
HB/Sas. 

Os lo Byrett, 
Grubbegt. 1-:; t 

OSLO 1. 

Ad 'lJerjGiuålssak I·VJlIA DANG QUISLING. født 10/10-00. Adr. Erling 
Skjalgnsollsgt. 26, III.etg., Oslo 2. 
--_.""'_ .......... --""" .......... __ .. --_ ....... _ .. _ ..... _-_ .... _---... _- .... __ ............ _-~-""""' .... ~_ ... --....,.,. ............. ~--~"..--............... .. 
Ovennevnte har vært innlagt i Ullevål sykehus :1den '5/11-1'1. Henn~s 
tilstand h.ar vært preget av fys1sk- og psykisk hjelpeløshet t men t~ 
er kommet seg betydelig under oppholdet. Selv om en fortsatt kan 
vente eeg noe bedring, må man re@n& med at hennes tilstand 1 store 
t:t."'ekk vil bli den samme sora den er idag, 1 alle .fall 1nntu videre. 
Etter personlig foretatt observasjon og undersøkelse kan man g1 
følgende legeerklæring om her~s tilstand! 

1".ARIA l3.f\NG OUISLD!G er p.g.s. betydel1c alderssv'eldtelse (svekket 
er1ndringsevne med delvis desorientering ~ visse depress1ve- og 
paranoide trekk) slik at hun utvilsomt er helt ute av stand til å 
s0l'ge for 80S selv og e.t,.t,t S'~45'.l)e~" e~,irlgltn ~~$~:t11 yesentlj,g 
bedr1ng i hennes tilstand, 8n~ere tvert om. UmyndifgjørelSe antas 
ikke å ville ha noen uheldig innvirkn1ng pA hennes t 1stand. 
Frammøte 1 Verjemålsretten har ingen hensikt og hun bør skånes for 
en slik mulighet. Fru Cluisling er unde~ett&t om at det \"i1 bli 
ordnet med on verje for hanne og hun har ikke hatt noen vesentlige 
innvendinger mot dette. Som verje er foreslått h.r.advokat Finn 
Thrana, Stortingsgt. 4, Oslo 1, og det er en mann hun har full tillit 
til. Likeledes angir bun revisor Ralph Fossum, Grønnest. 8, Oslo .3 
som en god venn som har hjulpet henne i mange saker tidligere. 
Det henvises for øvrig til kopi av vedlagte skriv til Oslo pol1ti
kammel". 

Ullevål sykehus J 

DI;\~'':~; l sykehus 
A'1d. XV 

A.u. ct.~ 

avdeline 15, dell 20. janum."'>19'18. 

Q1;jllen. 
ass, overlege. 
Spesialist i psykiatri/geriatri. 
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HS/Sss. 

Oslo politikammer, 
Møllergt. 19, 

OSLO 1. 

Ad verjemål for HARIA BANG QUISLING, født 10/10-00 i Moskva.. 
Adr. Erling SkjalgsBonsgt. 26, III.etg., Oslo 2. 
-~-~~-~~~~~~~~-~-~~-~~~~~~~-~-~~~~~~~~---~-~-~~~~~~~~~~~-~~~ 

OVennevnte, enke etter Vidkun Quisling, bar vært innlagt 1 Ullevål 
sylrehus, avdeling 15 siden 3/11-77 og er fremdeles til behandling her 

