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Quislingene var en familiekjær krets. Brevene 
fra Vidkun flyltet hjemmefra og begynt~ på;:. 
gymnaset I 1903, viser det til overmål. . .,' >' '.' 

Quislings far var nok en tørr' 
pinne. Men mellom moren,' 
Vidkun og de tre andre søsk
nene. Jørgen, Arne og Esther 
bølget hengivenheten varmt. 
Eneren ', .. ,,-.', 

I denne krets var Vidkun fra 
barndommen av eneren, på 
grunn av sin overlegne Intel
lektuelle begavelse og sine 
glimrende skolekarakterer. 

bak ham I korstoget mot de re-'., 
volusjonære. Det var under 
inntrykk av denne brevflom- " 
men at føreren ble til, ved at· t 
kallet ala ut I lull blomst, ".,: . ..., ~t 

Som en av de mange' be" . 
undrere skrev: . 

• Lenge har vi sett oss om . 
etter landets redning mot den 
omseggripende marxisme. ·Vl . 
har fundet ham nu., D& "e~ 
manden •. 

Hundrevis av brev forteller 
om beundring og tro, .Gud har 
gitt deg kraft Of styrke til å 
være redskap ti folkets red
ning. Gud hjelper deg videre I 
kampen-, skrev moren under 
begivenhetene våren 1932. I 
tykt og tynt sto hun på, til sin 
død I 1941. Men la til, .Bare 
min store gutt nu Ikke blir for 
stor av all hyldesten., '.' • 
Arne" , . .,. ,~.~"~' .' . t 

Man har Udllger41,trodd al det ver ny,:l: 
komme,. og naive lom fanl line følel· ' 

· ser utløsl av Qullllng. Men tidlige ...... l 

i~"'; Moskva I far20_l~: 
(Ingen silke brever 
funnet før). 

Den yngre broren Arne be-
undret Vidkun uten ørense. og . 
tilbød i 1937 - da NS hadde . 
raknet nesten helt - å dele 
lønnen sin med ham •• slik at 
Vidkun kan vie seg helt til silt 
verk •. At storebror I så fall vil
le få bevegelsen på fote og vln- . 
ne stortingsflertall, tvilte visst 
den ellers praktiske Arne Ikke 
på. For seg selv ba han om 
posten som arbeidsmintster. 

Fra første stund bar einstø
ingen Quisling' genialitetens 
merke I sin panne for sine 
nærmeste. Kallet tll A redde 
Norge. bar han spirene til med 
seg hjemmefra, slik det nå fo
religger dokumentert 1 en· 
~å~samling ~ spenner over 

Brevene til politikeren Quis
ling i Uda rundt 1932, viser at 
• hele landet ••• titusenvls av 
nordmenn., tilsynelatende sto 

· regJeringsmedlemmer, 10m godseier. ,; 
· Mathiesen pA Linderud, takket I 1&32,. : 
for al del .ennu finnes mend I landet'", 
som er villig Ul A vAge pelsen_. ., ' 

Kjente politikere' glad lor at du sa 101-
fra Høyre, Venstre· ket sanninga., be- ,""" 
og Bondepartiet ga trodde Venstres Ed- .• 
underhånden be- vard Os. I: 
skjed om sin synt- " . Da Bonde-regle- . , Henrik Amein. Høy
paU. '. rmgen falt våren ,re-stortingsmann SOm 

"De har alle vlr-.' 1933" fulgte mange' ønsket QuIslIn, lykke 
kehg borgerlig Inn-." nye takksigelser 1,11; '·l·\""'· "~O , 

st.llede på Deres sl- , , med håp om .fort- .i' .. I 
de l kampen., med-" setteise t Dere» 
ga Bondepartiets ltamp. , r, 
0stbye-Deglum. '" . ~.!,,' •. ' ' .. 

.Måtte .Deres ar- ' . 
beid for å åpne fol- ',.Fører. 
kets øyne for den '.' i· Og kampen' fort
revolusjonære fare saUe. I mal ble par
krones med held.,. tiet Nasjonal Sam
skrev Høyres Hen- lIng stiftet - det 
rik Amein. .Eg er som gav Quisling' 

',maktgrunnlag for il 
.' gripe så avgjørendtl 
: Inn l Norges historie, 

under krigen, ' 
QUisling ble Fører; . 

j . den «oJllveltnini;:. 
han hadde spåetd 
måtte komme i Nor
ge, I brev hjem til 

TI år seinere, I 
februar 1942, svul
met Quislings arkiv 
på ny opp av tele
grammer og hylle
ster. Den tyske 
Relchskommissar i 
Norge Innsatte ham 
som leder aven ren 
NS-regjering, hvil
ket Føreren og hans 
tilhengere leilaktig 
tolket som en makt
overtakelse for seg. 

Pa tetisk og hul 
virker retorikken 
fra 1942. I-forhold til 
den U år tidligere, 
Nå er det med
lemmene i et tysk
Installert· statspartI 
som ,t::lej', Begelst7 
ringen i 1932, deri
mot. var et ekte 
stemningsskred . 
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ver 
Oslo-Inannen .Torn_.
samling av over 1000 
Quisling-brev, funnet un
der en papirinnsamling I 
50-Ara, er Ikke det eneste 
nye arkivmaterialet som I 
det siste har kommet for 
dagen eHer vAr berømte 
høyforræder. 

19~~ ~s%i::'e~~~~n~U~Ø~el~ 
sin og Vldkuns samling av 
etterlatte papirer til Universi
tetsbiblioteket I Oslo. De 32 
store mappene inneholder nes
ten ingen brev I men mange 
manuskripter. Inklusive Quis
lings store filosofiske arbeid 
om .Unlversismen. på 743 
håndskrevne sider. Det er ikke 
kjent om noen ennå har lest 
dette arbeidet. 

Fra Hamar 
Under en opprydding på Ha

mar Folkebibliotek høsten 1980 
dukket det opp 14 kasser med 
arkivsaker fra Nasjonal Sam
ling, som straks etter ble over
ført til riksarkivet I Oslo. I ho
vedsak dreier dette seg om ge
neralsekretær Rolf .Jørgen 
Fuglesangs arkiv fra tida før 9. 
aprll 1940. og de supplerer på 
vesentlige punkter det mate
rialet som ble konfiskert av 
politiet I NS' hovedkvarter I 
mal 1945, 

Sluttet cl vokse 
Innholdet kaster blant annet 

lys over NS' medlemsutvikling, 

~fdrn;':dd:~I.:::r:~e~ sk ~:d~ 
lemmer, enda Quisling operer
te med tall som .minst IOO()()., 
.rundt 15000. og stundom 
.30 000 tilhengere •. Arkivet vi
ser forøvrig at NS som parti
sluttet å vokse alt i 1934. De 
som ble Quisling-tilhengere l 
Norge I 3O-åra. ble det altså I 
den korte perioden 1932-34. 
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