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Avtale. 

Mellom boet etter fru Maria Quisling, representert ved 
hoyesterettsadvokat Finn Thrana, Stortingsgt. 4, Oslo l, 
nedenfor kalt Boet, og Dreyers Forlag, Arbiensgt. 7, 
Oslo 2, nedenfor kalt Forlaget, er dags dato inngått 
folgende avtale; 

1. Boet overdrar til Forlaget utgivelsesretten til fru 
Maria Quislings etterlatte papirer, opptegnelser og 
brever. 

2. Forlaget påtar seg å redigere dette mater~~le ~g 
forsyne det med ,;n :;. Dnl'Jdr:ing skrs\"-;t .... ; u:;::..:,:>c ~;l 
Pal.-mann, slik at det blir egnet til utgivelse i bok
form. 

3 Forlaget (redaktoren) har rett til å foreta strykninger, 
~~ ~d~'~..dk· rettelser o.l., dog uten at innholdet og meningen endres • 
. aV F.T. 

4. Det ferdige manuskript skal for ~et trykkes forelegges 
hOyesterettsadvokat Thrana.. .". " 

5. 'Forlaget betaler til Boet en royalty på 10%, beregnet 
av bokens' utsalgspris i heftet stand. Som forskudd på 
royalty bet~ler Forlagetet,belop,kr. 10.()OO .. -, ti tusen 
kroner som ikke blir å tilbakebetale selv om salget aV 
boken ikke skulle dekke dette belop. 

6. Bokladeprisen bestemmes aV forleggeren, som også har rett 
til å ,foreta fremtidige forandringer, i denne pris. 

Ved en eventuell realisasjon (nedsettelse) reduseres 
royalty-satsen i forhold ,til den nedsatte prisen. Royalty 
svares ikke hvis restopplaget er under 300 eksemplarer, 
eller hvis prisen på boken reduseres til under selvkost. 

7. AV inntekter som måtte oppstå som folge aV salg av folje
tongrettigheter e.l. til dags- eller ukepressen, radio
eller TV-programmer, samt salg av bok- eller foljetong
rettigheter i utlandet, tilfaller 60% Boet, ~~ 
~..., mens 40% beholdes av Forlaget. 
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8. 

9. 

10. 
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Forlaget forplikter seg til å arbeide aktivt, for å få 
,solgt rettigheter ,til boken i utlandet, blant annet ved 
å ,stille ut boken og arbeide for den ,under den inter
nasjonale bokmesse i Frankfurt hosten 1980. 

Ved eventuelt salg til bokklubb opprettes en egen avtale 
med Boet. 

> ,. '-:".' • ;.";: 

Utover hve.rt opplag er 'forleggeren berettiget til uten ,å 
betale honorar å trykke overskuddseksernplarer i et a.ntall 
av 10" ,av de forste, 2000 'eksemplarer,' 5% av defol,gerid8,," 
2000 eksempla~er og 2% av resten. ' 

~o~t;får, 25' friekåemplar~r aVftlrst~6PPlag'ogio' fri,;. " 
eksemplarer:: avbvert nytt' opplag. '(.;\ 

,,"F~r,"h!~rt'kai'~nd!!r~b:-, '11.v~r "det;','ef':(f()z-~å~t.':~aig,,;~~~ø~~';<::·,;,;Ji 
'h~:k:t-av på bonorarav ;"skCil, Forlaget innen '~ept~if"';J:<~,.';t;;;,~ 
,måD,eds 'utgang, (let' ;tllgeI.19.e; å~:tlistille.\ESoe1;re9*~~~p,,,"::\,:/:r··· 

,Det', ,skål ',innf;lbdl.de" ',',oppgåve'over ,,"re$tl')PPl,~gets":$t9:6~lJ~ø~:~' ;'," " 
""ved'åretst'~else:Og"'slutrilngk()y'~z::'sålgi}lret~:'~,()p,"', 

saxnt ayregn1ng,:~oJ:'l)Onoraret." "" '>'~;' ;",,:;',H~,;kj:;/'" ;>: 
.;'_" 14," : ,~~~, ~ ~.".'" <:~'.'.'. ~'''·.·>-t. _ '.",. ~~"[:."': 
:,'~',~." .. ' .. , -' <-':. ::: ... ~ :;"~;:;':.: : " ,~.i.:.\~iJ:'<~.:~ :/;'f~,;:'~:t ~:.:~:\~, ~,;~'J~ :;' .:: -;'j::>~;~. 
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