertid ikke så store som de kunne ha vært, dersom 

Kamporganisasjonen hadde vært den eliteorganisasjonen det var meningen at den skulle være. 

I følge Stein Ugelvik Larsen var det folk fra høystatusyrker som ledet partiet, mens rekkene 

var fylt av folk med lavstatusyrker. Dersom dette var tanken for Kamporganisasjonen på sikt, 

ville man måtte kvitte seg med omlag en femtedel av medlemmene. I følge Harald Franklin 

Knudsen var det akkurat dette som var planen, så fort krigen var over. 
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Kapittel 6 – Landssvikoppgjøret 

 
Etter krigen var det også et nødvendig oppgjør som måtte tas med dem man mente hadde gjort 

seg skyldige i landsforræderi. Mye har blitt skrevet om landssvikoppgjøret og om 

rettferdighetsgehalten i det, men lite om Kamporganisasjonens tyngde i det. Svært mange 

tiltaler og dommer inneholder en merknad eller tiltalepost om at tiltalte var medlem av KO. 

Likevel har ingen studert hvilken betydning dette fikk for den domfelte. Dette studiet er ingen 

systematisk gjennomgang av alle KO-medlemmenes landssviksaker. Til det er omfanget for 

stort. Det var om lag 5000 medlemmer av KO og nær sagt alle fikk sine saker etterforsket, sto 

tiltalt og ble dømt. 

 

I dette kapittelet vil jeg se på noen utvalgte saker for å illustrere hvordan KO-medlemskapet 

ble brukt for å tegne et bilde av den tiltalte. I det rettslige forarbeidet var ikke KO-

medlemskapet i seg selv definert i straffeskjerpende retning, og det ble derfor opp til 

dommerne å avgjøre betydningen av medlemskapet. Jeg viser til litteraturlisten for en 

fullstendig oversikt over gjennomgåtte saker. Tendensen var at medlemmene i KO sto tiltalt 

for mer enn ett lovbrudd, det vil si at man ble tiltalt for minst én overtredelse, i tillegg til å 

være et alminnelig medlem av NS etter 8. april.  

 

 

6.1 Det rettslige grunnlaget 
 

Kort tid etter den tyske kapitulasjon og frigjøringen av Norge var det duket for et oppgjør med 

dem man mente hadde gjort seg skyldige i landssvik. Eksilregjeringen i London lovfestet 

landssvikanordningen 2. januar 1942, avløst av landssvikanordningen av 15. desember 1944, 

og endelig bekreftet som Lov om landssvik (landssvikloven) av stortinget i 1947. Poenget med 

landssvikanordningen var å kriminalisere medlemskapet i NS etter 8. april 1940. På grunn av 

det grunnlovfestede prinsippet om at en lov ikke skal ha tilbakevirkende kraft, måtte man 

etablere en lov (landssvikloven) og finne en måte å tolke den på innenfor det gjeldende 

regelverket. Man fant dermed ut at man kunne definere lovstridighetene som bistand til 

fienden under en krig hvor Norge deltok, ved å anvende Straffelovens 8. kapittel, § 83: «Den 

som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes 
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under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat».247 I tillegg ble man gjerne tiltalt 

eller dømt etter § 86, som var en konkret liste over lovbrudd, som for eksempel «1) bærer 

våpen mot eller på annen måte deltar i operasjoner mot Norge, 2) skaffer fienden 

opplysninger til bruk ved slike operasjoner [...]».248 Paragrafen omfattet også angiveri, 

økonomisk støtte, propagandavirksomhet med mer. Det var heller ikke uvanlig at de mest 

fremtredende NS-medlemmene, gjerne ministre og personer høyt på strå i NS, ble dømt etter 

Straffelovens 9. kapittel, § 98: «Den som søker å bevirke eller å medvirke til at rikets 

statsforfatning forandres ved ulovlige midler, straffes med hefte eller fengsel i minst 5 år.»249 

Man måtte også etablere at Norge var i krig også etter den militære kapitulasjonen i juni. 

Hans Fredrik Dahl oppsummerte lovarbeidet i 2018: 

 

Slik kunne man i ettertid definere medlemskap i NS som bistiand til fienden fra og 

med den 9. april. Denne dato gjorde NS til et «forræderparti», som del av en 

konspirasjon av Tysklands tilhengere i en situasjon hvor Norge som stat var i krig. Før 

det hadde partiet vært lovlig; krigstilstanden gjorde det ulovlig.250 

 

Med denne avklaringen var det klart for å etterforske og i tur opprette sak mot de om lag 

55.000 NS-medlemmene som med loven i hånd kunne straffes. I Landssvikutvalgets 

innstilling, Om landssvikoppgjøret, fremgår det at landssvikregisteret omfattet saker mot i alt 

54.241 personer.251 I tillegg ble hele 93.000 saker offentlig etterforsket.252 Det var en enorm 

oppgave for det norske rettsvesenet, også fordi man måtte finne en balanse mellom det å sørge 

for rettferdig rettergang for de tiltalte, tilfredsstille opinionens ønske om straff og holde 

hjulene i gang. Rettsoppgjøret varte helt fram til 1955, i tillegg kom innslag av gatejustis: et 

ukjent antall mistet jobben og kvinner ble skamklippet. Hele samfunnet var rystet til 

grunnvollene. 

 

De første dommene bar også preg av dette ønsket om å straffe forræderne. Mye har blitt 

skrevet om betydningen av rettssakens tidspunkt. Det antas at de som ble dømt tidlig i 

                                                 
247 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven), (Justis- og beredskapsdepartementet, 1902). § 83 
248 Ibid. § 86 
249 Ibid. § 98 
250 Hans Fredrik Dahl, En kort historie om rettsoppgjøret etter krigen  (Oslo: Pax, 2018). S. 37 
251 Kaare Haukaas og  Norges Justis- og politidepartement, Om landssvikoppgjøret  (Oslo: Norges Justis- og 
politidepartement, 1962). S. 6. Innstilling fra et utvalg nedsatt for å skaffe tilveie materiale til en innberetning fra 
Justisdepartementet til Stortinget: utvalget ble oppnevnt 22. desember 1955, innstilling avgitt 11. januar 1962.  
252 Dahl, En kort historie om rettsoppgjøret etter krigen. S. 16 

105



rettsoppgjøret fikk en strengere straff enn dem som ble dømt senere. Det går også fram av 

Harry A. Ellingsens studie av sakene mot frontkjemperne fra 2013. I studien tok han også for 

seg noen generelle trekk ved landssvikoppgjøret: 

 

Vi ser at domsnivået falt til det halve fra 1945 til 1947. Dette tyder på at rettssystemet 

fant at dommene hadde vært for harde i den første tiden. Så å si alle som fikk dom i 

1945, fikk seinere dommene justert. Lengden på straffarbeidet ble redusert, mange av 

de hardeste inndragningene ble slettet, og rettighetstapet ble justert.253 

 

