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Quislings første· ekteskap 
Av Hans Fredrik Dahl .. ~~ *~/r'1,t , 

KULTURDEBATf 
Hans Fredrik Dahl svarer her på de innvendin
gene Kirsten A. Seaver nylig reiste I Afienposien8 
spalier (29/1) mot første bind av hans Quisling
biografi «En fører blir tIl»_ 

En 70 år gammel skilsmi
sekonflIkt blusser ut I hef
tig oppslag over en helside 
I Aftenposten 29. januar_ 
Kirsten A. Beaver, som har 
opptrådt som parisrepre
sentant for Quislings første 
hustru Alexandra Voronine 
under flere rettssaker I 
Oslo I de siste. årene, går 
voldsomt I rette med min 
biografi «En fører blir til»_ 
Det bilde jeg tegner av 
Quislings første hustru, er 
så sårende og feilaktig, 
hevder hun, at jeg har 
«øvet vold mot historien 
som fag». 

Jeg kan Ikke helt følge 
henne I dette. Historiefaget 
byr oss å gjenskape forti
den ved hjelp av så pållteli'
ge kilder som mulig, og for 
det tilfellet at kilder mang
ler, å trekke de nødvendige 
slutninger så nøkternt og 
eksplisitt som mulig. Insi
nuasjoner og utfall I det 
omfang Seaver presterer I 
sin helside, gjør I alle fall 
mindre ære på faget. Fak
tum er nemlig at vi står 
omtrent samme sted når 
det gjelder kildene og de 
grunn1eggende fakta I den
ne merkelige ekteskapshIs
torien - om hvordan Vid
kun Quisling tok en hustru I 
1922 og en ny I 1923. VI 
bygger begge I hovedsak 

_ på de samme kilder som lå 
til grunn for de undersø
kelser Arve Jurltzen gjorde 
i 1988, og som er gjengitt I 
hans bok «Prlvatmennes-

. ket Quisling og hans to 
kvinner». Disse Igjen byg
ger I høy grad pA-Alexan
dras versjon - og på annet 
materiale, som vi begge 
anerkjenner. Det er altså 
helt feilaktig når Sea ver 
hevder at jeg bare støtter 
meeg til det Maria og Vid
kun Quisling har fortalt. 
Jeg legger, I motsetning til 
hva hun gir Inntrykk av 

. overfor Aftenpostens lese
re, stor vekt på Jurltzens 
funn, både om Alexandra 
og Maria. 

Det er også en desinfor
masjon at jeg skal ha ser-

vert historien om «Vidkun 
og Maria I rosa glasur», og 
feid de uheldige sider ved 
skilsmissen og gjengiftet 
under teppet. Jeg har lvert 
Imot Inngående drøftet mu
ligheten av at QuIsling ikke 
var gift med Maria I det 
hele tatt, eller aldri ble skilt 
fra Alexandra og følgelig 
kanskje var bigamist, og at 
hans opptreden utad I alle 
fall viser sviktende reall
tetssans. 

Derimot er jeg I motset
ning til Seaver Ikke mo
ralsk Indignert over at han 
hAndterte utreIsedokumen
tene I 1923 litt Informelt, for 
å få alle tre avsted fra 
Russland Det er også en 
lang rekke andre punkter 
hvor jeg har en annen vur· 
derlng enn henne - noe hun 
velger å understreke med 
følelsesfulle utbrudd og til
dels kraftige tøyninger av 
min tekst. Jeg kan Ikke gå I 
detaljer om alt. Leser man 
først en bok mot veden, er 
det Ikke mye en forfatter 
kan gjøre annet enn A sl: 
Les om Igjen. Bare ett sted 
stiller hun meg forøvrig et 
nøkternt spørsmål. Hvor 
har jeg det fra at Vidkun 
og Alexandra sov I hvert 
sitt værelse I leiligheten I 
Erling Skjalgssons I[ate? 
Det har jeg fra Arne Quis
ling, som bodde sammen 
med dem. Henvisningen 
står I notene. 

Med hensyn til det faktis
ke, mener Beaver at jeg 
Ikke har gjort tllstrekkellg 
forarbeid og samlet kilder 
fra The Hoover InstItutIon 
ved Stanford, som etter 
hennes utsagn ro~mer ve
sentlig stoff om Quislings 
tid I Russland og Ukraina. 
Jeg har selvfølgelig vært 
Inne på tanken. Men etter A 
ha sett de dokumenter fra 
Hoover som Seaver I sin tid 
viste Stein Ørnhøi, slo jeg 
det bort som kanskje mhl
dre vesentlig enn l gjen
nomgå alt det andre som 
finnes, fortrinnsvis ved FN
biblioteket I Geneve. Min 
vurdering den gang støttes 

Ektemannens biografi må skrives ut fra hans syns
vinkel, skriver Hans Fredrik Dahl i sitt svar til 
Kirsten A. Beaver, .rom ifølge Dahl tar Alexandra 
Voronines parti 100 prosent - mot Quisling . 

av at Beaver heller Ikke nå 
har noe egentlig aubstanlll
elt å legge frem fra 'Stan
ford-samlingene. Hun viser . 
Ul et dokument I Hoover
samlingen som tyder på at 
russiske myndigheter la 
restriksjoner på utførsel av 
utenlandske diplomaters 
antIkvItetskjøp, Imotset. 
ning til hva jeg hevder i 
min bok. Men det kan 
knapt kalles vesentlig. Og I 
alle tilfeller oppfattet lega
sjonspersonalet selv ut
førelsen som fri. 

