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Quislings hjem 
var et IliuselUll= 

Den gåtefulle Maria 
Quislinq er død. Etter 

lange og vonde år har 
,un endelig fått den ro 

hun lengtet etter. 

Et gedigent og vakkert interiør, fra de kostbare teppe
ne, til møblementene, maleriene i gullrammer, slag uret 
og de gamle russiske lompene. 
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I dagevis hor man ryddet opp i leiligheten etter innbruddet og tyvenes heri'nger i 
begynnelsen av måneden. Maria Quisling ville ha grått om hun hadde sett hvor-
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Antagelig en Rembrandt. En 
hollandsk borgermester. 3/4 x 
1/2 meter. 
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Et av to malerier 
Katarina den store. Be" 
varl:2xlm. 
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79 år gammel ble hun, 
Maria Basilievna Quisling. 

Den tause. og etter hvert 
forskremte gamle kvinnen, 
fOt'skanset bak et utall la
ser i sin leilighet i tredje 
elasje i Erling Skjalgssons
gate i Oslo. 

Tro og lojal mot sin 
mann, Vidkun Abraham 
Lauritz Quisling, til sitt sis
le åndcdrag. 

Hennes utrolige og tra
giske liv bcgynte i Russ
land i ,\ l' 1900. _ .. 2:J ,11' Sl' ne
l'C giftet den russiske ade Is
damen seg med Quisling. 
som hadde vært norsk mili
tærattache iPetrograd 
(Leningrad) i 1910-19 -
og senere Nansens nær
meste medarbeider under 
hans internasjonale hjelpe
arbeide i Russland 
(-22 -26). Fra 1927 til 1929 
\'ar Quisling tilknyttet den
norske legasjonen i Mosk
va. 

Ekteparet begynte å 
kjope opp kunstskatter før 
de i 1929 flyttet til Oslo. 

I SI~PTI!:MBF~R 1945: 
B'oreren Vidkun Quisling 

fur'es fra dodscellcn i Mol
lel'gala til Akcn,hus fest
ning der han blir henrettet. 
En enslig rose ligger igjen 
på cellegulvet. Restene av 
Marias hcngivenhet. 

annet til millioner av kro
ner. 

Skatter det nygifte paret 
fikk med seg fm det 
hunger'herjede Russland i 
20-årene. 

D et er mange mysterier 
omkring ekteparet Quis

ling. Hvor kom pengene 
fra? Hva gikk de til? -
Under Nansen og {<'olkcfor
bundel tjente Quisling vel 
15000 i året. Meget den 
gang. Og han hadde frie 

reiser. Og Maria hadde fått 
en mann som hverken rok
te. dral,k eller spilte bort 
sine penger. Leiligheten i 
Oslo kjopte han i 1925 og 
den ble stadig fylt med 
malerier, ,,·apen. ikoner og 
smykker. Innkjopt for en 
spottpris. l det )'ussiske 
kaoset var det meget il 
hente. Pantsatte, stjålne og 
nasjonaliserte skatter. De 
nye makthavere trengte 
fremmed valuta! og i Quis
lings diplomatiske kasser 
og kofferter gled skattene 
til Oslo. 

I DE HARDE 30-ARENE 
tjente ikke Quisling nok 

til å under-holde familien. 
Maria matte plukke kunst 
ned fra veggene og ga til 
kunsthandlel'l1e. For fl få 
penger-til mat! 

l c .0 ur. Skuffer dratt ut og alt .Iengt omkring. Intel er sovnet. Tyvene hor 
tydeligvis bore lett eller penger. 

Mal·ia. mennesl\Ct ved 
sin manns side, både for og 
etter hans dod. Maria, den 
anonyme, den tilbaketruk
ne, den hemmelighetsfulle. 
Maria som tok med seg de 
tusener ubesvarte spørs
mål i graven. Maria som 
i år etter' år sto imot 
pres:>et fnl journalister. 
fol'fattere og fOl'::;kere som 
prøvde for-sere hennes 
boltede dør i Er-ling 
Skjalgssonsgate. Den vett
skremte k\'innen nesten 
uten pengel' til det nødven
dige, alene og dynget ned i 
kostelige ski~tter fra sitt 
hjemland. Malerier og 

Samtidig med familien 
Quisling flyttet Thorleif 

BarndomsoilJe .arnt et 
fra 30-arene 011 Vidkun 
Quisling. 