Hans Fredrik Dahl har også tilsluttet seg Ellingsens funn, men han spør seg om ikke de 

tyngste tilfellene kanskje ble tatt først.254 Antakeligvis stemmer det, men man kommer ikke 

unna det faktum at så godt som alle fikk straffene sine redusert. Ellingsen påpekte også at 

dommene fra 1945 og 1946 gjerne ble endret ved «benådning».255 

 

I landssvikloven ble ikke KO-medlemskapet nevnt direkte. Det het seg i lovens § 2, første 

ledd at:   

Etter denne lov kan straffes:  

1. Den som etter 8. april har vært medlem eller søkt om eller samtykket til å bli 

medlem av: 

a) Nasjonal Samling eller organisasjon knyttet til den. 

b) Annen organisasjon som har virket i strid med noen bestemmelse i 

straffelovens kap. 8 eller 9 eller i krigsartiklene i den militære straffelov.256 

 

Det ble derfor opp til den enkelte domstol å avgjøre hvilken betydning KO-deltakelse skulle 

få for straffeutmålingen. Hverken i forarbeidene til landssvikanordningen eller i de første 

høyesterettsdommene om landssvik, var KO-medlemskapet i seg selv definert som 

straffeskjerpende. Dette gjorde man for eksempel med deltagelse i Hirden. Under skal jeg se 

på hvordan KO-medlemskapet ble behandlet i rettsoppgjøret ut ifra de saker som jeg har 

gjennomgått.  

 

                                                 
253 Harry A. Ellingsen, Regiment Norge: historien om en frontkjemperenhet  (Oslo: Pax, 2013). S. 194 
254 Dahl, En kort historie om rettsoppgjøret etter krigen. S. 91 
255 Ellingsen, Regiment Norge: historien om en frontkjemperenhet. S. 194 
256 § 2. Landssviklova, red. Erik Solem (Tanum, 1947) 
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6.2 Straffeutmåling for medlemskap i KO 
 

Av Kamporganisasjonens medlemmer ble det naturlig nok opprettet sak mot samtlige. Mot 

disse var det forholdsvis enkelt å bevise delaktighet i NS, som var grunnlag nok for tiltale og 

dom. Det var mange såkalte passive medlemmer av NS, men disse sto ikke i KO. Her var det 

med andre ord neppe snakk om noen påtaleunnlatelse eller henleggelse. KO-medlemskapet 

fulgte som oftest av at man hadde en form for tillitsverv eller utviste særdeles aktiv og tro 

tjeneste til NS. Det var altså ikke rom for passive medlemmer i KO. Det hadde Quisling gjort 

klart i Fritt Folk i september 1939, som ble behandlet i kapittel 4. Dette var også noe 

etterforskerne fant da de undersøkte Kamporganisasjonens medlemmer.  

 

Det fremgår av de fleste saker som er gjennomgått, at KO-medlemskapet var nevnt under 

tiltalepost 1 a) – posten som omhandlet medlemskap i NS. Den alminnelige ordlyden i tiltalen 

mot KO-medlemmene ble nærmest standardisert, ikke ulikt den mot frontkjemperne, og lød 

som oftest at tiltalte hadde vært «medlem av N.S. fra 1934 og K.O. fra 9/2-37 til 

frigjøringen».257 Datoene varierte naturlig nok, men KO-medlemskapet ble svært ofte trukket 

fram. I de gjennomgåtte sakene var også tendensen at KO-medlemskapet var oppført tidligere 

i tiltalen enn medlemskap i andre særorganisasjoner, som for eksempel Hirden eller NSK. 

Dette har nok imidlertid å gjøre med domspraksis. Domsavsigelser følger gjerne en 

kronologisk tidslinje, slik at dersom tiltalte meldte seg inn i KO først og deretter Hirden, vil 

KO-medlemskapet stå først. Ofte ble det da stående slik: «[...] Han var medlem av Nasjonal 

Samlings Kamporganisasjon. Siktede var fra 1941 til frigjøringen medlem av Rikshirden med 

sveitførers grad».258 I saken mot minister Birger Meidell var KO-medlemskapet satt under 

tiltalepost 1 a):  

 

Tiltalte var under hele okkupasjonen medlem av Nasjonal Samling og innehadde 

følgende partistillinger og tillitsverv: Medlem av Nasjonal Samlings råd, hovedstyre 

og kamporganisasjon under hele okkupasjonen.259 

 

                                                 
257 Eksempelet er hentet fra Ralph Fossums tiltalebeslutning til Eidsivating Lagmannsrett. RA/Landssvikarkivet: 
Oslo politikammer: dom 1591 – Ralph Haldor Fossum. Poenget om frontkjemperne er hentet fra Ellingsen, 
Regiment Norge: historien om en frontkjemperenhet. S. 189 
258 Eksempelet er hentet fra Willy Klevenbergs tiltalebeslutning til Eidsivating Lagmannsrett. 
RA/Landssvikarkivet: Oslo politikammer: dom 3470 – Wilhelm Tyrholm Klevenberg 
259 RA/Landssvikarkivet: Oslo politikammer: dom 1724 – Birger Øivind Meidell 
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Først under post 1 b) sto ministergjerningen oppført, og under 1 d) sto arbeidet med å slå ned 

«den norske motstand».  

 

I og med at KO-medlemskapet gjerne sto oppført under første post og ofte før andre 

medlemskap, skulle en kanskje tro at KO-medlemskapet i seg selv virket i straffeskjerpende 

retning. Av de saker som jeg har gjennomgått, så vil jeg si at dette ikke var tilfellet. Det var 

andre forhold som gjerne ble vektlagt, slik som propagandavirksomhet, frontkjempertjeneste 

og hirdmedlemskap. Når det er sagt, var ikke KO-medlemskapet uten betydning. I dommen til 

Orvar Sæther kan man for eksempel lese: 

 

I. Etter straffelovens § 86 [...] Tiltalte har opprettholdt sitt medlemskap i 

Nasjonal Samling, hirden og kamporganisasjonen (K.O.) etter 9. april 1940 

inntil frigjøringen. [...] 

II. Etter straffelovens § 98. I flere av sine taler har tiltalte gitt tilkjenne at N.S. 

gjennomførte en revolusjon i Norge. Han har forstått at han ved sitt 

medlemskap i N.S. og K.O. har vært med på å søke endret statsforfatningen 

ved ulovlige midler.260 

 

Sæthers KO-medlemskap var altså medvirkende til at han ble felt etter både § 86 og § 98. Jeg 

sier medvirkende, fordi han antakeligvis hadde blitt dømt for overtredelser av disse lovene 

uavhengig av medlemskap i KO. Som nevnt virket for eksempel propagandavirksomhet i 

straffeskjerpende retning, noe også retten la vekt på i dette tilfellet. Det man kan si om 

straffeforfølgelsen av KO-medlemskapet, er at selv om det ikke ble vektlagt i retten, var det 

likevel viktig for å tegne et bilde av personen som sto tiltalt. Det ville for eksempel være 

vanskelig å påstå at man var et passivt medlem av NS, og samtidig stå i KO.   

