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Vidkun Quisling hadde planane klare for eit militærdiktatur  
då han var forsvarsminister i 1932.
Historie
Arvid Bryne 
arvid.bryne@gmail.com

Dette går fram av Lars Bor-
gersruds bok Vi er jo et mili-
tært parti, som er fyrste band 

av eit verk om soga til den norske 
militærfascismen. Her legg Bor-
gersrud fram ei rad oppsiktsvek-
kjande nye opplysningar som 
han har grave fram frå arkivet til 
forsvarsdepartementet.

I mange faghistoriske arbeid, 
biografiar og memoarar m.m. er 
det skrive mykje om den norske 
nasjonalsosialismen. Men lite er 
sagt om det sterke militære pre-
get rørsla hadde, før Borgers-
rud i 1999 publiserte artikke-
len «Militære veivalg 1940–1945» 
som viste at av 648 norske offise-
rar hadde kvar tiande vore med-
lem av NS i åra 1933–40 og om 
lag kvar femte etter 9. april 1940. 
Det er sju gonger meir enn det 
ein såg hos sivile.

I boka fortel Borgersrud om 
reaksjonen til reklame- og film-
mannen Walter Fürst etter at 
han var presentert for den indre 
kjernen av NS – den politiske 
komiteen. Attåt Quisling var det 
major Ragnvald Hvoslef, kaptein 
Fredrik Prytz, kaptein Adolf F. 
Munthe og endå ein offiser han 
ikkje visste namnet på.

«Men er det heldig at vår poli-
tiske komité består av bare offi-
serer? Da vil jo folk tro at NS er 
en militær organisasjon», sa han.

«Men det er jo nettopp hva 
den er!» sa Prytz og lo.

indre kjerne
Prytz, Hvoslef og Munthe ut -
gjorde saman med Quisling kjer-
nen i partiet. Rundt dei var ein 
indre krins av personar med full 

tillit. Ein god del av desse var offi-
serar. Utanfor desse att fann ein 
industrileiarar, skipsreiarar, stor-
bønder, arkitektar, ingeniørar, 
juristar og redaktørar – kort sagt 
eit tverrsnitt av det høgborgar-
lege Noreg.

Frå fyrst av var Quisling gene-
relt sympatisk til mykje av det 
revolusjonen i Sovjetunionen og 
den radikale arbeidarrørsla stod 
for. I 1928 var det slutt på sym-
patien. Då – og alle år sidan – 
såg han det revolusjonære Sovjet 
som det fremste trugsmålet mot 
Noreg, både som ein ytre poten-
siell angripar og som ein indre 
fiende, fordi Moskva støtta nor-
ske revolusjonære.

LøynLege regLar
Då Quisling kom heim frå 
Ukraina i desember 1921, fekk 
han i oppgåve av Generalstaben å 
utarbeida «Regler for oppsetning 
og anvendelse av sikkerhetsvak-
ter, ordensvern og jernbanevak-
ter i forbindelse med indre uro-
ligheter». Dette var kanskje den 
viktigaste løyndomen i landet i 
mellomkrigstida og var framleis 
ekstremt kjensleg då straffesaka 
mot Quisling var oppe i 1945. Då 
kommenterte han det slik: «... 
det virkelige forhold ellers er at 
jeg i Generalstaben var den som 
hadde utarbeidet alle de militære 
sikringsregler i tilfelle av indre 
uroligheter ...».

Med dette systemet vart det 
innført to sett mobiliseringsord-
ningar i Noreg, eitt ved indre uro 
og opprør og eitt ved ytre krig. 
Det eine var ein vel gøymd stats-
løyndom, den andre stod skriven 
i offentlege reglement.

Til Dag og Tid seier Borgersrud 
at den militære korrespondansen 
ikkje etterlèt tvil av noko slag om 

at den indre fienden var arbeidar-
rørsla. Heilt frå 1905 hadde sty-
resmaktene bruka Forsvaret som 
eit aktivt element i innanrikspo-
litikken sin og frå tid til anna sett 
militære avdelingar inn ved strei-
kar og anna sosial uro. For dette 
var det ingen lovheimel. Borgers-
rud dokumenterte dette fyrste 
gong i hovudoppgåva si i histo-
rie i 1975. I 2001 vart det omtala 
i fembandsverket Norsk forsvars-
historie, men då med ein påstand 
om at dette var lovheimla. Dei to 
forfattarane, Rolf Hobson og Tom 
Kristiansen, hevda dette stod i ei 
lov frå 1918, men måtte etter ei 
påpeking av historikaren Nils 
Ivar Agøy vedgå at det var feil.

forsvarsminister
I mai 1931 fall regjeringa Mo -
winc kel, og Bondepartiet danna 
mindretalsregjering med Peder 
Kolstad som statsminister. Heilt 
uventa, ikkje minst for hovud-
personen sjølv, vart Quisling for-
svarsminister. Arbeidarrørsla 
reagerte med sjokk, og Arbeider-
bladet kalla Quisling «den mest 
avskyelige og foraktelige poli-
tiske typen som finnes».

