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Legat gir årlig avkastning på 300 000 krone 

2.5, Hng-millioneJ 
,til Oslo -Indremisjon 
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_ Av JAN ARILD HOLBEK '""->- ----

Oslo Indremisjon er hittil tilført 2.5 
millioner kroner fra Maria Qu
islings dødsbo. 

- Maria Quisling uttrykte i sitt 
- testamente ønske om at det etter 

.. lennes død ble opprettet et legat, 
som Oslo Indremisjon skulle for
valte. Legatets størrelse er langt 
større enn vi, og sikkert også Maria 
Quisling, ante. Med dagens renteni
vå gir legatet en årlig avkastning på 
omlag 300000 kroner, forteller gene
ralsekretær Aage Miiller-Nilssen til 
Vårt Land. 
Vidun Quislings enke ønsket at avkastningen fra 
legatet som bærer hennes eget navn, skulle brukes 
til beste for vanskeligstilte eldre kvinner og menn. 

Mange søknader 
- Vi får inn atskillig flere søknader om midler enn 
vi har mulighet for å utbetale, påpeker Muller
Nilssen. 

- Hadde Oslo Indremisjon betenkeligheter ved å 
si ja til å forvalte Maria Quislings legat? 

- Nei, vi hadde ikke motforestillinger mot å ta 
imot en gave fra en hardt prøvet kvinne. Vi tok 
med glede imot oppgaven å brulte disse midlene til 
beste for mennesker som trenger materiell hjelp. 

Mangeårig kontakt 
~ _ Hvorfor ønsket Maria Quisling at nettopp Oslo 

ndremisjon skulle forvalte legatet? 
_ Det har nok sammenheng med at noen av våre 

medarbeidere hadde mangeårig kontakt med hen-

Tre drept 
• 

Pretoria (NTB-AFP): 
Tre svarte ungdom

mer er blitt skutt ned og 
drept i sammenstøt med 
politiet i to forsteder uten
for Johannesburg de siste 
to dagene, opplyste en sø
rafrikansk polititalsmann 
fredag. 
Den yngste av detre drep
te var bare 14 år gammel. 

ne. 
Maria Qu-

islings livs-
situasjon var 
vanskelig - so
sialt og i en viss 
periode også 
økonomisk, sier 
Aage MUl
ler-Nilssen. 

Han reagerer 
på måten man 
nå «verdsetter. 
materiellet etter 
Vidkun Quis
ling. 

Med dagens rentenivd gir legatet en langt større avkastning enn 'noen hi 
trodd pel forhånd, sier Age Muller Nilsen, Bildet er fra Maria Quislings dødsbo. 
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