Utsøkt ur pa nydelig kom
mode. Miniatyrmalerier og 
utsøkt vakkert speil. 

EI av klenodiene: En Rubem fra 1636 
foreslilIer Kardinal-Infanlen Ferdinand 
av Østerrike. 3/4 x 1/2 meter. 

Maria Quislings seng, med Ire gamle metalliko
ner over sengeenden. Koslbare malerier og yt
terligere 10 ikoner i hjørnet. 
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Hovde inn i nummer 26. 
Han var nøyaktig like 
gammel som Maria. I 50 år 
skulle han bli vaktmestcr 

\. for Maria Quisling. 

'Til NA forteller han: -
Quisling vilr en grei og 

liketil mann, han. På bilder 
så him alltid mutt ut. Han 
smilte ofte når \'i rusle i 
rundt i leiligheten. 

- Jeg ble kalt nazist 
fordi jeg hadde et brukbart 
forhold til ham, men det 
var jeg langt fra. . 
. ,De hadde med seg en 
utrolig masse fra Russland 
~ jeg var personlig med på 
å henge opp bildene. 

Hovde vil ikke snakke 
om disse tingene. - Har 
hatt så meget trobbel, for

.klarer han. Med presscfolk 
g har måttct jagc når fru 

-<uisling ringte ned og ba 
om hjelp. Jeg er hengt ut 
som busemann over hele 
verden. . 

J -england, USA, Tysk· 
Jar. ,g Sverige. Ja. helt fra 

'ew Zealand kom de hit 
• "r å plage den gamle kvill' 
nen. 

- Det står omtrent som 
dengang ennå. Det var ko
lossalt hva de hadde med 
fra Russland. Kjeller og 
lofi ble fylt med vcrdifulle 
tepper og løpere. Maleder. 
Noe ble ødelagt med tidcn. 
Ettcr krigen måtte vi til 
igjen, da hun fikk sakene 
igjen fra Direktoratet. Vi 
stablct fra gulv til tak. På 
en dag hengte vi opp 64 
malcrier. . 

- Men fruen var van· 
skeligere å ha med å gjøre 
enn Quisling. Hun var 
kravstor. Det var ikke han, 
Han pusset skoene sine 
selv, enda de hadde tjenes· 
tejente. . . 

]\'<on hun hadde det ikke 
o Hun ringte meg us-

tanselig og var redd. Både 
kona og jeg satt ofte og 
snakket med henne. Hun 
ble mer og mer nedfor: 
Forferdelig ensom. 

. '. 

For noen år sidcn skulle 
hun skrive testamente. Vi 
fikk velge ut hva vi ville ha, 
sa hun. Portrctt eller land
skapsmaleri. 

Hun stolte ikke på noen, 
og min kone og jeg kunne 
bare ikke svikte henne. VI 
diskuterte aldri politikk, 
slår Hovde fast. Mcn hun 
gikk aldri på noe møte et· 
ter at Quisling engasjerte 
seg i NS. 

D ct faktum at Maria kom 
fra en jødisk slekt i 

Ukraina, ble tidlig et pro
blem for Quisling. Selv be
tegnet han henne som ,'cn 
russer av nordisk her· 
komst». Under hele krigen 
levde hun i bakgrunnen, 
men i Reichskommissar 
Terbovens eget album sto 
det under et bilde av Ma
ria: - Vidkun har en me
get vakker hustru. Mens 
førkrigsårene var øko· 
nomisk vanskelig for fami, 
lien, ble situasjonen en 
annen etter krigsutbrud· 
det . 

Maria flyttet med man· 
nen til Gimle på Bygdøy, 
og årslønnen gikk opp I 
400000,-. Skattefritt!! 

Maria levde igjen et liv i 
luksus. I Ukraina var hun 
før 1923 omsvermet av 
tsarvennJige "deIsmenn. 
N å var det nazister og hird· 
menn 130m omsvermet Quis
lings vakre kone. 

Men hun ble aldri noen 
propagandafigur. Hun 
holdt seg i bakgrunnen. 

1945: Eventyret er over 
for Vidkun Quisling. Fra 
dødscellen nekter han å 

. appellere sin dødsdom til 
kongen. Men Maria ga ikke 
opp. Hun søker selv kongen 
om benådning for mannen. 
Forgjeves. Møtene i eelle 
34 var opprivende. 22 års 
samliv endte i denne døds
cellen. . 

