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I innledningens tredje avsnitt er der henvist til lov 
av 20/5-27. Bør det ikke for ordens skyld nærmere defineres 
hvilken lov dette er? Arvelov? 

Under punkt 3 k utg.~.r parantesen (stj ålet?) • 

Avsnitt u under punkt 3 utg~r. 

Punkt 4 forandres: 
Jeg bestemmer at kopier av ovennevnte dokumenter skal til-

stilles følgende institusjoner i utlandet: __ 
X ~) Susquehanna University, Pennsylvania. ~ (lr1t-~.t«'l ~'LA 
~ ~) Instituttet far Offentlig och InternationelI R!!tt. U. ht'1-t<. -- \.. U1~~) Den offentlige svenske instmtusjon som mest tilsva-

rer ~iversitetsbiblioteket i Oslo~ Der skal som i Norge være 
åpen adgang til å studere disse papirer for enhver interesserto 
Denne institusjon skal ogs~ foruten kopier av papirene ha ~~ 
eks~mpla~ av straffesaken mot Vidkun Quisling som er i min 
besiddeIse. 

Etter dette punkt 4 foreslåes følgende passus i~~satt: 

flEvis ikke avgjørende vanskeligheter legger seg i veien, ber 
jeg fullbyrderne av dette testament sørge for at ovennevnte 
utenlandske institusjoner blir tilstillet kopier av de angjeldende 
papirer før originalene overlates Universitetsbiblioteket i 
Oslo. De-r bør også så vidt mulig gjøres kjendt i Sverige at pa
pirene er tilgjengelige~ 

Utgiftene ved kopiering av papirene og utgifter f~røvrif, 
som måtte påløpe i forbindelse med fullbyrdelsen av dette testa
ment, skal dekkes av mitt øvrige bo. Likeledes honorar til 
fullbyrderne av testamentet. tI 

Helt tilsist føyes til: 
Vara~enn: h.r.advokat Jan strøm, Grensen 15, Oslo, og h.r. 

advokat Finn Thrana, Stortingsgt. 4, Oslo. 

Ål/~Foranstående er forslag til forandringer, 
'to~\) b~kjente. _ Selv har hun uttrykt ønske om 

det slst oppsatte testament: 

skrevet aven av fruene 
følgende forandringer i 

I 

l. I den siste parentes 1 innledn1ngen (tør pkt. l) tilføyes efteI 
årstallet 1927: "og fra hungersnøden i Ukraina, offentliggjort 
Russland og Vi.") 

2. I parentesen under pkt. "3 o tiltøyes : "tilegnet :Marla Quisling 
i takknemlighet") 

Forøvrig er det adskillig tvil om hvilke institusjoner man skal 
velge å sende kopier til. 
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