 

Forutsetningen for KO-medlemskapet var at man skulle være noe mer enn bare et alminnelig 

eller passivt NS-medlem. Det være seg større aktivitet, vilje eller lojalitet overfor bevegelsen. 

Derfor var dommene mot KO-medlemmene som regel preget av brudd på mer enn ett forhold, 

og dermed var det heller ikke behov for å vektlegge medlemskapet i KO. I innstillingen fra 

landssvikutvalget, ble de forskjellige brudd på straffeloven forbundet med NS-medlemskap 

klassifisert i 14 grupper. Utvalget fant at i de gruppene KO-medlemmene tilhørte ble man i all 

                                                 
260 RA/Landssvikarkivet: Oslo politikammer: dom 3573 – Orvar Sæther 
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hovedsak straffet for mer enn ett forhold, altså at man hadde forbrutt seg mot loven med noe 

mer enn bare å stå i NS.261 De ville med andre ord også fått en fellende dom mot seg, 

uavhengig av KO-medlemskapet, slik som i eksempelet Sæther.  

 

Ikke alle KO-medlemmene fikk medlemskapet med i tiltalen. Regjeringssekretær Finn Thrana 

(KO-nummer 790) sto for eksempel tiltalt for sitt hirdmedlemskap, propagandavirksomhet, 

økonomisk bistand, angiveri, m.m.262 Det samme gjaldt torturisten Gard Holtskog (KO-

nummer 2679) som sto tiltalt for, foruten alminnelig NS-medlemskap, propagandavirksomhet, 

frontkjempertjeneste, tortur, m.m.263 I minister Tormod Hustads tilfelle, som avla sitt 

troskapsløfte som en av de første (KO-nummer 9, innmeldt 12.3.1936), var heller ikke KO-

medlemskapet nevnt med et ord, hverken i tiltalebeslutningen, eller i dommen.264 Poenget 

med disse eksemplene er å vise at under landssvikoppgjøret var det en tilbøyelighet til å bruke 

det man hadde for hånden. Det vil si, man var prisgitt den informasjonen man klarte å skaffe 

til veie, i den relativt korte perioden etterforskningen mot de mistenkte varte. At 

landssvikoppgjøret var preget av hastverk er neppe en kontroversiell påstand. Det var også et 

poeng hos Øystein Sørensen og Hans Fredrik Dahl i deres studie av landssvikoppgjøret Et 

rettferdig oppgjør? fra 2004:  

 

Et argument som at vi her må ta oss tid og behandle sakene så grundig som mulig, var 

bokstavelig talt uhørt. Det ble ikke fremmet. Quisling-saken tok ti dager i retten, mot 

Treholt-sakens fire måneder. Ingen syntes den gikk fort.265 

 

Derfor kan vi slutte at dersom tydelige bevis for KO-medlemskap forelå, ble det tatt med i 

tiltalen, men det var ikke noe man spesifikt lette etter. Det skal også nevnes at etterforskerne 

ikke hadde tilgang til KO-protokollene, og måtte derfor støtte seg på oppføringene i NS sitt 

medlemskartotek og eventuelle tilståelser i avhør når det gjaldt medlemskap i KO. I kartoteket 

var det ofte, men ikke alltid, oppført medlemmenes KO-nummer. Før etterforskningen startet, 

klarte NS dessuten å destruere, eller gjemme unna, store mengder arkiver. 

                                                 
261 De aktuelle gruppene var Gruppe 2. Aktiv virksomhet i NS; Gruppe 4. Aktivt medlemskap eller tillitsverv i 
hirden; Gruppe 14. Andre former for landssvik og andre straffbare handlinger. Se Haukaas og  politidepartement, 
Om landssvikoppgjøret. S. 108 og 117 
262 RA/Landssvikarkivet: Vestoppland politikammer: dom 933 – Finn Thrana. 
263 RA/Lanssvikarkivet: Oslo poliitkammer: dom 4175 – Gard Herbjørn Holtskog. 
264 RA/Landssvikarkivet: Oslo politikammer: dom 511 – Tormod Kristoffer Hustad 
265 Hans Fredrik Dahl og Øystein Sørensen, Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945  (Oslo: Pax 
Forlag, 2004). S. 12 
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Kamporganisasjonens medlemsprotokoller er et eksempel på det siste, og ble aldri beslaglagt. 

De ble derimot tatt vare på av Per Bradley, Ralph Fossum og Bjørn Østring ved Institutt for 

Norsk Okkupasjonshistorie fram til en ettermiddag i september 1999, da de tre dukket opp på 

Riksarkivet og avleverte arkivene.266 

 

Men selv uten medlemsprotokollene hadde retten som regel god oversikt over hvem som var, 

og ikke var, KO-medlemmer. Som nevnt hadde man medlemskartoteket og avhørene. 

Etterforskerne hadde også noen ganger sporet opp søknadene, troskapsløftet eller innstillingen 

for opptagelse til KO. Dette var tilfellet i Hans Skarphagen (KO-nummer 2282) sin sak.267 

Under etterforskningen av Skarphagen fant de innvilgelsen av søknad om opptagelse i 

perioden mellom arrestasjonen og rettergangen. Dette førte til at KO-medlemskapet ble lagt 

til i tiltalen først da den skulle opp i Eidsivating lagmannsrett.  

 

Det samme var tilfellet i saken mot fylkesfører i Oslo, Jens Rolfsen (KO-nummer 91). I 

arrestordren mot ham var han mistenkt for medlemskap i NS. I løpet av avhørene la Rolfsen 

kortene på bordet og fortalte om alle sine forhold til NS, deriblant sitt medlemskap i KO.268 

Dette førte til at han også ble tiltalt for sitt KO-medlemskap, men slapp unna med ett år i 

fengsel. Det skal nevnes at Rolfsen var blant dem som ble dømt sent i prosessen. Hans sak 

kom opp i juni 1949, da mye av den umiddelbare vreden i opinionen hadde stilnet. Straffen 

var da også tilsvarende mild, i forhold til dem som hadde fått sin dom kort tid etter 

frigjøringen.  

 

 

6.3 Eksempler fra litteraturen 
 

I litteraturen finnes ingen undersøkelser av hvorvidt KO-medlemskapet førte til strengere 

straff eller fellende dom. Det nærmeste vi kommer er jusprofessor og nestor på 

landssvikoppgjøret, Johs. Andenæs. I sin gjennomgang og drøftelse av landssvikoppgjøret 

Det vanskelige oppgjøret skrev han at «[...] medlemskap i hirden, partiets kamporganisasjon, 

                                                 
266 Riksarkivets journalnummer for avleveringen 2.9.1999: 99/4496 A. 48/455-3 VØ. Protokollene ble en del av 
RA/PA 759 – NS Generalsekretariat (eske 115) 
267 RA/Lanssvikarkivet: Oslo politikammer: dom 3299 – Hans Skarphagen. 
268 Avhøret ble avholdt 8.3.1948. Rolfsens KO-bok ble også beslaglagt. RA/Landssvikarkivet: Oslo 
politikammer: domsforelegg 806 – Jens Rolfsen. 
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var tilstrekkelig til fellelse».269 Her har én av to ting skjedd. Enten så har Andenæs, da han 

leste rettsdokumentene, lest Hirden og KO om hverandre uten å være klar over skillet. Eller 

mer sannsynlig har Andenæs forsøkt å forklare hva Hirden var, uten å være klar over at det 

allerede fantes en organisasjon som gikk under navnet Kamporganisasjonen. Jeg har størst tro 

på det siste. Til Andenæs forsvar var han jurist og ikke historiker.  

