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Nasjonal Samling et arbeiderparti; 

Med god grunn kan 
man nå slå fast: Vidkun 
Quislings «Nasjonal 
Samling» var et 
arbeiderparti. 

Av Chr. Christensen 

I 40 år har Arbeiderpartiets 
presse, memoarforfattere sog
nende til det samme parti, histo
rikere'og', debattanter iherdig 
sØkt"å plassere NS'7 ~Nasjonal' 
Samling- -på .ytre høyreside i 
den' politiSke 'Sleala:Litt proble-" 
matisk har det vært at et stort 
antall av NS-medlemmer var 
rekruttert fra den såkalte arbei
derklasse. Arbeiderpartiets ideo
loger ønsket (og ønsker) jo å 
oppfatte NS som godseieres og 
storbønders politiske parti, om
seres, industrilederes, storkjøb
menns. 

I Arbeiderbladet sist lørdag 
måtte man imidlertid «vedgå» at 
NS ikke var «kapitalistenes 
høyborg», dette i forbinqelse. 
med Aventuraboken «Fra Marx 

I til Quisling», 3krevet av histori
keren øystein Sørensen. 

Det heter i Arbeiderbladet: -
Den store Bergens-undersøkel
sen viser at ca. en fjerdedel av 
de, :per 50 000 som var innom 

Nasjonal Samling, kom fra arbei
dermiljøer. Riktignok rekrut
terte NS flittigere fra andre mil
jøer og klasser. 

liberalt forutsette at omtnmt 
halvparten av funksjonæreJle 
tilhørte «et arbeidermiljø», (Jfr. 
for eksempel' fagforbundet Hin
del- og kontor) - så nærmer~vi 

«Omgåelse» oss 50 prosent. Bergensundersø-
Her synes jeg sannhetsomgå- kelsen opererer også med kate

elsen er vel sosialdemokratisk. gorien «annet», som tilskrives 5,5 
«Den store Bergensundersøkel- prosent av NS-medlemsmasse, 
sen», otIentliggjort ved Univer- det kan ramme' alt fra K~ut 
sitetsforlaget i 1976, gir et noe lfamsun til avisbud. Undersøkfl-

annet bilde. sen har ikke med katego~n 
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enn en Ilerdedel. Men så glem- oppfattet seg tilhørende «ar~i
mer Arbeiderbladet kategorien dermiljøer». 
husmødr~ som utgjorde hele 19,6 Arbeiderparti '!; 

prosent. Med andre ord var nær Jordbrukere/skogbrukere ut
hvert femte NS-medlem husmor. gjorde 13,1 prosent av NS-med
Vi kan uten videre anta at en lemsmasse, endel av dem fØlte 
tredjedel av husmødrene, i det nok tilhørighet med «arbeider
minste - kom fra «arbeidermil- klassen». Da gjenstår bare be
jøer», dermed økes denne «klas- nevneisen akademikere, de pe
ses» andel i NS til nær 35 slagla 2,5 prosent i NS, hyor 
prosent. disse «sosialt og klassemessig» 
Arbeidermiljø fØlte seg hjemme er i realiteten 

Så har «lønnstager-partiet» uinteressant. 
DNA glemt en gruppe det ellers Jeg bare tillater meg å fastslå 
gir uttrykk for særlig omsorg for, at «Nasjonal Samling» hoved§a
nemlig funksjonærene. I NS var, kelig var et arbeiderparti. Og 
i følge Bergensundersøkelsen av faktisk tror jeg NS-generalsekJ'e-
1976, - 26 prosent av medlem- tær Rolf Jørgen Fuglesang ~vil 
mene funksjonærer. La oss litt bekrefte min påstand. SNO
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