Han og hans indre kjerne i NS 
hadde på førehand laga nøye pla-
nar for korleis det militære kup-
pet skulle gjennomførast. Når 
Quisling no plutseleg sat med 
den øvste makta i Forsvaret, 
skulle ein tru han var eit stort 
steg nærare målet.

Men den politiske røyndomen 
eksploderte rett i andletet på den 
nye statsråden. I staden for å fin-
pussa kupplanar i fred og ro fekk 
han meir enn nok med å halda 
skansen. For lockout og streikar 
sette Noreg på ende denne suma-
ren. I mars vart 44.000 arbeidarar 
i femten forbund utestengde. Ein 

månad seinare var talet dobla. 
Det var stadig valdelege konfron-
tasjonar mellom demonstrantar, 
streikebrytarar og statspoliti.

menstad
Den 8. juni sette Hydro inn strei-
kebrytarar på Menstad, ein laste- 
og losseplass mellom Skien og 
Porsgrunn som var blokkert 
gjennom lockouten. Same dag 
marsjerte arbeidarar frå Skien 
og Porsgrunn til Menstad og jaga 
statspolitiet som passa streike-
brytarane. Då sette regjeringa 
inn militære som starta masse-
arrestasjonar. Rettssakene gjekk 
føre seg heile hausten, og dei 
fleste fekk lange fengselsstraffer.

Nøkkelpersonane i Quislings 
indre kjerne hadde òg hendene 
fulle med å administrera ordens-
vern og tryggingsvakter. Munthe 
stod for den operative styringa i 
Forsvarsdepartementet. Hvoslef 
var leiar for Samfundsvernet, ein 
borgarleg militærorganisasjon 
som var retta mot arbeidarrørsla. 
Etter politilova frå 1928 kunne 
organisasjonen nyttast som reser-
vepoliti, slik det skjedde i 1931 
mange stader i landet.

Fyrst i september hadde ein 
makta å pressa LO-forbunda og 
medlemene til å godta nedset-
jing av lønene, og situasjonen i 
arbeidslivet vart på eit vis norma-
lisert.

kuppet
Kuppet skulle innleiast med at 
dei største byane samstundes 
skulle proklamerast som mili-
tært område. Den militære sjefen 
i området skulle overta all makt 
og gje ordre om våpenbruk i den 
grad han meinte det var naud-
synt.

På ein udatert ordrelapp har 
Quisling skrive: «Det er tving-
ende nødvendig å treffe ekstra-
ordinære forholdsregler i visse 
deler av landet for å forebygge 
en forestående revolusjonær reis-
ning.»

Sjølve maktovertakinga er 
skriven som ein køyreplan i 25 
punkt som femner om alt som 
skal skje time for time frå føre-
middagen til tidleg neste mor-
gon sjølve kuppdøgeret. Klokka 
24 står det: «Marsjordre til G». 
Det tyder at dei fire kompania i 
Garden skulle rykkja ut frå for-
legningane sine og marsjera til 

nærare fastsette punkt i hovud-
staden.

Eit eige notat i Quislings hand-
skrift handlar om kva som skal 
skje i Oslo, der øvste politimakt 
i Oslo by med Aker, Asker og 
Bærum skal overtakast av kom-
mandantskapet på Akershus, 
som straks skal setja i verk sær-
lege tiltak for å sikra området og 
avverja «ondsinnede» anslag. I 
margen er det skrive at Garden 
skal sikra vassverket i Maridalen 
og på St. Hanshaugen.

«uten oppHoLd å anHoLde»
I ein eigen ordre vert det gjeve 
ordre om «uten opphold å 
anholde» flest mogeleg som skal 
siktast for brotsverk mot trygglei-
ken og sjølvstendet til staten og 
mot den vanlege orden og fred. 
Automobilkorpset får ordre om 
å setja opp 75 lastebilar med sjå-
førar.

Det verkar som ordrane er 
skrivne mellom 25. januar og 
17. oktober 1932. Dei er numme-
rerte frå 2 til 19. Mange er borte, 
og berre eit fåtal er skrivne på 
maskin. Det tyder på at dette er 
underlagsmateriale for ei doku-
mentpakke, som sjølv er gått 
tapt.

