
Et brev fra S5-sjefen Hefnrlch Hlmmler Ul 
Vidkun Quisling fra Januar 1933 med for
slag om samarbeid, er det største enkelt
funn I det nyoPJ.dagete Quisling-arkivet 

Av HANS FREDRIK DAHL 

Reichs-

og sier at n .. sik-
Kert. kommer til Oslo I løpet 
av viIen 1933. Han ser fram til 
& møte Quisling, som dengang 
var forsvarsminister, .slik at 
vi I samtaler kan utvikle vari
ge forbindelser mellom oss tys_ 
ke nasjonalsosialister og like
sinnede menneksei i Norge.. 

RegjerIngskrløe 
Dersom brevet var blitt 

kjent dengang, ville det an
taltella t.rl Ul re&:leriJ1a:skrUoe. 

'?' 

. I alle fall ville forsvarmninls
ter Qulslina' måttet tre Ulbake 
straks - Bondeparttregjerin
l"f1 forøvrig vaklet allerede på 
a:runn av finanspolitikken. 

Brevetfnl HimmJ~ ville 
blitt en ai ubehaa:ella: sensa
Sjon for Qulalina at det også er 
tvllsomt om lian hadde kunnet 
stille opp til ~tens valg med 
ea:et partL Ja, det er tvilsomt 
om partiet NS l det hele tatt 
viI!e bIltt atlfteL., " 

Plagsom likhet 
Fra første stund måtte NS 

med nebb og klør forsvare sin 
rett som norsk og nasjonalt 
parti - likheten til utenlandsk 
fascisme var I alle tilfeller slå
ende og plagsom. Dersom det 
var blitt kjent at Himrnler i 
1933 aktet seg til Oslo for fl 
knytte • forbindelser. med 
Quisling, og det etter forslaa: 
fra t'orsvarsm.inisteren selv _ 
da ville Quisling vært en poli
tisk død mann, ute av stand til 
fl mobilisere selv sine egne me
ningsfeller til innsats for en 
-samling_ av Norge. 

I urette hender ville brevet 
fra Himrnler med andni ord 
vært rene døds!tysseL 

Som det var, Quisling kunne 

~.g =...:: I :illr~~~u;:~; 
slik at Himrnler kom til Oslo I 
1933. Straks brevet var sendt 
fra nazi-hovedkvarteret l 
M iinchen, begynte ting fl skje l 
tysk politikk. .. 

30. ja~u:..r ble ·Wu~r leder 'for 
deri nye· koalisjonsregjeringen 
l Berlin. SS og partiapparatet 
forøvrig fikk det travelt med å 
forberede overgangen Ul neste 
stadium: en førenltyrt ett-

Hitlers lilial'· 
UncIe; Quislings to valgkampf,r 1933 
Og -36 haglet beskyldningene .om 
skurer om at han var cHlUera IIlIal_, 
capekatLo,. «grammofonplate. og 
cetterplaprer»~ 

. . '~ :.-. ~ ~:.? ;-.-.. 
QuIsling 'avvme ble det nesten Opp-

beskyldnfugene. rør " NS Det tYSke Quulin. gs medlemskap i cAk3jonskomiteen Han og '---- ~rIl-. . ".u", nazipartiets fram- for R<>m<U univenaliteh (CA YR), et propa-
feller kjempet or en ferd mot kirken og gandatiltak /Of" MlIIJIOlini, vakte stOT mu-

· nonok politikk, sa ~. jødene var en kon- TIØIIe .' NS. 
og mente det de sa. stant hodepine for 
Me,n beskyldning~ parWede~n, som Det . var først l takket seg. Gul-

,sved. Det ble et 110-. hver dag fikk hen- 1939, etter at alt an- brand Lunde, det 
~~~v for NS , . vendeløer fra urolIlO . net hadde slått fell, f.yngste navnet i for- ' 

;.'~.........".., på sin esen medlemmer. Og da at Quisling orten- samlingen, gikk Ul 
:':'_~~ a:ehal1. en a:ruppe unge terte parllet I tysk fylkesmannen I sin 
:, .t,,-.::~>.. ,_ . norske nazister f retning. Med stals- /hjemby den 10. april 

Tyskland skrev kuppet den Il. april og deponerte en et-
''''~IInl-lho", hjem til NS for Il få 11140 ble aUe broer Idæring der han di-
'FeIlt.l'fun brakte fart på den nasjon-. brent. Partimedlem-. alanaerte seg fra 
uro t rekkene, noe ale politikken j Nor- mene llkte det lltke. '. QuIslings kupp. ' 

· 10m tydelia: fnlmgår lO, ble de kontant Først seinere, da 
,'av Qulslina-arki'l'!t. avvist av partlae-. Et flertall av de fl~ - .. Tyskland hadde vist , 

,.;,-1,. Quislinø lot sea: ~ kretær ,Fuglesang: . trofaste 110111 . Qu..' " ,seg lIOII\ en _rdeles: 
• lure til , møte opp Det som .p&sser l·· isllna: oppnevnte· t ".' ,effektiv okkupa-

; ~;':~tJr.~~~r, Ik:,~=k:fct!:'::. ~.~~. ,kom. 
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Heinrich Himml.eT 
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lluroh Pa .. p t. r d. .1:. ~ ••. r .rb.1e1t 1ål Are~. 
lab baUe 1. Laut. Ae. er,t .. nertdJ.u.. l"., eiM Bal .. 

lanr.geD .rLChen au. ktlnnQ 1IIMl "ru 81. dann ... ttat lA Oalo ouI 
1iID4 aicb dort eiD PalU' T~. IIIlltbal.t_. aodase 1.11. 1fttQ4l1aber J.D.aaprc.dl. • 

• 1ae 4au.rbat'te 'erb~ hillOhQ. liD. lIIMItill:Ib,~ aat 1oA&lalalalbtQ 
~ .1nnea~er.rand.te.n ~~ la ~CIl !aer ... hUt 1I1nt. ' 

IClb _rde _lr or1~, .. ~ l.Ak1mt1; ill OUo ncbta.lUa • ..: , 
ptIhr • Tqe 'rOluer. 111 ta'll~.U~. ; ,', ' _' 
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.,',l "oil "ila att 1I01"41ad\_ OI'lLq 
-.s.,a.1l liu .. : I 
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