
utkast til testament. 

Etter at dommen i Høyesterett var falIt, 

skrev min mann, Vidkun Quisling, til H. M. 
Kong Haakon at hans sak ikke var tilstrekkelig 

gransket og på ingen m~te helt klarlagt. 

Videre skrev han at lovligheten av de provi

soripl:e anordninger hvoretter han ble dømt 

kunne bestrides. 
Han sIerev: "Jeg er urettferdig og uskyldig 

~, og mange menneskeskjebner er knyttet til 

min. Hvis en slik urettferdig dom fullbyrdes nu 

efter at freden og friheten er vunnet tilbake, 

begåes i rettens og fedrelandets navn et justis

~. Ikke jeg blir dømt, om jeg lider martyr-

døden. " 
H~n ville ikke be om benådning for seg 

selV, men ba om at det måtte vises mildhet like

overfor de tidligere NS-medlemmer. Vidkun 

Quisling skrev til Kongen: "De aller fleste av 

dem har utviEomt ut fra sannt patriotisk sinne

lag sluttet seg til den av meg ledede bevegelse 

og mente det beste for sitt land." 
Da jeg vet hvor høyt min mann elsket sitt 

land og vet at han satte alle sine krefter inn 

for sitt folk under okkupasjonen, føler jeg det 

som min plikt å gjøre hva jeg kan for å fremskaffe 

mest mulig faktiske opplysninger om hans arbeid i 

denne tid. Jeg føler det også som en plikt å ~": 
yte alt jeg etterlater meg til fortsatt gransking 

av min ~anns liv og arbeid, til full belysning av 

hans innsats før og under okkupasjonen, sett i 

forhold til høyesterettsdooonen. 

Undertegnede Maria Quisling, som har den fulle disposi

sjonsrett over hele min manns og mitt bo i henhold til 

tidligere opprettet gjensidig testament av 17/1 1944, 

erklærer herved at det er min siste vilje at det etter 

min død blir forholdt på følgende måte med min formue og 

min manns papirer og manuskripter: 

l. Med unntak av de nedenfor under punkt 12 nevnte gjen

stander s}:al min gj enværende formue og de papirer jeg 

har etter min mann og meg selv forvaltes av en komit~ 
bestående av følgende medlemmer, som har erklært seg 

villige: 

2. Denne komit~s oppgave skal først og fremst være ut

givelse av min manns etterlatte papirer (Univers ismen , 

Universistiske strøtanker og annet som egner seg for 

dette), jfr, spesifikasjon i pkt, 5. 

3. Videre skal komit~en arbeide for oppreising av min 

ma~~s minne, fremme tiltak som tjener dette formål, og 

gå inn for utgivelse aven bok om hans liv, id~er og 

virksomhet, spesielt med sikte på hva hau utrettet for 

folk og land undpr okkupasjonen så sannheten om dette 

kommer riktig frem. 

Alternativ "V". 

l. Med undtak av de under punkt 8 nevnte 

gj enstander slml den formue j eg etter

later etter at boet er realisert gå 

til en egen stiftelse, Maria Quislinep 

Stiftelse, for å disponeres til formå] 

som nevnt under pUl1kt 2. Det samme 

gjelder opphavsretten til min manns 

bøker og hans såvel som mi.ne egne 

etterlatte skrifter, brev m,v. 

2. stiftelsen har først og fremst til 

formål å fo restå og bestride utgiften( 

ved utgivplsen av min manns etterlatt, 

skrifter m.v. så lsngt de finnes egne' 

til det. Dernest skal stiftelsens mid· 

ler _ såfremt de strekker til - etter 

styrets nærmere bestemmelse disponere: 

til formål som kan tjene til oppreisi: 

av min manns navn og minne, således 

særlig til utgivelse aven bok (even

tuelt flere bøker eller publikasjoner 

om hans liv og virksomhet og spesielt 

hans innsats for sitt land unCler 
.~ . l. , l " ,- (~ ;,', l l~' l 1 
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4. Komitemedlemmene, hvis verver ulønnet, skal i tilfelle 

av frafall aven eller flere, supplere seg selv ved at 

de gjenværende ved alminnelig flertall velger en eller 

flere personer som de selv anser skikket til vervet. 

Dog kan h.r.advokatene J. B. Hjorth og Albert Wiesener 

aldri bli medlem av komiteen. Det skal føres protokoll 

med referat fra komiteens møter og beskrivelse av dens 

arbeid og disposisjoner samt dens utgifter. Hvert av 

komitemedlemmene såvel som Universitetsbiblioteket 

skal gis en avskrift av protokollen. Komiteen kan om 

nødvendig ansette lønnet sekretær. Blant komtteens 

medlEIDIDer må det såvidt mulig alltid være flertall av 

tidligere NS-medlemmer. 

5. Til de formål som er nevnt under punkt 2 og 3 samt til 

det legat som er omtalt under punkt 7 og 8 disponerer 

komiteen alene over og forvalter opphavsretten til min 
manns verker (Universismen, Universistiske strøtanker og 

andre bøker og notater skrevet av ham) samt de midler som 

dette måtte innbringe. Det samme gjelder bl.a. følgende 

brev: 

l. Brev fra V.Q. til Jørgen Quisling. 