Lukkast ikkje
I 1932 vikla Quisling seg inn i den 
eine vansken etter den andre. 2. 
februar hevda han at han var 
overfallen i Forsvarsdepartemen-
tet. Ein ukjend mann skulle ha 
kasta pepar i augo hans, stukke 
med ein dolk og slege han ned. 

Quisling ville gjere 
statskupp i 1932

I staden for å finpussa kupplanar i fred og ro fekk

han meir enn nok med å halda skansen. Lockout

og streikar sette Noreg på ende denne sumarenOppstilling på Huseby-bøane, truleg i 1932–33, der mange av dei militante ungfascistane i Oslo fekk sine første røynsler med våpenbruk.  
Bilete frå boka
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Quisling slo ikkje alarm, kon-
takta ikkje eingong vakta og kom 
seg heim på eiga hand. Det har 
aldri sidan vorte stadfest om det 
var eit overfall eller ikkje. Quis-
ling-biograf Hans Fredrik Dahl 
går god for overfallet og skriv at 
det var finske hemmelege tenes-
ter som stod bak.

Endå større problem fekk 
Quisling etter trontalen 5. april, 
der han hevda at Arbeidarpar-
tiet og NKP planla revolusjon, at 
dei fekk pengar frå Moskva, og 
at dei hadde bygt opp store lager 
av våpen smugla inn frå utlan-
det. Alt dette kunne provast ved 
hjelp av hemmelege dokument 
som han hadde i veska si, sa 
han. Desse hadde han ikkje synt 
nokon i forkant, ikkje eingong 
statsministeren, som no var Jens 
Hunseid. Aps parlamentariske 
leiar, Johan Nygaardsvold, kravde 
straks at dokumentasjonen måtte 
leggjast fram for Stortinget og 
fekk stønad frå Høgre og Venstre. 
Så vart dette kravet vedteke av eit 
samrøystes Storting.

Borgersrud skriv at Quisling 
neppe hadde fantasi nok til å 
kunna tru at hans eigen statsmi-
nister kunne gå med på at han, 
klagaren, sjølv skulle granskast 
av dei han hadde klaga for planar 
om landsforræderi. Han hadde 
ingen papir som prova noko som 
helst.

Slik gjekk lufta ut or bal long -
 en. Men for mange hadde Quis-
ling vist seg som den sterke 
mann. Og statskuppet hans kom 
– åtte år seinare.

– Denne boka gjer at vi må 
revurdera det biletet vi har av 
Quisling i militær kontekst, og 
det inneber at vi må revurdera 
biletet av norsk militærhistorie i 
1930-åra. Her er mykje viktig og 
nytt stoff, seier professor i historie 
Hans Fredrik Dahl til Dag og Tid.

- Alternativet  
er monokultur
– Vi må lære oss å leve med forskjellar, seier Knut Kjeldstadli i sitt svar til Gunnar Skirbekk. 

integrering
Astrid s. dypvik
astrid@dagogtid.no

Her kan det ikkje vere noko 
gi og ta, sa filosofen Gun-
nar Skirbekk i Dag og Tid 

sist veke. I samband med si fer-
ske bok, Norsk og moderne, ut -
trykte Skirbekk skepsis til tan-
ken om at det er mogleg å skape 
ein ny, multikulturell identitet. 
Historieprofessor Knut Kjeld-
stadli vart fleire gonger i inter-
vjuet trekt fram som eksempel 
på ein akademikar som står for 
slike tankar. Denne veka svarar 
Kjeldstadli på kritikken.

– Framstillinga til Skirbekk 
er ikkje dekkjande for mitt syn. 
Om ein meiner fleirkulturalitet 
ikkje er mogleg innanfor ein 
nasjon, så er alternativet mono-
kultur. Men å drive tvung en 
assimilering i stor skala er ver-
ken realistisk eller etisk forsvar-
leg, seier Kjeldstadli, som har 
vore redaktør for fleirbands-
verket Norsk innvandringshisto-
rie. I 2008 gav han ut boka Sam-
mensatte samfunn – innvandring og 
inkludering, der han diskuterer 
nye modellar for integrering.

KontraproduKtivt
– Innvandringa er ikkje eit 
avslutta kapittel. Vi må lære 
oss å leve med forskjellar. His-
toria viser at det å drive med 
tvang eller sterkt press uansett 
er kontraproduktivt. Det vil hel-
ler føre til at dei ein prøver å 
påverke, lukkar seg mot sam-
funnet utanfor.