 

I Landssvikutvalgets gjennomgang av sakene finnes det heller ingen indikasjoner på at KO-

medlemskapet i seg selv førte til strengere straff. I eksemplene som ble brukt der hvor KO ble 

nevnt hadde tiltalte også flere andre forhold som han eller hun sto tiltalt for. Under følger et 

utvalg av sitater som illustrerer dette poenget: 

 

Den førstnevnte sak viser således at vedkommende lagleder også hadde vært medlem 

av kamporganisasjonen, hadde ytet bidrag til Frontkjemperkontoret og hadde deltatt i 

oppryddingen av boliger tilhørende arresterte jøder, likesom hun selv hadde kjøpt 

effekter av jødeboene.270 

 

Han har vært medlem av NS fra før krigen og opprettholdt medlemskapet i partiet og 

NSKO under hele okkupasjonen. Han var også innlemmet i hirden og var fra 1944 

leder av Riksledelsens Hirdsveit.271 

 

Domfelte var medlem av NS helt fra 1933 og var dessuten medlem av NSKO. Han ble 

pressedirektør fra september 1940 etter foranledning av «minister» Gudbrand Lunde 

[sic], som da hadde opprettet departementet for Kultur- og Folkeopplysning hvor han 

selv var sjef. Han fungerte under hele okkupasjonen som leder av Pressedirektoratet og 

var samtidig medlem av Kulturtinget.272 

 

Det er med andre ord vanskelig å isolere tyngden av KO-medlemskapet rettslig, men i sakene 

der medlemskapet ble nevnt ble det også relativt strenge straffer. Oppsummert kan vi altså si 

at etterforskerne brakte KO-medlemskapet på banen der det lot seg gjøre, men det var neppe 

det som veide tyngst i rettsforhandlingene. Kamporganisasjonens medlemmer var av den 

                                                 
269 Johs. Andenæs, Det vanskelige oppgjøret  (Oslo: Tano Aschehoug, 1998). S. 129 
270 Haukaas og  politidepartement, Om landssvikoppgjøret. S. 141 
271 Ibid. S. 145 
272 Ibid. S. 147 
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aktive sorten, hvilket betydde at det var nok å ta av for å få en kraftig domfellelse. I og med at 

det ikke var KO-medlemskapet i seg selv som var ulovlig, men heller medlemskapet i NS 

generelt, så virket nok medlemskapet i KO heller til å tegne et bilde av den tiltalte, enn det 

gjorde til å utmåle straffen. 

 

 

6.4 Oppsummering 

 
I dette kapittelet har jeg vist hvordan Kamporganisasjonen til dels spilte en fremtredende rolle 

i oppgjøret etter krigen. Ikke som et forhold man i seg selv ble dømt for, men som en måte for 

dommerne å bygge opp bildet av personen som sto tiltalt. Det fremgikk av sakene som jeg 

gjennomgikk, at tendensen i tiltalene mot KO-medlemmene var at medlemskapet ikke virket i 

straffeskjerpende retning, men at det var én av flere måter å avgjøre om den tiltalte var noe 

mer enn et passivt medlem.  

 

I det juridiske forarbeidet med loven og i de første avsagte høyesterettsdommene som dannet 

presedens for senere dommer i tilsvarende saker, fant jeg ikke noen definisjon av KO-

medlemskapet som et straffbart forhold i seg selv. Derimot falt KO-medlemskapet inn under 

landsviklovens §2, om medlemskap i NS eller tilknyttede organisasjoner. Det ble derfor opp 

til dommerne å avgjøre betydningen i hvert enkelt tilfelle.  

 

Det var også en faktor at landssvikoppgjøret var preget av et visst hastverk. Det innebar at 

man brukte det man hadde for hånden. Kamporganisasjonens medlemsprotokoller var ikke 

tilgjengelige for etterforskerne, og derfor var heller ikke alltid KO-medlemskapet et tema eller 

en post, i tiltalen. 
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Kapittel 7 – Avslutning  
 

I oppgavens siste kapittel, har jeg valgt først å gi en rask oppsummering av de sentrale 

funnene i studien. Oppgaven har strukket seg over en lang tidsperiode, slik at en 

sammenfatting av KOs utvikling vurderes som viktig.  

 

I andre del av avslutningskapittelet, vil jeg drøfte to merkelapper som er gitt KO i 

forskningslitteraturen. Basert på funnene i denne studien vil jeg gi min egen tolkning av 

hvorvidt disse merkelappene er treffende. 

 

Til slutt vil jeg gi en konklusjon som besvarer denne oppgavens sentrale problemstilling, hva 

var KOs rolle i NS-apparatet, før og etter 9. april, før jeg runder av med noen forslag til videre 

forskning.  

 

 

7.1 Oppsummering 

 
I innledningen reiste jeg spørsmål om hva KOs rolle var i NS-apparatet. Gjennom oppgaven 

har jeg vist hvordan organisasjonens rolle forandret seg i løpet av perioden. Det som begynte 

som en plan om en eliteorganisasjon for tillitsmennene og de spesielt aktive medlemmene, ble 

ganske raskt et middel for Quisling til å avkreve lojalitet i de første årene. På tegnebordet var 

planene for KO mange. Tanken var opprinnelig blant annet at KO skulle spille en viktig rolle 

i propaganda- og valgapparatet, ved at det skulle opprettes flyvende kolonner med ansvar for 

blant annet høyttalerbilen. Slik ble det ikke, og ledelsen i NS måtte raskt erkjenne at målet for 

KO var å være en samlingsarena for de aktive kreftene i partiet. Det var imidlertid en uuttalt 

oppgave som ble mye viktigere, nemlig lojalitetsbåndene. 

 

Ved opprettelsen av KO kom også spørsmålet om forholdet til Hirden opp. Dette kan knyttes 

sammen med Quislings lojalitetsavkreving. Lederen av Hirden, Johan B. Hjort, var selv 

skeptisk til Kamporganisasjonen, og stilte spørsmål om hva KO kunne gjøre, som hans egen 

hird ikke kunne. Hjort hadde posisjonert seg som en sannsynlig arvtager som leder av NS, og 

hadde mange lojale følgere, spesielt i hans hjemfylke, Asker. KO ble dermed gitt en uuttalt 

ekstraoppgave av Quisling. Organisasjonen skulle sørge for at de som var lojale overfor Hjort, 
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sverget lojalitet til Quisling, gjennom sitt troskapsløfte i KO. For å sørge for dette, ble det i 

KOs bestemmelser nedfelt at alle hirdmenn måtte la seg innskrive i KO. Omvendt skulle også 

alle KOs medlemmer gjennomgå et tre måneders hirdkurs. I så måte inngikk KO og Hirden i 

en gjensidig bindelse i de første årene av KOs levetid. Det var dette som var KOs reelle rolle i 

begynnelsen. 

