
Kjære~ru Quisling. 

Under henvisning til vår samtale 

søndag, vil jeg gjerne skriftlig gi Dem den framstilling 
.. ,>:',1' '. .')1; 

:Defu fra Riksmøtet på Hamar 1937. 

\!r>;: < 

jeg!ga&' . 
I~ 

:~ , Som De vil erindre førte NS i 1936 ent~n-, 
; ~I;,., _<' • \',,, • 

"I' • . , ".,' , '~~ft;',' 

.terisvalgkamp, som takket være Høyres slagor,d "Den bO,rtkastedEFs.t·9r 
,~, '~." - < • • : '. • :i .. ' . ~".:::. t~ :\;::: 

men" fal.t. hel t til jorden. Partiets økonomi var overanstreng't;:·o.glJ}r 
"'.':' . . .,. .... ,~,,~, 

mange k'jerite medlemmer ga kampen opp som håpløs. Takket være)~ri'a;E?J 
j' . . .:. ,{ ,-~', 

o PI> o frerlde. kvinner og menn innen partiet ble økonomien ordnet. P~j~~':":; .. 
et;:::viS og,'p'å Riksmøtet på Hamar i 1937 møttes vi under nytitslag-:-' '.' 

ord "Frampåny" .t,~t,·:' 
I Fritt Folk hadde det stått en henvend~l~ 

'. f'#f~ <:~ (muligens fra .Quisling) om at vi ikke måtte bruke be'tegnelsen "na;.;.;' 

sj'onalsosialister" om oss sely og ikke gi uttrykk for en slik ;~i~L;; 
pat:i for Tyskland, at den kund,e misforståes på noen måte. Denne' 

. , 

henvendelsen ble diskutert på møtet, idet de fleste medlemmer mente 

vi :jkul,de .heller åpent erkjenne vår sympati for Tyskland og fo.x deri 

'. , t;rs ce nasjonalsosialismes ideologi, så langt ,den stemte med 'vår ege 

Qui ;ling holdt da et foredrag , hvor han bøyet seg for medlemmene's :i> 

mon _ng,·. men han la oss wterkt på :sinde aldri å ,glemme Hansatiden,: 

oghva cden hadde kostet landet vårt både økonomisk og av ydmykelå'er 

Når jeg sammenholder dette minne med opp",;, 

lev(.lsen vi had,te på Riksmøtet i Oslo' i 1936, hvor Qui.sling i et 

ble: I,d~nde fored: 'ag for første gang ( i noe møte) la .fram sine pla:'" 

nE~r om.' et "Stornordisk Sanband}!:, da står det ly;seno.e klan for meg, 

at lans tanker og planer aldri ett øyeblikk har vært bundet til noe 

frer med land og langt mindre vært rettet mot noe. annet land. :Yi' 
"y: 

I dE tte. foredraget - det beste jeg noensinne har hørt av ham -s8:'; 
. , .{t 

han meget bestemt, at vi måtte sette alt inn på, å.:få også Englari.d ',' 
,o. • • - • t~" 

med i dette Samllandet, for ingen ulykke vilde være' ;større.for Eul?8':':: 
pa,Ea han, enn cm Tyskland og England gikk'mot:;;:h:Verandre"~:' 

Kampen mot Bolsjev~s~en ~ar hele 

væri drivfjæren i NS åndelige kamp. Dastor~a.ktsk~igen tok til 

og Yorgeble okkupert av ,Tyskland, var·.\~det)~ht~f!~'\'~;i1~~urli::~6r;"oils" 
å, 81 g?f~fi'~:t;d~r,'\ iheie;t1'de~?addest'f~t' m~cl '.'~.,. ,'t~:;:( ,."~~t· 
idec logi. og et f ystem, som vi mente vilde;;~[ ~'i:f~:tlflYKk:e~\~fbr:,Er 

,.<---~"~"\ "enlig hilsen:!{i{~, '. ·:).~;t,·\~t:\(,:)~""": "....: ....... .", ) I jr .. ,"i.", .... , .• '.~ ft'· {'"L ",i!". ,:'·A;·)·· 
/ti.-~ . l;~ " . ff' ~;!'~"'.r. '~>:::~;;;~t~?:~:; '>·{/;:"r~.~~,~Lt:'/~:~;::'·!~i;;:~ , 

,(. /, Cj!k/? I./L,u"æf!,e,,:X· .. fU!i) :':: ',':" :." . 
. { . 
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esla, den l. Juli 19S1. 

Kjære fru Quisling. 
Under henvisnin~ til v~r samtale forleden 

sø,ld'lg, vil jeg gjerne skriftlig gi Dem den framstilling jeG ga 

Delll frt Feiksmøtet på Ha;nar 1937. 
Som De vil erindre førte NS i 193G en *n-

tens VE 19kamp, som takket være Høyres slagord IlDen bortka:.:;tede stem

menll fe lt helt til jorden. Fartiets økonomi var overanstrengt og 

mange kjente medlemmer ga kampen opp som håpløs. Takket være endel 

oppofrEnde kvinnef og menn innen partiet ble økonomien ordnet på 

et vis Jg på Riksmøtet pl ~amar i 1937 møttes vi under nytt slag-

a rd I1 Fr 3.m påny It • 
I Fritt Folk hadde det stått en henvendelse 

(mulige:1s fra Quisling) om at vi ikke måtte bruke betegnelsen IIna

sjonalsosialisterll om oss selv og ikke gi uttrykk for en 31ik sym

pati for Tyskland, at den kunde misforståes på noen måte. Denne 

henvend31sen ble diskutert på møtet, idet de fleste medler~mer mente 

vi skulrle heller åpent erkjenne vår sympati for Tyskland og for den 

tyske nlsjonalsosialismes ideologi, så langt den stemte med vår egen 

Quislin,~ holdt da et foredrag, hvor han bøyet seg for medlemmenes 

mening, men han la oss Bterkt på sinde aldri A glemme Hansatiden 

og hva len hadde kostet landet v~rt både økonomisk og av ydmykelser. 
Når jeg sammenholder dette minne med opp-

levelse"l vi hadcie på Hiksmøtet i Oslo i 1936, hvor QuislLlg i et 

blend enue foredrag for første gang ( i noe møte) la fram ~; ine pla

ner cm,t IlStornordisk Sanbandu , da star det lysende klart for meg, 

8. t .1sns t;mker og planer aldri ett øyeblikk har vært bund ,~t til noe 

fre@ed land og langt mindre vært rettet mot noe annet Land. 

l d3i. te foredraget - det beste jeg noensinne har hørt av :lsm - sa 

han n.eg,t bestemt, at vi måtte sette alt inn 
" pa, å få ogs: England 

med i d tte Sambandet, for ingen ulykke vilde være større for Euro

pa,38 htOn, enn om Tyskland og England gikk mot hverandre. 

Kampen mot Bolsjevismen har hele tiden 

vært drivfjæren i NS åndelige kamp. Da stormaktskrigen tok til 

og Norge ble okkupert av Tyskland, var det helt naturlig for oss 

1 stå fast der vi hele tiden hadde stått med front mot øst, mot en 

ideologi og et system, som vi mente vilde bli til ulykke for Eropa. 

Venlig hilsen 
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