va er
solgt?

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistore, 2014

Bestyreren av Maria Quislings dødsbo, Finn Thrana, sendte i går et brev
til advokat Odd Syse. Han ber om en
oversikt over hva som er solgt ut av
boet etter Vidkun Quisling.
Thrana skriver videre at han forbeholder
seg retten til å avkreve erstatning for dokumenter og gjenstander som er gått
tapt.

Etterlyst
Det er bragt på det rene
at Maria Quisling allerede i
1946 og 1948 etterlyste papirer. Det ble rettet henven·
deIse til advokat Sverdrup'
Thygeson. som aldri gav
noe svar.
Bestyrer Finn Thrana
understreker derfor over·
for Aftenposten a.t han ser
fram "til undersøkelsene
som skal gjøres av funnene
i Sverdrup·Thygesons la·
ger i Nedre Slottsgate.
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Advokat Finn Thrana'
sier til Aftenposten at de
sakene som har vært i Harald Sverdrup-Thygesons,
og senere Syses besittelse,
er ting som omfattes av
Maria Quislings testamen·
te. Fru Quisling testamen·
terte alle dokumenter til
Universitetsbiblioteket.
Samlere har i tiden etter
Maria Quislings død opp·
søkt bestyreren av boet
med spørsmål om å få kjør
pe deler av dødsboet. I tråd

med . fru Quislings tes·
tamente er ingen ting solgt
ut av boet, med ett unntak.
Det gjaldt en lensmannssabel etter Quislitngs bestefar.
Den befinner seg i dag i ett
av Oslos museer.

IKKE SPURT

•
Riksarkivet
har ikke funnet
noe som tyder på
at arkivet
på
slutten av 40,tal,
let sa nei til å
overta de beslag·
lagte
Quisling·
dokumentene,

Den gang var pa,
pirene i advokat
Harald
Sverd·
rup·Thygesons
varetekt.
Det er Aften·
posten som skri·
ver dette i dag.

Sverdrup,Thyge·
sons svigersønn,
advokat
Odd
Syse, hevdet i
går at den avdø·
de
svigerfaren
fikk nei på en
slik forespørsel.
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