For annen gang var 
Maria styrtet fra lTlaktcns 
Under. Lejligheten i Erling 

Et utrolig verdifullt maleri, sannsynligvis malt av 
franske Monet, en !lV impresjonismens grunnlegere. 
Det hadde fått gulvplass. . 

4 

------.----------------------

Skjalgssons gate får hun 
tilbake - og en del av 
kunstverkene. 

Igjen senker sløret seg 
over hennes liv. Bare noen 
få venner slipper inn i <, hen· 
nes fengsel». 

Kjempetilbud mottok 
hun fra alle verdenshjørner 
for å fortelle sin historie. 
Men hun tok det med seg i 
sin grav. Alt sammen. 

I alle årene etter krigen 
har leiligheten stått der. 

Nøyaktig slik Føreren for
lot den i april 1945 . 

I dette mausoleet «levet» 
Maria frem til 19,7 da hun 
ble flyttet til Uranienborg
hjemmet der hun bodde de 
to siste årene. 

Og navnet Quisling, ver
denssymbolet på forræde
ri, beholdt hun til det siste. 
Da NA gikk gjennom leilig
heten i forrige uke < sto Quis
lingnavnet ennå under 
ringeklokken. 

Det må befinne sep ver
dier for millioner pa veg
ger, bord, kommoder og 
gulv i den fireroms leilighe
ten. Malerier, ikoner, va
ser, lysekroner, våpen, 
tepper, lamper, ur og klok
ker. 

Det aller meste av' rus· 
sisk opprinnelse. Ikke a It 
er like verdifullt, men Ma
ria har ikl,e hatt hjerte til å 
kvitte seg med noe. 

M en ingen i dette land, 
. eller noe annet for den 

saks skvld, kan ennå fortei
le hva' de representerer i 
norske nikkelkroner. 

Hvem har malt de vid
underlige ikonene? Hvor 
kommer de fra og hvem 
har eid dem? Når er de 
laget? 

Er det der en Remb
randt? Eller er det en ekte 
Ruhens? Hvem var adels
mannen som bestilte det 
vidunderlige 'gyllen
lærsmøblementet hos hvil· 
ken kunstner? De gamle 
våpnene. Hvem eide dem? 
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Et reisealter, eller ikon, forgylt (eller kon det være gull?) er plo!,· 
sert dandert med el halvt nedbrent lys. en byste av f;>re.en, og en 
mormorstatuett av Jesus Kristus. 

-------- ---- ------- ---- .. ---- -- ----,-
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Og hvem stjal dem? Hvil
ken begavet våpens med 
smidde dem? 

Er det gull ireisealteret 
på den antikke kommoden, 
eller ekte stener i det vid
underlige dekorerte uret? 
Det vil ta år il finne ut av 
alt dette, internasjonale 
eksperter ma til. 

Moderne teknikk ma til. 
Radiuaktive provel' må 
tas, og malerier må ront
genstriiles. 

Ingen tor sette verdi på 
noen ting. ikke engang 
kunstskjonnere, Meget cl' 
usignert og krever topp 
internasjonal ekspertise. 
Noe er i dårlig forfatning 
og ma reslaurpres. Men 
det er godtatt al alt var 
Marias. Hun hadde særeie. 

Senere ambassador 
Prebensen med frue er
klærte at fru Quislings mor 
bragte mange a'; tingene 
fra Krakow til de'1 britiske 
ambassaden i Moskva. 
Prebensen og Quisling 
bodde sammen den 
gangen. 

Det er h.r.adv. Finn 
Thrana og generalsekretær 
i Oslo Indremisjon, Aage 
Muller-Nilssen som fortel
ler dette til NA. 

Førstnevnte er testa
mentsfullbyrder. 

To-tre personer får vel
ge seg ut et maleri. I for

ste rekke vaktmester Hov
de for stotle og talmodig 
sjelesorging gjennom 50 
ar. Dernest et par vennin
ner av Maria. Endel får 
videre fastsatte belop. 
Frogner menighet får et 
madonnamaleri fra pike
værelset. 

En femtepart av alt det 
resterende g,h til Quislings 
gamle bror Arne som 
nærmest har gjemt seg 
hort i Brooklyn. 

Mens hele' fire femtepar
ler ga r til et legat for tr
engende kvinner og menn. 
Dette legatet er bestyrt av 
Oslo Indremisjon. 

Inlet pikeværelse i kongeriket 
kan vel rose seg av lignende 
herligheter. 
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