 

I perioden 1935-37 opplevde NS en enorm medlemsflukt. Som følge av dette, forsvant også 

store deler av bevegelsens inntektsgrunnlag. Utmeldelsene var så mange at det NS som sto 

igjen i 1938, har blitt kalt en sekt i litteraturen. Det ble tatt grep fra ledelsen i NS for å få 

orden på økonomien, blant de viktigste var oppmykningen av opptakskravene i KO. Det ble 

åpnet for at alle som hadde vist minst 3 måneders aktiv tjeneste for NS, kunne få anledning til 

å søke KO-medlemskap. Et viktig funn fra denne perioden var at det i takt med at NS mistet 

en så stor del av medlemsmassen sin, vokste KO i betydning. Dette var fordi utmeldelsene i 

all hovedsak skjedde fra medlemmer som ikke sto i KO. I kombinasjon med at de 

gjenværende medlemmene av NS som hadde vært aktive i tre måneder ble oppfordret til å 

søke medlemskap, førte dette til KOs styrkede posisjon. Dette ledet til en endring i NS sin 

selvoppfattelse. NS så ikke lenger på seg selv som en massebevegelse, men som en 

ventegruppe. Det man ventet på var det endelige oppgjøret mellom nasjonalismen og 

kommunismen, og i kjølvannet av dette, skulle NS erobre makten. I henhold til KOs 

bestemmelser var dens hovedoppgave å vinne den politiske makten for NS, og dette poenget 

ble enda viktigere etter masseutmeldelsen.  

 

Etter masseutmeldelsen utviklet KOs primære oppgave seg til å bli en økonomisk bærebjelke 

for NS. I løpet av 1938, sto organisasjonen for så å si hele inntektsgrunnlaget for NS-

bevegelsen. Ledelsen i NS understreket at organisasjonen var viktigere enn noen gang, fordi 

partiets økonomiske modell var bygget rundt den dobbelte medlemskontingenten KO-

medlemmene betalte. Innmeldelsesavgiften på kr. 5 kom også godt med. Som jeg har vist, var 

modellen skjør, og det skulle ikke mange mislighold til før hele systemet kollapset. Likevel 

fortsatte ledelsen i NS å lene seg på denne inntekten for å sikre partiets eksistens, først og 

fremt i mangel av andre konkrete økonomiske tiltak.   
 

Ved utgangen av 1939 besto NS i stor grad av KO-medlemmer. Tallgrunnlaget for NS-

medlemmer på 30-tallet er usikkert, men Einsatzstab anslo det til omlag 1500 personer ved 

inngangen av april 1940. I realiteten var det nok enda færre som faktisk var medlemmer, og 
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neppe fler enn 1.000. Dersom vi setter 1.000 som sannsynlig totalt medlemstall i det 

alminnelige NS, kan så mye som 80% av bevegelsen ha vært organisert i KO. Interessant er 

det derfor at KO, som lå an til å bli den viktigste organisasjonen i det tysk-okkuperte Norge, 

endte opp med å spille en marginal rolle i krigsårene. 

 

I løpet av krigens første fase falt KOs to primære oppgaver bort. Økonomien ble delvis sørget 

for av tysk bistand, og delvis av en utvidelse av den almene kontingentsordningen. Den 

politiske makt var, gjennom Terbovens tale 25. september, vunnet for NS. 

Kamporganisasjonen hadde dermed utspilt sin rolle. Spørsmålet gjensto da hva det skulle bli 

av denne organisasjonen.  

 

Det er liten tvil om at KO var en organisasjon som slet med å finne sin plass i NS etter krigens 

utbrudd. Den aktive rekrutteringen, som hadde preget 30-tallet stoppet opp – og det samme 

gjorde møteinnkallelsene i Fritt Folk. Likevel strømmet medlemmene til organisasjonen. KOs 

reelle oppgaver hadde falt bort, men de symbolske bestod.  

 

Da Det kommissariske statsråd ble utnevnt, hadde de fleste av NS-ministrene bekreftet sitt 

KO-løfte som en del av en lojalitetserklæring til Quisling. Dermed brukte Quisling KO på 

samme vis i 1940, som han hadde gjort i 1936. Den symbolske verdien av troskapsløftet ble 

også viktig for Quisling for å hanskes med potensielt brysomme elementer – som Jonas Lie. 

 

KOs uttalte rolle under krigen var også å være en samlingsarena for de aktive kreftene i 

partiet. Også i dette var det symbolikken som var viktigst. Gjennom bruk av KO-boken som 

legitimasjonsbevis, og ikke minst, å bære KO-nålen på jakkeslaget, kunne KO-medlemmene 

raskt identifisere hverandre som ekstra overbeviste og aktive NS-medlemmer.  

 

KOs medlemsprotokoller representerte også en oversikt for den enkelte fylkesfører for å vite 

hvem han kunne stole på. Selv om det manglet klare direktiver fra ledelsens hold, hva gjelder 

konkrete oppgaver for KO-medlemmene, viste for eksempel fylkesfører Axel Aass at han var 

villig til å bruke Kamporganisasjonen aktivt i jakten på NS-motstandere. Men dette var 

unntaksvis.  

 

Denne oppgaven inneholder en del statistikk over medlemmene i KO. Det viktigste funnet når 

det kom til geografisk tilhørighet, var at det var klare likheter mellom det alminnelige NS og 
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KO. Tendensen var at der NS sto sterkt, sto også KO sterkt, og vice versa. KO var altså 

geografisk sett et tverrsnitt av det alminnelige NS. 

 

Forskjellene var imidlertid større da jeg så på den yrkesmessige fordelingen. Der fant jeg en 

mye større andel av høystatusyrker blant KO-medlemmene, enn i det alminnelige NS. Dette 

funnet bekrefter Stein Ugelvik Larsens hypotese om at NS var ledet av personer fra 

høystatusyrker, mens personer fra lavstatusyrker fylte rekkene.  

 

I oppgavens siste kapittel, tok jeg for meg landssvikoppgjøret. Der fant jeg at selv om KO-

medlemskapet ofte var brakt på det rene under tiltalepost 1, er det ingenting som tyder på at 

det fikk straffeskjerpende følger å ha vært KO-medlem i seg selv. Årsaken til de relativt 

strenge straffene KO-medlemmene fikk, hadde å gjøre med at de sto tiltalt for mer enn ett 

lovbrudd. De var altså noe mer enn alminnelige, passive NS-medlemmer. Dette poenget gir 

seg litt selv, i og med Kamporganisasjonens rolle i NS-apparatet var å være en samlingsarena 

for bevegelsens aktive medlemmer. De strenge landssvikdommene bekreftet dette. 