2. Kopi av brev fra V.Q. til Dora Bull. 

side 2. 

3. stiftelsen ledes av et styre på 3 med

lemmer. Som medlemmer oppnevner jeg føl 

gende som har erklært seg villige: 

Skulle noen av disse falle fra trer i 

stedet følgende inn som styremedlemmer 

i denne rekkefølge: 

Skulle også disse falle fra, slik at 

styret får ferre enn 3 medlemmer, skal 

de gjenværende medlemmer supplere seg 

ved valg av nytt medlem, eller - hvis 

de ikke blir enige - nytt me~lem ut

pekes av formannen for Forbundet for 

sosialoppreising. 

Styret skal sørge for gjennimføring av 

stiftelsens formål etter punkt 2 på 

beste måte. Stiftelsens midler må an

bringes på betryggende måte og under

gis betryggende regnskapsføring og 

regnskapskontroll. Styret fører proto

koll over sine møter og vedtak. 

Vervet som styremedlem er ulønnet. 

styret kan om nødvendig anta lønnet 

sekretærhjelp. 

4. Med min manns etterlatte skrifter m.v. 

sikter jeg først og fremst til hans 

manuskripter om Universismen og Univer

sistiske strøtanker og visse notater 

som han har skrevet, Videre inn~Qr 

herunder bl.a. følgende brever og 

dokumenter: 

(Som fru Q's utkast punkt 5) 

3. Utkast til brev fra V.Q til Kong Haakon e!/-fA, Jt;;f;J'.02!.:t.t//. j )'"y,,,.,,, , 

4. Erklæringer fra Aastorp, Ålholm og Wiik om at de 
den 9. mai 1945 leverte Q's arkiv til politiet på 
Møleergaten 19. 

5. Europapakten. 

6. Brever fra V.Q. til fru Q. 1945. 

7. Om at bebodde verdener finnes utenom jorden. 

8. Kopi av brev av 21/5-59 fra fru Q. til statsråd 
Haugland angående utlevering av V.Q.'s askeurne. 

9. Brev fra Justisdepartementet til sogneprest Asle 
Enger. 

10. V .Q. 's dødsatt.est (jordfestelsesattest) fra sogne-
prest Laland av 1/7-59. 

Min manns originalmanuskripter skal over1ates til Univer

sitetsbiblioteket når komiteen er ferdig med utgivelsen 

av nevnte ~mkex verker, idet jeg forutsetter at de der 

oppbevares på en forsvarlig og betryggende måte. Etter 

utgivelsen skal kopier av originalmanuskriptene være til

gjengelig for enhver i biblioteket.i forskningsøyemed. 

Likeledes overlates til Universitetsbiblioteket alle 

papirer vedrørende,:'min politisak,) min økonomiske sak 

og alle øvrige papj:~er etter meg""av betydning. 

16. 

/7 
I (!, 

19. 

V. (Q ,iS MA/a l! J /" 

!/, (-;> 'c; 6(:(( //.J,-./ ~(("~;; ·!I' '1/ 
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I/. c~' " 
ti. L~ 

I 

=-

• " I 

-,;~,:,,/ ( t ,/" .. t r 

.. / .. " ct, -t,r' ~. ~r# •. ,~! ( ,: ,-!<_." .# 
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6. De midler som eventuelt forefinnes ved min bortgang 

(kontanter, leilighet med innbo, samtlige likvide 

midler) skal i første rekke brukes til utgivelsen av 

min manns papirer som nevnt i pkt. 5. Når dette er gjen

nemført og der fremdeles finnes midler, skal arbeidet 

med de oppgaver som er nevnt under punkt 3 tas opp, så 

sant komit~en finner dette mulig under de rådende for

hold. Hvis ikke, går de gjenværende midler til legatet 

som er nevnt under punkt 7 og 8. 

7. Hvis det fremdeles finnes midler og utgivelsen av min 

manns verker gir inntekter, skal begge deler gå til et 

legat. Hvis komit~en anser sitt arbeid for avsluttet, 

går opphavsretten, honorarretten også over til dette 

legat. 

8. Legatet skal bære navnet "Maria og Vidkun Quislings 

legat til universitetsutdannelse av norsk ungdom og 

andre som vil ofre seg for vitenskapelig forskning." 

9. Hvis min svoger Arne Quisling eller hans datter 

I,illebeth kommer i økonomiske vanskeligheter, skal 

de ha adgang til av legatets lidler å få god økono

misk støtte. 

10. Hvis det viser seg at de gjenværende midler etter 

gjennemføring av pkt. 2 er helt utilstrekkelig til 

gjennemføring av pkt. 3 og 7/8, testamenterer jeg 

disse midler til Arne Quisling, eller i tilfelle han 

ikke lever, til hans datter Lillebeth. 