Ytterligere en opplysning 
legger hun frem fra Hoov
er-samlingen: den at Quis
lings danske kollega Her
mod Lannung kom til 
Kharkov først etter Ale
xandras og Vidkun Quis
lings giftermål og avreise 
til Norge I 1922, og at han 
således Ikke selv kan ha 

. truffet sin norske kollegas 
hustru. Det han skriver om 
henne, er annenhånds og 
derfor "sladder .. , hevder 
Seaver. 

Jeg er enig med henne I 
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a~ t.annunp Qmtate' ~i bana adterci væ.e nesten 
være, armenll4ndø eUer" umlllig å forklare. Han var 
alle f4J1 grunnet pA flykUp jo alett Ikke mannen aom 
møter. ' Det, fremgår av' uten videre giftet aeg for å 
hana' egen bo~ forsåvidt,. akille seg året etter, eller 
og ~enger tJqte eget beleQ; den som kunne bingå et 
Men hana memoarer Øl' romantiak ekteskap um14-
Ikke derfor verQiltJae.!!om.. delbart etter å ha avviklet 
den pålitelige og nøkt!l~ et forutgående. Han hadde 
:rapportør han t almJtmelig,; IIlne mer omfattende Le
het er. gir han nok en kor",' grunnelser, altt prosjekt. 
rekt4eknlng av de oppfah Og han mente aelv 1 opptre 
nlnger som fantes om Ate- høyverdig - også I den 
xandra t hana krets av hjel- henseende at han må ha 
pearbeldere og atudenter. regnet oppbruddet fra ekte
VI kall derfor nokså trygf akapet med AleJ!;andra for 
holde 088 til hanll bersl- ,å kunne gifte Beg med Ma
ning. ria, aom en gyldig akllamla-

Penne krets' har altså se, plen eller annen måte. 
oppfattet Alexandra som Han v1~le redde Alexandra, 

al"1. l' få h~e ut av miljøet I 
mor_ øsaktlg, t alle fall lOlarkov, oppdra og qtlmu-
som ytterqt utfordrende., lere henne i Vesten. 
De ~ ha tatt fell l dette;' At ban i dette opptrådte 
Alexandra kan hå' vært ternal1 ti k ant t tgi pa a a, og mpu-
vers ennom uskyldig! 1,Iatorlsk, det 'er aå. At han 

og de, kan ha misforstått 
hennes "karakter. Hennes krenket sin unge hustru, er 
overQåd" 1ge bruk av kos, me- opplagt. ~ana tause kloa-
Ik sethet overfor det annet 

t a - som vi har ~,uav- kjønn hadde to år t14ligere 
henglge kIldør for - kan 11& tørt til at ~ for livet såret 
vært utslag av ren ung-
40mmelighet. Men ,med' en armen ung kvinne, Ninl 
rette eller urette ble hun Bø. På den annen side er 
altså oppfattet som lettstn. det karakteristisk at Ingen 
41g. " av 4em støtte ham bort av 

den grunn. De Inntagende 
Etter min mening opp- og kjærlige brev fra , 

fattet også Qulsllng henne Alexandra til Vidkun lenge 
slik. Og hana PSYkoloJlske etter at han hadde giftet 
motiv for å glfteseg med seg med Maria viser det. I 
henne etter kort tlds be~: det hele tatt, trekanten Ale
kjentskap, og skille seg ftø. xandra-Vldkun-Marla 
henne ø,Jlerede året etter, var utrolig komplisert. 
var å «redde» henne - få Fremfor alt ble 4ent' reget 
henne med hjem til Norge av at aktørene I a liten 
og bevart som 4et gode grad forato hverandre. Vid
menneske hun egentUg vu, kun forsto nok Ikke hvor 
Det er som Innsyn l deime' 4ypt han krenket Alexan
«kvlnneredder-p/lykologt..' dra. Hun, på sin side, kunne 
jeg /lIterer fra QulslinP umUlIg overskue hana pro
egen novelle - selvfølgeu, sjekt. Hvordan sklllie en 
Ikke for å bevise noe idor- livlig l7-årlg ukralnerlnne 
delakUg om Alexandra forstå en lukket einstøing 
selv, Ij()m Seavel' tror. NO- fra Telemark? Eller trenge 
vellen er, som jeg opplyser, Inn I en så komplisert 14eo
antagelig skrevet fBr han logisk karakter som Quis
traff Alexandra. Men den ting? Forsåvidt er det nett
retter et flomlys inn I hana opp en skilsmissekonflIkt -
personlighetstrekk 1 så må- med de velkjente tragiske 
te. Den viser en mann som trekk av uforenlige sltua
lengter etter å gjøre godt sjonsoppfatninger - vi ser 
for en kvlnnep.- skrApla.- utspille seg I de lidenskape
net. ',lIge pa88ujer I KIrsten 

Jeg kan ta fell. Men min Seavers artikkel. Jeg aner
forklaring har den fordel at kjenner selytølgellg hennes 
den føyer l!ammen elll1el rett til å ta 100 prosent par
løse ender og ellers dunkle ti for Alexandra. Men ekte
punk*er ved hele historien, 'mannens biografi må skri
som ellers blir liggende ves ut fra hana synsvinkel 
ubesvart. For hvls Qu!sling - med den kritiske diBtan
ikke hadde hatt et' motiv I se som historiefaget lærer 
nærheten av dette, vlUe 088. ' SNO
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