 

Før oppgaven kan rundes av, vil jeg drøfte to påstander, eller merkelapper, som er gitt KO i 

forskningslitteraturen. Den første er at KO var et Quislings SS, og den andre, at KO var et 

nomenklatur.  

 

 

7.2 Nasjonal Samlings Kamporganisasjon som en norsk variant av SS 
 

I litteraturen har KO flere ganger blitt omtalt som et Quislings SS. Hans Fredrik Dahl, Bernt 

Hagtvet og Guri Hjeltnes gjorde det i Den norske nasjonalsosialismen (2009), Hans Olaf 

Brevig gjorde det i NS, fra parti til sekt (1970), og det ble videreført i den siste versjonen av 

boken, første del av Den norske fascismen (2002).273 Parallellen er interessent, om enn en 

smule overilt. SS og KO kan minne om hverandre når det gjelder den ideologiske 

overbevisningen, som var forutsetningen for medlemskap i begge organisasjoner. Både SS og 

KO var ment å være organisasjoner hvor de mest aktive og Hitler-/Quisling-tro 

                                                 
273 Se Dahl, Hjeltnes, og  Hagtvet, Den norske nasjonalsosialismen: Nasjonal samling 1933-1945 i tekst og 
bilder. S. 63; Brevig, NS - fra parti til sekt 1933-37. S. 50 og Brevig og Figueiredo, Den Norske Fascismen: 
Nasjonal Samling 1933-1940. S. 52 
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partiaktivistene skulle ha sitt naturlige hjem. Troskap og lojalitet var viktig i SS, på lik linje 

med KO, altså er det klare paralleller. Symbolbruken og fokuset på rett lære var også svært 

viktig i begge organisasjonene. Problemet oppstår når man begynner å sammenligne hva 

organisasjonene faktisk var.  

 

SS ble opprettet i 1925 som en liten vaktstyrke for Hitler, som skulle sørge for sikkerheten 

under partiarrangementer og delta i rekrutterings- og propagandaarbeidet. Allerede i 1926 ble 

SS underlagt SA, den paramilitære delen av NSDAP. Til å begynne med var altså båndene 

mellom SS og SA mye sterkere enn mellom KO og Hirden – SAs naturlige norske motstykke 

i denne sammenligningen. Jeg minner her om Hjorts aversjon mot enda en 

«papirorganisasjon». SS var ment å være en «nasjonalsosialistisk avantgarde som skulle 

beskytte bevegelsen, dens idé og – i siste instans – hele den nordisk-germanske rase».274 Så 

langt minner KO og SS mye om hverandre når det kommer til formålet med organisasjonene. 

Poenget i SS var også å avkreve absolutt lojalitet fra medlemmene, noe som man finner igjen 

i KO. Men i KO fant man aldri noe fokus på å beskytte den nordisk-germanske rase. I det hele 

tatt var fokuset på rase noe som lå til det alminnelige NS i mye større grad enn det gjorde i 

KO. I og med at medlemmene i KO var dypt ideologisk overbeviste NS-medlemmer, kan man 

si at også de var opptatt av rasespørsmålet. Det er i og for seg sant, men poenget er at det aldri 

var noe fokusområde i KO, slik som det var i SS. Rasespørsmålet var i det hele tatt et 

viktigere spørsmål i NSDAP, enn det var i NS, hvor meningene omkring rasespørsmålet 

spriket stort. Det betyr ikke at rasehygiene ikke var et tema for KO-medlemmene. Rasetanken 

var fremtredende hos for eksempel generalsekretær og kulturminister Fuglesang. Men dette 

gjaldt altså Norge og NS som helhet – og dermed ingen målsetting å tufte medlemskap i KO 

på rasemessige forutsetninger.275 Det skal nevnes at Fuglesang ikke var like opptatt av den 

germanske rase som for eksempel Jonas Lie, men han fungerer godt som eksempel for å vise 

at rasespørsmålet definitivt var et tema i KOs øverste sjikt.276 

 

En annen stor forskjell mellom SS og KO har å gjøre med strukturen. Der SS var militært 

strukturert, med rang og offiserskorps, var den eneste interne rangordningen i KO 

                                                 
274 Emberland og  Kott, Himmlers Norge: nordmenn i det storgermanske prosjekt. S. 28 
275 Fuglesang med flere ga ut artikkelsamlingen  Rasehygiene og sosialpolitikk i NS Månedshefte juni 1944 som 
er sitert i Øystein Sørensen, Solkors og solidaritet: høyreautoritær samfunnstenkning i Norge ca. 1930 - 1945  
(Oslo: Cappelen, 1991). S. 142: «Den rasebetingede oppfatning som NS hevder utvirker seg også i den indre 
sosialpolitikk» 
276 Nina Drolsum Kroglund, Hitlers Norske Hjelpere  (Oslo: Historie & Kultur, 2017). S. 163 og 234-235 
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nummereringen. Jo tidligere man ble opptatt i KO, jo lavere nummer fikk man. Det innebar at 

de «gamle kjemperne» hadde et lavt nummer, og derfor beviselig hadde jobbet aktivt for 

bevegelsen lenger enn dem med et høyt nummer. Et lavere KO-nummer skapte altså en 

forskjell mellom medlemmene, men den var først og fremst symbolsk og hadde ingen 

praktiske formål. Ikke ulikt hvordan KO-medlemskapet etter krigens utbrudd i bunn og grunn 

var uten faktiske gjøremål, men heller en måte å flagge at man var aktiv i NS-bevegelsen ved 

å bære jakkemerket og betale en ekstra kontingent. Jakkemerket som forøvrig ble kalt 

«solørnmerket» av hovedkontoret og «lusa» av NS-motstanderne.277  

 

Historiker Lars Borgersrud har påpekt at rangeringen i KO minner mye om den man fant i det 

militære rangeringssystemet som hvert år ble publisert i Militærkalenderen: 

 

I den ble rangeringen fastsatt etter dato i måneden, ikke etter hvilken dato de faktisk 

var beskikket eller ansatt. Den med lavest dato var rangert først, i henhold til 

eksamensresultater, annen formalkompetanse og tidligere tjenesteforhold.278 

 

Dette stemte for KO i det første året. Quisling, Hvoslef, Munthe og Prytz hadde alle 

medlemsnummer 1. Hjort var nummer 2 og L’Orange nummer 4. Det var viktig at 

bevegelsens stiftere sto først, men etterhvert som rekkene begynte å fylles av medlemmer som 

ikke hadde vært med å stifte KO, eller som var i toppledelsen av NS, var det også slutt på 

denne typen rangering. Før årsskiftet 1936/37 var det innmeldelsesdato som bestemte hvilket 

KO-nummer man fikk. 

 

Den militære strukturen i SS ble imidlertid i mye større grad kopiert av en annen av NS’ 

særorganisasjoner – nemlig Hirden. Hirden var brutt opp i flere avdelinger som Rikshirden 

(den egentlige hird), Hirdens flykorps, Hirdmarinen, etc., ikke ulikt hvordan SS var bygget 

opp. Denne oppgavens formål er ikke å sammenligne Hirden og SS, men snarere å vise at 

parallellene er mer fruktbare i en slik sammenligning, enn den er i tilfellet SS/KO. KOs 

struktur baserte seg på geografisk inndeling på fylkes- og kretsnivå, i tillegg til KO-kontoret 

ved NSPOT. 