Il. Hvis legat ikke opprettes går opphavsretten over til 

Universitetsbiblioteket. Det samme gjelder hvis komi

t~en etter 15 år etter min bortgang ikke har maktet å 

utgi min manns etterlatte papirer som nevnt i pkt. 5, 

i første rekke Universismen og Universistiske str0-

t'lnker. 

12. Følgende gjenstander skal tilfalle nedennevnte personer 

og institusjoner: 

13. Komiteen skal - hvis det ikke allerede er gjort - sørge 

for at dpt blir satt opp plate med min manns navn på 

gravstøtten. Det foreligger utkast til navneinskripsjon 

fra arkitekt W. Essendrop. Der foreligger også brev fra 

formannen i Gjerpen Menighetsråd, K. Eimind, om at 

side 3. 

5. Min manns originalmanuskripter blir når 

styret har avsluttet sitt arbeid å inn

levere til Universitetsbiblioteket hvor 

jeg forutsetter at de vil bli oppbevart 

på betryggende måte og at kopier av 

originalmanuskriptene skal være tilgjen

gelige for enhver i biblioteket. 

6. Hvis stiftelsen, når styret anser sitt 

oppdrag etter punkt 3, jfr. punkt 2 for 

avsluttet, fremdeles har midler igjen, 

skal disse og de rettigheter som til

ligger stiftelsen tilfalle Universitetet 

i Oslo og etter dettes nærmere bestem

melse disponeres til studieutdannelse 

og vi tenslmpelig forskning innen astro

nomi og filosofi. 

7. Skulle det vise seg at det beløp som 

etter punkt l skal gå til stiftelsen 

kommer til å overstige kr. 
skal av det overskytende beløp inntil 

kr. tilfalle min svoger Arne 

Quisling eller, om han er død, hans 

datt-er Lillebeth, og eventuelt ytter

ligere overskytende beløp tilfalle 

Forbundet for sosial oppreisning. 

8. Følgende gj ens tander slcal tilfalle de hel 

nevnte personer og institusjoner: 

9. Fru Q's punkt 13 (dog slik at dette bør 

påligge testamentsfullbyrderne). 

rådet ikke har noe å innvende mot at navne inskripsjonen 

for Vidkun Quisling settes på familiegravstøtten. Aske

urnen av min mann ble jordfestet 1.7.1959 på familie

gravstedet på Gjerpen kirkegård av sogneprest Asle Enger. 

Jeg ønsker også å bli begravet (ikke kremert) ved siden 

av min mann på Gjerpen kirkegård i min svigerfar Jon 

Quislings familiegravsted. Utgiftene til begravelsen 

tas av formuen. Til vedlikehold av gravstedet avsettes 

en tilstrekkelig sum, og gravfestet betales for 40 år 

fremover. Med vedlikehold forståes vanning og stell samt 

nødvendige reparasjoner av gravsted og gravstøtten. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



14. Til som testamentfullbyrdere å utføre bobehandlingen 

(herunder salg av leiligheten med innbo m.v.) 

ønsker jeg oppnevnt tre personer, hvorav minst en skal 

være jurist. Minst to av testamentfullbyrderne skal 

være medlemmer av foranneunte komite. 

15. Alle tidligere testamenter er ugyldige. 

Vitnepåtegning: 

s td e 4. 

10. Til som testamentfullbyrdere å utføre 

bobehandlingen (herunder salg av 

leiligheten med innbo m.v.) oppnevner 
jeg: 

Testamentfullbyrderne skal sende avskr 

av mitt testamente til stiftelsens st y: 

og Arne Quisling. Etter boets avslut

ning blir mitt testamente i original 

og likeledes mine saksdokumenter _ § 

overlevere til stiftelsens styre for å 

vedlegges min manns etterlatte papirer. 

Il. Alle tidligere testamenter er ugyldj.ge. 

Undertegnede 
(navn, stilling og bopel) har idag sammen vært tilstede og i overvær av 

Maria Quisling og etter hennes ønske undertegnet denne påtegning etter å ha sett at hun personlig 

har undertegnet dette dokument. (Eller: ••• etter at hun overfor oss hadde vedkjent seg sin underskrift 

på dette dokument), som hun erklærte inneholdt sin siste vilje. Maria QUisling var ved anledningen 
ved full sans og samling. 

(sted, datum, underskrifter). 

TestamentfUllbyrdelse 

kan etter skifteloven §114 nektes godkenneIse hvis de "er ugild eller ikke kan ansees skikket for 

hvervet, eller hviA den tilbudte sikkerhet ikke ansees tilstrekkelig". Og i så fall overtas boet 

av Skifteretten. Likeså hvis noen av testamentfullbyrderne faller fra og testamentet ikke har 

utpekt noen annen. Ugild er den som selv er loddeier eller "legatar (medmindre alle loddeiere 

samtykker), eller "andre særegne omstendigheter foreligger som er skikket til å svekke tilltten 

til hans uhildethet" (Skifteloven §117, jfr. §4). Det bør derfor også oppnevnes varo.menn, og 
helst folk med praktisk juridisk og forretningsmessig innsikt. 
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