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F t ter llø.'.,eflter~· tf" dom ov~r Vidkun Q u i B l 1 n g var 
f~lt. skrev han et br~v til H.M. Ko~~ Haakon og fremholdt bl. a. 
at håns sak ikke var tilstr.kkelig gransket og p~ ing~n måte. 
helt klllrlagt. 

ra und.~rtegnedt! Maria Q u i 9 l 1 n p., vet hvor høyt 
Vidkun Q. u 1 s l ing elsket sitt land og vet at han RAtte al

l~ sine kreftftr inn "for ~orge und .. r okkupasjonen 1940-45, føler 
~ 

jeg det SOM e$ plikt ~ treffe bestemmel~e om at hans og mine et-
terlatte papirer øka1 bli tilgjeng .. lige til granskning av Vidkun 
(.~ui81ings liv og arbeide, øli.k at diAS" papirer kan bic1ra til 
full belysning nv hang innsats før og u.nder oldrupasjonen, sett 
1 forhold til høyesterettsdommen. 

I henhold til gjensidig testament opprettet 17 januar 
1'344 lIellol1 Vidkun Quisling og meg har jeg full disposisjonsrett 
over det gjenværende av min manns og mitt bo. Dette består av, 
fra lIin manns side, bans papirer .amt opphavsretten til hans 
skrifter m.m. og, fra min Sid., de eiendeler som ~.g i sin tid 
bragte inn i boet, og 80Tl jeg 1 henhold til lov av 20/5-27. fikk 
tilbakelevert av Erstatningedirektoratet i 1952 s~en Ded min 
manns PQ:pir~r. Jeg erklærer herved at o.et etter min død skal for
hol~ee pl følgende D4t~ med min manns og Dine etterlatte papirer 
og manuskripter m.m. 80. er nevnt 1 den nea.natAende fortegnelee. 
J~g presiserer at dette testamente utelukkende gjel~~r min manns 
og mine papirer og manuskripter, fotografier, tegninger (bl.a. 
Fridtjof Nansens egen tegning til Vidkun QUisling som nytt~r8-

,> hilsf!n 1929), 84 lyabilleder (bl.a. takk~brev fra Nf;t.l\sen til ':lin 
~t~" /~ mann 1927";~o~/:tfv;ti~a; ~~ e.O zj~~~1 ~-4 
.-r h De nevnte pa~nr skal overlates til og tremtirlig forval tea 

av Universittatsbiblioteket i Oslo under forutF!etning aVtiJ./!e 
deroppbevares p-{f'forsvarlig ogbet17ggende ."-te. 

't 
• 

Papirene - eller kopler av dem - skal være tllgjengel1~ i 
bibliot~ket for enhver Bom er interessert 1 .in manns sak 
og skjebne. 

nette testament omfatter bl.a. følgende papirer: 

a. 
b. 
c. 
d • 
e. 
f. 
g. 
h. 

~"ropapakten. ~ 
Univerai.men (hånd_krf vet utkast A~tAJ; fila av S8ntl'lle.) ~~ 1'4.
Unlverøistiøke strøta~ker (8kreveirp~ Akershus 1945~Z~~0~ 
Cfenlter ". at ..... (fJnnes bebodde verdene~ utenom jorden. 
Vidkun OuielingA notatbøker. 
Vidkun Quislings bøker med matematiske notater. 
Vidkun Quislings s~le8pill. 
Vidkun cuisllngs brev pA russisk til Maria tuielling 
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i. r)(lrertng~r fr!'l . vern~ Jbstort>, fl1l!'ll Aalhol,. og Kaar'" "·'ik 
om at ile den 9. fial 194, lev~rt~ QU19linp:!lI arkiv til poli
tiet på ·'~9Jllergt. l~·). r:uisling hevdfl't at 1it.,ste'Part~n av ar
kivet ikke ble fremlagt 1 rett~n. 8Tklær~ing fra Bjørn Øetrlng 
av ~/ll-~l, samt erklæring fra sa~Me datert l6/~-l950. Like
ledes !'lin @gen el'klm-ing 011 sartrae sak (arkivet) 

j. Konsepttil brev fra Vidkun 0uisling til kong Haakon den VII 
etter bøyeRterettedoIL"len, øknvet på~iøllergt. 1.9. 

k. Brever fra Vidkun Qui~1ing til Maria Quisling i 1945. Endel 
av brevene foreligger kun i k pi da originalene er bortkouaet 

~ (stjålet?). 2 originalbrever 8kr~vet umiddelbart før henret
telsen. Likeledes 1 original øistt! brev fra Vidkun Quisling 
til ',taria Quisling hvor han sier henne farvel. 

l. lirev fra Vidkun Quisling til hana bror Jørgen Quisling. Datert 
l4/l0- A5. 

ra. Kopi av brev fra Vidkun (luisling til Dora Bull. 

n. Kopi av ~ ;.1aria Quislings brev til kong Hat01kon VII hvor 
hun ber om benAdning for sin mann. 

o. Kopi av brev fra Maria Quisling til justisminister Haugland 
angAende utlevering av Vidkun Quislings askeurn~. 

p. Jordfe"t~lBesattest av 1/7-59 vedr"renoe Vidkun Ouislings 
askeurne fra sokneprest Laland, Gje pen. 

(l. 2 brev fra profesf-lor Ueman Harrin Aall datfi'rt h .. nholdsvie 
5/4-51 og 8/4-57. E'%'k1ærtng fre. professor lieman Harrie Aall 
av 10/5-57. 

r. Kopi av & 2& •• VidkUn OUi~11ng8 brev av l ~/lO-45 til 
Vilhelm Ullllann 

R. Diverse dokumenter og korrespondanse (samt erklæringer fra 
arkitekt Odd Nansen. general Halvor l~n •• on, rek~or Vilhel~ 
Ullmann, ingeniør Olav Moe, biskop Smem9 m. fl.) anglende 
fru r~arta Quislings økonoJliskf': sak vis a via VidkUn Quislings 
dødsbo. 

v 4. Brev 'fra herr Kaltfl'nborn til h.r.advokat Henrik Bergh hvor 
han tlt"~deler. at Fridtjof NnnAens tnkkesltriv til VidkUn 
Culs1ing er kOrl'llet bort. 

W .. Straffe.ak mot Vidkun Quisling. 

ir-U-. 3 ~ 
Lf. Jeg bef"ttulfler hervp.d at kopi.,.r av samtlige "O'Ieune'"fnk- doku-
menter økal tilstilles følgende institusjoner i utlandets 

1: Sus(\uebanna Unt versi ty, Penneyl vania 
il Inøtitutet f6r ()~fen.tlig og Internatlonell RIltt, stockholJl.. 

xl ~p-J.. ~iA. ;5~'~'~ ,~6.f~' ~~ s JY~cPJ-
y - 5", De'tt. tef'lt81lentet utf'erdigf'JR i.2, originaler og '3 kopier. 

Kopi aka1 etter min død overlat~8 Universitetsbiblioteket sammen 
lied de un~e~u:rikt "5 nevnte papirer.' " 0.1 cL; .3 C4ci~ 

~ ". Som fulibyrdere av dette~ teøtBllentet øneker jeg advokat 

(

l r,olveig stang, B.nteebrugt. 16 c t Oslo, og øt.aut.reviøor Ralph 
~ FOA9um, Unde1øtad TeraSAe 13 b, Aøker. 

)(x) Oslo, d~n 
Vitneerklæringer etc. 

1968 
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