Historieprofessoren meiner 
at også spørsmålet om respekt 
for andre står sentralt i denne 
diskusjonen. 

– Assimilering er å vise 
mang el på respekt for andre. 
Ein seier at det dei kjem med, 
ikkje er relevant. Dessutan er 
det nokre historiske spor her 
som skremmer, då tenkjer eg 
på den norske politikken over-
for romanifolk og samar.  

Fram til 1970-åra dreiv den 
norske staten assimilering av 
taterar gjennom å skilje barn 
frå foreldra og la barneheimar 
ta ansvaret for at barnet fekk 
lære seg det norske samfunnets 
verdiar og reglar.

– Nokre tenkjer at nasjonali-

tet er noko som sit så fast i folk 
at han ikkje kan endrast. Etter 
det synet blir verken assimile-
ring eller integrering mogleg, 
då er alternativet at ein må eta-
blere det som på tysk blir kalla 
leitkultur, ein kultur som er 
hegemonisk. Dei andre kultu-
rane må etablerast som perma-
nent annanrangs. Det vil vere 
vanskeleg å gjere i ein situasjon 
der 40 prosent av barna i Oslo-
skolen har bakgrunn frå andre 
land enn Noreg.

Kjeldstadli strekar under at 
fleire kulturar har levd side om 
side gjennom heile den norske 
historia.      

– Det har alltid vore slik. I 
Noreg har vi ikkje berre samisk 
og norsk kultur, det har også 
vore ein strid i Noreg om kva 
som skal vere norsk kultur. 

paradoKS
Kjeldstadli meiner Skirbekk 
kjem i konflikt med sine eigne 
tankar.   

– Om ein forstår kultu-
ren som ein seig, uforanderleg 
masse, som ligg djupt under og 
styrer tenkinga vår, føreset ein 

nærast at det er uforanderleg. Då 
må ein jo anta at det vil gjelde 
for dei andre også, og då vil det 
jo ikkje la seg gjere å endre dei.

Historieprofessoren presi-
serer at han ikkje ville bruke 
ordet konstruere når ein disku-
terer identitet, men påpeikar 
at nasjonal identitet blir skapt 
i ein historisk prosess.  

– Det er ei viljeshandling, 
men ikkje noko ein gjer ut i 
lause lufta. Nasjonen er ingen 
jungsk arketype og heller ikkje 
postmoderne flimmer.

Kjeldstadli viser til nasjons-
bygginga på 1800-talet.

– Det var eit aktivt politisk 
prosjekt. Den norske nasjonen 
var ikkje ein naturtilstand, men 
vart skapt i eit samspel der ein 
trekte fram eksisterande ele-
ment i kulturen, som til dømes 
bondefridomen og odelen, og 
framheva det. Det skjedde gjen-
nom ein viljestyrd innsats frå 
folkelege rørsler, lærarar og vit-
skapsfolk.

nye tanKar
I dag trengst nye tankar om kva 
det vil seie å vere norsk.

– Ei nasjonsbygging i dag 
går ut på å byggje på, ikkje 
rive ned det som er. Mange er 
med i den diskusjonen, det er 
ein viktig debatt. Men dagens 
debatt er ikkje spesielt bitter, 
i alle fall ikkje om ein ser til-
bake på seint 1800-tal og tidleg 
1900-tal og kampen målfolket 
kjempa mot dei dei kalla «hei-
medanskar».   

– Eg oppfattar at Skirbekk 
i denne samanhengen ikkje 
snakkar om kultur i brei for-
stand, men om politisk kultur 
og reglar for samspel?   

– Eg veit ikkje heilt kva han 
meiner, og vil unngå å tilleggje 
han synspunkt. Men eg mei-
ner vi treng ein politisk kultur 
der vi er einige i korleis vi skal 
vere ueinige, altså prosedyrar 
for å handtere konflikt. Når eg 
er rimeleg optimistisk på dette 
feltet, er det fordi eg ser kor 
mange nye minoritetsstemmer 
som rykkjer inn i offentlegheita 
med krav om å bli høyrde. Det 
er ei innmelding i den politiske 
fellesskapen, ikkje ei utmel-
ding.

– Å drive tvungen

assimilering i stor

skala er verken 

realistisk eller etisk

 forsvarleg.

Knut Kjeldstadli,  
historieprofessor

Filosofen Gunnar Skirbekk kritiserte historieprofessor Knut Kjeldstadli for å meine at det er mogleg å konstruere ein multikulturell 
identitet i Dag og Tid sist veke. Denne veka svarar Kjeldstadli på kritikken.