I de siste par år tiltagende vanstell p.g.a. fysisk- og psykisk hjelpe
løshet. Under oppholdet i avdeling 15 har hennes tilstand bedret seg 
betydelig. Selv om hun nok fremdeles har sjanser til A bli noe bedre 
må man j' kunne:'· anta at den tilstand hun nå frambyr stort sett vil 
holde seg noenlunde konstant, i alle fa.ll en tid framover" På dette 
$runnlag mener man at det må kunne gå an å vurdere hennes situaSjon 
og framtidsutsikter på en fullt ut forsvarlig og nøktern måte. En 
mener at hun trenger å få oppnevnt en verje. Hun er utvilsomt ute av 
stand til å ta vare på seg selv og sitt gods og har ingen pårørende som 
kan hjelpe henne med dette. Hermes grunnl1delse er nok en tydelig 
alderSSløvhet, men visse karaktertrekk fra tidligere særlig en 
e~tellg mistenksom holdr~ overfor omgivelsene slår en del igjennom. 
BAde hennes glemsomhet J hennes sArbare karaktertrekk ellers og hennes 
legemlige skrøpelighet betinger at hun ml tas vare på og skaffes plass 
1 sykehjem for resten av sitt liv. lim er et usedv1m11g elskelig, 
kontaktsøkende menneske som enhver som kommer 1 berøring med henne vil 
være glad for Il kunne yde hjelp og støtte. 

En tillater seg hermed å anmode at det tas skritt til A skatfe fru 
Quisling en verje,,'ledl:lgt er en legeattest til bruk 1 denne sak og 
en har fått bindende løfte fra h.r.advokat Finn Thrana, storl1ngsgt. , 
Oslo 1. Tlf. 41-25-77 om at han er villig til it p!ta seg Il være hennes 
v(';r~e. Han har opplyst at revisor Ralph Fossum, Grønnegt. 8. Tlf. 
60-..;1-88 er villig til å være behjelpelig med A ordne med de praktiSke 
tUte som måtte bli nødvendig. Fru QJls1ing har vært forelagt disse 
planer om umyndiggjørelse og er for så vidt så langt hun kan forstå 
situasjonen fullt ut enig i at d!$se to nevnte herrer blir bemyndiget 
til å ordne opp for henne. Hun er stort sett villig til å ta plass 1 
et sykehjem, men har nok en del ønsker som for øvrig på ingen måte er 
urimelig om hvordan hun gjerne vil ha det. 

Gjenpart av dette skriver sendt til revisor Fossum og h"r.advokat 
Finn Thrana. 

Ullev~l sykehus, avdeling 15, den 20. januar 1978. 

U i\{: v;.; , ::)~,.~nu! ,./I~'V--.g r 
~.... .... V c. 
,,' u. , Halvor) elien, 
,~,n tr·n:r.ie.glO.. ass. overlege. 

(Spesialist 1 psykiatri/geriatri). 
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<;f.ossums Reoisrjonskontot 
GRØNNEGATE 8. OSL.O 3 - TEL.EFON 605188 

STATSAUT. REVISOR 

RAL.PH FOSSU M 
PRIVAT TL.F. 782224 

STATSAUT. REVISOR 

ARNE MATHIESEN 
PRIVAT TL.F. 817067 

MEDLEMMER AV NORGES STATSAUTORISKRTE R.VISORER. FORENING 

UlL::vJ.l Sykehus 

eSLO. 
Oslo, 5. nove~rlber 1977. 

-----------~-----------

p~\ a:n.:moclning av fru Kltiver der er oppgitt som pårørende ved 
fru Quislings innleggelse p;3, sykehus ... underrette::> j ez; Dem herved 

0:':1 at jeg hal~ bistZttt J::Cu Quisline; i økonomiske og pra1:tirJko 

a.1-J.liggendor siden hUll for ca. 30 år siden blo alene. De vil 

dO:'.'fo:r' ved E:~ventuelle spø:<.."omål i slike saker l.lllll1e ta kontakt 

Jog kan også opplyse at fru Quisling i sitt testaJ;].ent har irJlsatt 

f.J.ø;yesterettsao.vokat Finn ':rhrana, StortingBst. 4, Oslo l, telefon 

"tl.25.77, som testanentsfullbyrder, og at (I.et i rettsligo spørs
mål også kan konfereres med ham. 

Vonnlig l1ilsen 

R. I?ossun. 
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