
utkast 11/11-69. 
i 1 77 li 5 i , J I l 

T E STA hl E N T. 

I henhold til gjensidig testament opprettet 170 januar 1944 

mellem Yidkun Quisling og meg - hvoretter j eg har full di sposi
sj onsrett over det gj enværende av min ma.."'1.ns og mitt bo - og under 
henvisning til mitt testament av 24. januar 1969, bestemmer jeg 
herved at det med det bo SOQ jeg etterlater meg skel forholdes 

således: 
l. Det er mitt onske å bli begravet (ikke kremert) ved siden av 

min mann~ på Gjerpen kirkegård i min svigerfar Jon Quislings 

familiegravsted. utgiftene til begravelsen dekkes av boet. 
Til beplentning, stell og vedlikehold av graven og gravstotten 
avsettes en tilstrekkelig sum, og gravfestet betales for 40 år 

fremover. 
Det er videre mi tt onske at d.et bl ir satt opp plate med min 

manns og mitt navn på gravstotten. Det foreligger utkast til 
nav.neinskripsjon fra arkitekt W. Essendrop. Der foreligger også 

brev fra formennen i Gjerpen Menighetsråd, K. Eimind, om at 
rådet ikke har noe å innvende mot at navne-inskripsjon for 
Vidkun Quisling settes på familiegravstotten. Askeurnen av min 
mann ble jordfestet l. juli 1959 på familiegravstedet på 

Gjerpen kirkegård av sogneprest Asle Enger. 

2. Av den realiserte formue onsker jeg å gi som gave til: 

a. Oslo Indremisjon kro 
b. Frogner Menigh et sple ie kr. 

c. Eckboes Legat kr. 

3. Folgende gjenstander onsker jeg å gi som gave til: 

a. Fru ~il~ 

b. Frk. Siren Zimmer: 
Co Fru Jensen: 
d. Herr Rolf Hesstvedt: 

e. 

g. 
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4. Når de foranstående belop såvel som omkostningene ved skiftet 

er betalt, og de under pkt. 3 nevnte gjenstande;fJr utlevert, 
onsker jeg at hele den resterende farmue -herunder også 
opphavsretten til min menns og mine etterlatte verker, 
dokumenter, brev m.v. (kfr. mitt testamente av 24/1-1969), 

,SSåvel de foreliggende papirer som de bortkomne - skal gå til 
\(; en egen stiftelse, Vidkun og Maria Quislings Stiftelse, far å 

• disponeres til fo:rmål som bestemt under punkt 5. 

5. Stiftelsens formål skal forst og fremst være å forestå og 
bestride utgiftene ved utgivelsen av min manns etterlatte 
skrifter m.v. så langt de finnes egnet til det:VDernest skal 

I 

stiftelsens midler - så langt de strekker til - etter nærmer' 
bestemmelse av stiftelsens styre disponeres til formål som kan 
tjene til å gi et objektivt og sannt bilde av min mann og hans 
virksomhet, således særlig til utgivelse aven bok (eventuelt 
flere baker) om hans liv og spesielt om hans virksomhet under 

okkupasjonen. ~~~ ~Jt~ ~ 
Stiftelsen Skal~g'e ~r~titutt •. for Samtidshistorie, 

og forvaltes av dette:)'or stiftelsen opprettes et styre på 
tre medlemmer, hvorav de to velges av Rådet i Instituttet for 
Samtidshistori e, mens j eg som det tredj e medlem oppnevner f-, 

~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• med varamann ..................... , 
som begge har erklært seg villig e. Det av meg o:ppnevnt ernedl .. 
og varamannen utpeker etter min dod selv sine etterfolgere. 
Forsomrnes dette, velges også det tredje medlem av Rådet i 
Instituttet fo r Samtidshistorie. 

e++ 
" Lo 

Styret skal sorge for gjennernfaring av stiftelsens formål 
punkt 5 på beste måte. Stiftelsens midler må anbringes på 

rz,. betryggende måt~ og undergis ordentlig regnskapsforing og 
J revisjon. Styret forer protokoll over sine moter og vedtak. 

Vervet som styremedlem er ulannet, men styret kan om nadvendig 
anta lannet sekretærhjelp. 

7 • Hvis stiftel sen, når styret anser sitt oppdrag etter punkt 5 
for avsluttet, fremdeles~ar midler igjen, skal disse midler 

(L- såvel som de r~ _som tilligger stiftelsen, utnyttes til 
/ beste for Instituttet for Samtidshistorie og dettes alminnelige 

formål. 
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8. 

, 
9. 

( 

Det i punkt 5 angi tt e formål skal i..1{ke være til hinder for at 
losoregj enstander forblir urealisert i den ut strekning 
stiftelsens styre anser det onskelig at disse bevares som min~€ 
og Instituttet for Samtidshistorie k<::111 påta seg betryggende 

1.--(2-
forvaltning av gjenstandene •. ' '" 

l 

Skulle det vise seg at det kontante belop som etter realisa
sjon av boet tilfaller stiftelsen, jfr. punkt 4, kommer til å 
overstige kr. , skal av det overskytende belop inntil 
kr. tilfalle min svoger Arne Quisling eller, om han er 
dod, hans datter Lillebeth. 

10. Som fullbyrdere av dette testament onsker jeg de samme 
personer som er nevnt i mitt testam~ent av 24/1-1969 punkt 6. 
Testamentsfullbyrderen skal sende avslcr ift av det te testament 
til Rådet i Institutt for Samtidshistorie og til Arne Quisling. 
Etter boets avslutning~ dog tidligst 5 år etter min dod - blir 
mitt testament i original å overlevere til Universitetsbiblio
teket i Oslo sammen med min manns og mine etterlatte papirer. 
Også de i_tunkt 4 i mitt testament av 24/1-1969 nevnte kopier 
skal tidligst overleveres 5 år etter min dod slik at det 
foreliggende materiale i denne tid bare er tilgjengelig for 
illi~ehaveren av opphavsretten, den ved dette testament oppretted 
stiftelse. 

Oslo, den 1969. 

• • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • ~ • • 

Undertegnede spesielt tilkalte og samtidig tilstedeværende 
vitner bekrefter herved at fru r,jlaria Q u i s l ing i vårt 
nærvær personlig har skrevet under dette testament og erklært 
at det inneholder hennes site vilje. Hun var da ved full sans 
og samling. 

Vi har skrevet under i hennes overvær og etter hennes onske. 

Oslo, den 1969. 

•••••••••••• Cl •••••••••• • •••••••••••••••• p ••••••••• 
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