 

                                                 
277 «Lusa» var et uttrykk som ble lansert av Aksel Sandemose. Tore Hamsun, Efter år og dag: selvbiografi  
(Oslo: Gyldendal, 1990). S. 136 
278 Borgersrud, Den norske militærfascismens historie 1930-1945: Vi er jo et militært parti. S. 260 
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Det man kan si, er at ideene ved opprettelsen av både KO og SS i noen grad kan minne om 

hverandre, men i selve organiseringen av organisasjonene og forventede arbeidsoppgaver 

skilte de lag omtrent ved fødselen. Enda større ble også skillet etter okkupasjonen, da Hirden 

tok i seg enda flere av de oppgavene som kanskje naturlig hadde falt inn under KOs planlagte 

rolle, og at likhetene mellom Hirden og SS var mer fremtredende.  

 

Det bør også føyes til at i løpet av sin levetid, ble SS en langt mer suksessrik organisasjon enn 

det KO ble. SS fikk i løpet av krigen en høy grad av autonomi, og var på mange måter adskilt 

fra NSDAP. Det vokste seg stort, og ble etter hvert hevet over moderpartiets kontroll, i en så 

høy grad at man kan begynne å snakke om en stat i staten. Med SS posisjonerte Himmler seg 

til å bli den de facto nummer to i Det tredje riket.279 Noen slik posisjon oppnådde aldri KO, 

hverken før krigsutbruddet, eller etter. Snarere tvert om. Etter krigens utbrudd ble KO mye 

mindre betydningsfullt. SS derimot, fortsatte å vokse utover krigens løp. Det er i det hele tatt 

påfallende hvor lite KO, og dets medlemmer, gjorde ut av seg under okkupasjonen. Da NS, i 

løpet av 1940, var blitt en massebevegelse som skulle styre landet og besette posisjoner 

overalt i samfunnet, ble ikke KOs medlemmer prioritert i sentrale stillinger. Da KO før krigen 

lå an til å bli den viktigste organisasjonen under okkupasjonsårene, skulle man tro at KO-

medlemmene ville skaffet seg en form for fortrinnsrett til attraktive stillinger. Slik ble det 

ikke. Dette kan også være en grunn til at KO ble så lite viktig under krigen, fordi 

medlemmene ikke nødvendigvis innehadde nøkkelroller i samfunnet ellers. Når det er sagt, 

fantes det for all del KO-medlemmer som hadde viktige posisjoner i samfunnet, men det er 

ingenting som tyder på at det var en forutsetning å være KO-medlem. Derfor mener jeg at 

betegnelsen «Quislings SS» i beste fall er en forenkling av hva KO faktisk var. 

 

  

                                                 
279 Altså over den egentlige nummer to, Hermann Göring. 
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7.3 Nasjonal Samlings Kamporganisasjon som et nomenklatur 
 

I sin bok Vi er jo et militært parti lanserte Lars Borgersrud sin påstand om at KO ikke må 

forstås som en organisasjon, men som et nomenklatur. Begrepet nomenklatur er avledet fra 

det latinske nomenclatura, og betyr en navneliste. I Borgersruds argumentasjon finner vi at 

KO-nomenklaturet «var et sentralt navneregister, som skulle føres etter rangering innad, altså 

etter politisk status».280 Antakeligvis sikter Borgersrud til det sovjetiske nomenklatura, altså 

oversikten over personer i Sovjet og østblokken som innehadde diverse nøkkelroller i 

byråkratiet. Dette var lederne av landenes nøkkelsektorer som for eksempel industrien, 

utdanning, jordbruket og statsapparatet. Poenget var at man gjennom dette systemet ble 

utnevnt til disse ledende posisjonene. Det besto av to separate lister: de som allerede hadde 

nøkkelroller og de som potensielt kunne få en slik. Avgjørelsen om hvem som skulle få stå på 

listene var det et eget departement som tok seg av, men det var tuftet på et prinsipp om 

utnevnelser ovenfra, ikke helt ulikt det man fant i NS. 

 

Borgersrud la spesielt to argumenter til grunn for at KO bør forstås som et nomenklatur. For 

det første, pekte han på at bare KO-medlemmer skulle kunne ha sentrale verv i Hirden, og 

bare hirdmedlemmer skulle kunne være medlemmer av KO, og ha sentrale partiverv. For det 

andre, var det Quisling personlig som skulle avgjøre selve rangeringen ut fra førerprinsippet. 

Utover det hadde ikke KO noen funksjon, mente Borgersrud. Likhetene mellom Sovjets 

nomenklatura og KO er så langt tilstede, men problemet i Borgersruds argumentasjon ligger i 

at han ikke har tatt medlemskontingentens viktighet med i beregningen.  

 

I KOs første år stemmer Borgersruds påstand om at KO ikke hadde noen funksjon, utover å 

være en sentralregistrering av aktive krefter i partiet. Dette ble Quisling også presset til å 

innrømme etter innvendinger fra Hjort om Kamporganisasjonens formål. Dette endret seg 

imidlertid etter Hjort og hans meningsfellers sorti i løpet at 1937. I perioden 1938-1939 var en 

så stor del av NS også organisert i KO at det blir meningsløst å snakke om en 

sentralregistrering av alle aktive krefter. Det var blitt en sentralregistrering av alle krefter.  

Når det gjelder hvordan KO utviklet seg etter krigens utbrudd, er det mulig å plukke opp 

nomenklaturbegrepet igjen. Etter at medlemsmassen i det alminnelige NS vokste og KO-

kontingenten ble mindre viktig, ble KOs nye «gamle» rolle et tema. KO gikk da tilbake til 

                                                 
280 Ibid. S. 260 
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sine eliterøtter og fikk etterhvert strengere opptakskrav, nettopp for å høyne statusen til 

medlemskapet. Slik sett var den igjen blitt en organisasjon hvis viktigste formål var å være en 

sentralregistrering over de aktive kreftene – et nomenklatur, om en vil.  

 

Problemet i Borgersruds merkelapp blir også større, når man tar med i beregningen at 

nomenklaturet i Sovjet handlet om å opprette en elite innenfor et system der alle skulle være 

like. Den hierarkiske strukturen i NS var den rake motsetning til likhetsprinsippet i 

kommunistiske partier. Derfor blir nomenklatur-begrepet lite treffende. KO handlet om å 

være en elite innenfor et allerede elitistisk system. Enda tydeligere blir forskjellene mellom 

KO og Sovjets nomenklatura, når man tar med i betraktningen at nomenklaturets medlemmer 

hadde helt konkrete privilegier. Dette var for eksempel tilgang på vestlig mat og reisefrihet. 

Dersom man kom innenfor nomenklaturet var man sikret en god fremtid og en god posisjon. 

