
VIDKUN QUISLINGS FORSVARSTALE 
I LAGMANNSRETTEN 1945 

BESTILLINGSSEDDEL 

Sendes: 

AlS HISTORISK FORLAG 
Postboks 924 Sentrum 
0104 Oslo l 

Jeg bestiller ............. eksemplarer av praktutgaven a kr. 300,-, 

Med hvert eksemplar av praktutgaven medfølger tre eksemplarer av 
den uinnbundne boken. 

Jeg bestiller ............. eksemplarer av billigutgaven li kr. 45,-. 

Navn: .......... , ............ ,., ....................... , 

Adresse: ............................................... , 

Betaling skjer slik (kryss av for det som passer): 

D Til postgirokonto 5 15 46 38. 

D Til bankgirokonto 6063.05.01248. 

D Sjekk vedlegges. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



Oslo, 20lJl 1986 

Kjære INO-venn! 

1987. Hundre år siden Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn 

Quisling ble født. Det vil neppe bli utgitt noen jrimerkeserie i den 

anledning. Like fullt er denne mann en uutslettelig del av det nors

ke folks historie. 

INO og AlS Historisk Forlag kan knapt ha noen viktigere opp

gave enn nettopp å markere hundreårsdagen for Vidkun Quislings 

fødsel. 
Det merkverdigste er blitt sagt om denne mann både under okku

pasjonen og i alle år etterpå. Vi har derfor valgt å markere 

hundre-årsjubileet i 1987 ved å la Vidkun Quisling selv komme til 

orde, slik at de nye generasjoner som er kommet til etter krigen, 

kan sammenligne hva han selv sier, med det rykte som media i alle 

år har prøvd å gi ham. 

Utgivelsen av boken VIDKUN QUISLINGS FORSVARSTALE I 

LAGMANNSRETTEN SEPTEMBER 1945 er et betydelig løft for 

både INO og AlS Historisk Forlag. Den entusiasme INO-medlem

mer og andre har vist nettopp denne bokutgivelsen, overbeviste oss 

imidlertid fra første stund om at boken vil bli vel mottatt. 

Vi gleder oss derfor over allerede nå å kunne gi Dem anledning 

til å forhåndsbestille VIDKUN QUISLINGS FORSVARSTALE I 

LAGMANNSRETTEN SEPTEMBER 1945. Detaljer om bokverket 

finner De på neste side. Boken utkommer ifebruarlmars 1987. 

Med vennlig hilsen 

Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie 

Kåre Haugerud (s) 
Styreformann 

AlS Historisk Forlag 

H. Schaanning (s) 
Disponent 

VIDKUN QUISLINGS FORSVARSTALE I LAGMANNSRETTEN 

1945 utkommer i to utgaver, en praktutgave og en billigutgave. 

PRAKTUTGAVEN 

Praktutgaven utkommer i et begrenset, nummerert opplag på 500 

eksemplarer. Boken er trykt på glatt kunsttrykkpapir og er innbundet 
med skinnhjørner og har skinnrygg med gulltrykk. Praktutgaven er på 

128 sider og har 16 sider bilder. Format er 16 x 22 cm. 

Prisen for praktutgaven er kr. 300,-. Ved bestilling av praktutgaven 
medfølger tre eksemplarer av billigutgaven. Det er utgivernes håp at 

disse vil bli distribuert til interesserte. 

BILLIGUTGA VEN 

Denne boken bør få størst mulig utbredelse, og vi håper at venner av 

INO og AlS Historisk Forlag vil bidra til at dette skjer ved å bestille 

bøker til distribusjon blant familie og venner. 
Billigutgaven er på 128 sider med 16 sider bilder og er heftet. 
Pris pr. eksemplar er kr. 45,-. 
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