
-Her er nesten bare topp-karakterer, konstate
rer kontorsjef Dag Straume ved Fylkesmuseet i 
Telemark, mens han tar en titt i Vidkunn 
Quislings karakterbok fra gymnasiet. 

«særdeles» 
for Quisling 
PER SIMON 
MUSTVEDT 
(tekst og foto) 

- Særdeles vel tilfreds 
med kunnskaper i mate
matikk, norsk og natur
fag, skrev Vidkunn Quis
lings lærer i hans karak
terbok I 1901. - Llgesaa, 
skrev de andre lærerne 
om gymnasiastens inn
sats i deres fag.1 

Karakterboken fra 
Quislings fjerde middel
skoleår er dukket opp i 
samlingen over gamle 
håndskrevne dokumen
ter ved Fylkesmuseet i 
Telemark, og blir nå til
gjengelig for alle som 
vil se nærmere på den. 

Vidkunn Quislings far 
var sogneprest l Gjer
pen, rett utenfor Skien, 
da sønnen gikk på Ski
ens offentlige høyere al
menskole. Hver måned· 
kom unge Vidkunn hjem 
med en karakterbok 
som det ikke var grunn 
til å skamme seg over. I 
matematikk skriftlig 
var det nesten uten unn
tak blanke enere - ellers 
var det Mtf over prak
tisk talt hele linjen. 

Men det var et par 
unntak: Bare sjelden 
klarte han noe bedre enn 
Tf i norsk muntlig - og i 
"legemsøvelscn. Men av 
lærernes bemerkninger 
bak i boken fremgår det 

tydelig at de var tilfreds 
med eleven - både når 
det gjaldt flid, orden og 

• kunnskaper. 
I 1903 var unge QUis

ling ferdig på gymnaset, 
og hån gikk ut med strå
lende karakterer. Nes
ten 90 år senere skal 
hans . vitnemål fortsatt 
være det beste som er 
underskrevet av rektor 
ved skolen, som nå heter 
Skien videregående sko- _ 
le. 

Quislings karakterbok 
kom til museet som en 
anonym gave for noen 
år siden. Giveren hadde 
tilknytning til Hjemme
fronten. Under en ransa
king på Quislings elen
dom i Fyresdal etter 
krigen tok han med seg 
endel av Quislings eien
deler - blant annet ka
rakterboken. 

Vidkunn Quislings ka
rakterbok kommer nå 
til å inngå i en hånd
skriftsamling på StlOO 
innførsler, som er kata
logisert ved Fylkesmu
seet i Telemark. Blant 
skriftene er også hittil 
ukjente Ibsen-brev og 
A.O. Vinjes avgangsvit
nemål fra lærersemina
ret i Asker i 1842. Kata
logiseringen av hånd
skrevne dokumenter 
'heit tilbake til. 1tl90 gjør 
at et hittil ukjent kilde
materiale av stor lokal
historisk verdi nå åpner 
seg i Telemark. 
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