Dette er en avgjørende forskjell mellom KO og nomenklaturet, fordi, som nevnt over, er det 

påfallende i hvor liten grad KO-medlemmene skaffet seg noen form for privilegier. De skaffet 

seg ikke nøkkelposisjoner i det NS-styrte Norge, ei heller andre goder.  

 

Borgersruds parallell til sovjetsystemet stoppet ikke ved nomenklatura. Han kalte også de tre 

hovedgruppene innenfor KO (ledelsen, aktivister og hirden) for kadergrupper, med en klar 

henvisning til kaderparti som man finner innenfor Lenins partiteori. Det er en interessant 

sammenligning. Kaderpartistrukturen, eller eliteparti, som det også kan kalles, utgår fra 

prinsippet om demokratisk sentralisme, som vil si at kommunistiske partier skal være 

organisert som hierarkier, der underliggende organisasjonsledd bidrar til å velge lederne på 

nivået over, mens medlemmene forventes å være lojale overfor de samme lederne.281 Det var 

også et poeng at man kunne diskutere og debattere innad i partiet, men man skulle alltid vise 

lojalitet utad. Jeg viser til min tidligere drøftelse om hvorvidt KO kan omtales som en 

eliteformasjon i Leninistisk forstand, og nøyer meg her med å påpeke at et valg nedenfra aldri 

forekom i hverken NS eller KO, derfor er det å snakke om demokratisk sentralisme 

meningsløst. Poenget med å vise lojalitet utad var definitivt tilstede, men som tidligere vist, 

ble det aller meste av kritikk mot ledelsen raskt og effektivt sablet ned, enten i form av 

ultimatum, eller eksklusjoner. 

 

                                                 
281 Thorsen, Dag Einar. (2019, 22. august). demokratisk sentralisme. I Store norske leksikon. Hentet 14. mai 
2020 fra https://snl.no/demokratisk_sentralisme 
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Oppsummert kan vi derfor si at begrepet nomenklatur har noe for seg når man snakker om 

KO i startfasen, men at det mister sin validitet i de siste par år av 30-tallet. Når det gjelder KO 

på 40-tallet kan man igjen begynne å snakke om et nomenklatur, men ikke likt det man fant i 

Sovjet. Til det manglet den demokratiske sentraliseringen, og den reelle eliten innenfor et 

likhetssystem. Jeg vil derfor mene at det vanskelig lar seg begrunne dersom man avfeier hele 

organisasjonen som et nomenklatur.  

 

 

7.4 Konklusjon 
 

Den sentrale problemstillingen for denne oppgaven var hva Kamporganisasjonens rolle var i 

NS-apparatet, før og etter 9. april. Svaret på dette er tredelt, og noe ulikt ettersom hvilken tid 

man snakker om. Før 9. april var KOs rolle i første omgang å være en oppdemming for Hjorts 

makt i Hirden. Lojalitetsbåndene mange av Hirdmennene hadde var ikke nødvendigvis til 

Quisling, men til Hjort. Hovedgrunnen til å etablere KO var å få innsverget disse aktive 

medlemmene i lojalitetsbånd til Quisling. Det uttalte målet var å erobre den politiske makt for 

NS, men dette spilte reelt sett en mindre viktig rolle. At man i samme grep også etablerte en 

organisasjon for de mest aktive medlemmene, der de kunne møtes og diskutere NS-relaterte 

spørsmål, var en bonus, slik jeg ser det. Dette skulle derimot bli viktigere senere. I KOs første 

år var dette lojalitetsperspektivet organisasjonens rolle i NS. I 1937 endret dette seg. 

 

Etter den store medlemsflukten av aktive, så vel som passive medlemmer fra NS i 1937, fikk 

KO en ny rolle. Det viktige ble å sikre den økonomiske driften av NS. Kamporganisasjonens 

medlemmer betalte en dobbelt så stor medlemskontingent som de alminnelige medlemmene. I 

tillegg økte trykket på rekrutteringen for å få alle aktive inn i organisasjonen. KOs primære 

rolle fra 1937 fram til 1940 var å være en økonomisk bærebjelke for NS. Det uttalte målet for 

organisasjonen var å være en samlingsarena for de aktive kreftene, men dette var først og 

fremst et middel for å sikre at medlemmene fortsatte å betale den høye medlemskontingenten.  

 

Rett i forkant av krigens utbrudd endret KOs rolle seg på ny. Da pengene fra Berlin begynte å 

finansiere NS, var det ikke lenger behov for at KO sikret økonomien for bevegelsen som 

sådan. Etter 9. april falt også KOs uttalte målsetting – å erobre den politiske makt for NS, 

bort. Dermed ble KOs reelle rolle i NS etter 9. april igjen å være en måte for Quisling å sikre 

122



lojalitet til seg selv og bevegelsen. Gjennom lojalitetserklæringene som NS-ministrene 

signerte, sementerte Kamporganisasjonen sin posisjon som premissleverandør for lojalitet til 

Quisling. NS-ledelsen uttalte stadig at KO skulle være en samlingsarena for de aktive kreftene 

i partiet, noe den også var, men i realiteten manglet KO konkrete oppgaver under 

okkupasjonen. Dette bekreftet Harald Franklin Knudsen i et avhør etter krigen. Han erkjente 

også at organisasjonen hadde utspilt sin rolle, og at etter freden var vunnet, var planen å rydde 

i KO-rekkene. Dette forble på tegnebordet.  

 

Til slutt vil jeg nevne at selv om KO ikke hadde noen konkrete oppgaver under okkupasjonen, 

hadde organisasjonen en symbolsk verdi for det enkelte medlem. Et lavt KO-nummer ga høy 

status, og mange meldte seg inn i bevegelsen for å kunne bære KO-nålen på jakkeslaget.  

 

 

7.5 Forslag til videre forskning 
 

Per i dag så har ingen foretatt en systematisk gjennomgang av alle KO-medlemmenes 

landssviksaker. Dette ville kunnet gi et bedre svar på spørsmålet om straff for KO-

medlemskapet. Selv om jeg har antydet at medlemskapet i seg selv antakeligvis ikke førte til 

strengere straff, kan man ikke endelig svare på det før en slik gjennomgang er gjort. Dette 

ville nødvendigvis sprengt tidsrammen for min masteroppgave her, men det hadde vært svært 

interessant å belyse. 

 

I det hele mener jeg at NS-fortellingen kunne trengt en ny gjennomgang. De nyere studiene 

baserer seg i stor grad på forskningen som er gjort av Hans Fredrik Dahl på 1990-tallet, og 

Hans Olaf Brevig på 1970-tallet. Nye funn er gjort, men det er også en rekke arkivstykker 

som fortsatt står ubrukt. Den pågående digitaliseringen av arkivene ved nær sagt alle 

bevaringsinstitusjoner, gir også nye muligheter for både historiestudenter og historikere. Selv 

om mye er skrevet om Nasjonal Samling både før og etter 9. april, mener jeg at denne studien 

av Kamporganisasjonens rolle, er et godt bevis på at fortellingen om NS ikke er ferdigskrevet. 
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