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«Uansett hva man måtte mene om Maria Quis
ling, har hun noe nasjonalt over seg». Ordene 
er Cecilie Løveids - dramatikeren som nå er 
premiere aktuell på Nationaltheatret med 
stykket «Maria Q». Et stykke der Cecile 
Løveid søker å kaste nytt lys over den 
gåtefulle kvinnen som var Vidkun 
Quislings hustru. 

AV SIDSEL HJELME, NTB 

Cecilie Løveid debuterte i 1972, 21 år gammel, og har en omfattende 
litterær produksjon bak seg. «Maria Q» er hf'nnes niende drrunaliskc 
arbeid. Helt siden Maria Quislings død i 1980, har Cecilie LøV('id vært 
nysgjerrig på hva som s~ulte seg bak fru Quislings mystisk(' aura. 

GATEN MARIA Q 
Når det gjelder Maria Quislings bakgrunn, cr det mye som er t.å· 

kelagt - noe hun selv bidro sterkt til. Hun møttp Vidkun Qui~,ung 
i Ukraina i 1922, og kom til Norge som innvaJldn:f nOf~n år sene
re. I løpet av sin tid vel vi at hun oppga seks fors~ellige fød
selsdatoer. Videre hevdet hun å komme fra en fornem familie, 
men dette er aldri blitt vf'rifisert, og Maria Quisling var en mf'S

ter i å vri seg unna spørsmål på det per.;onlige plan. 
I alle år levde fru Quisling i skyggen av sin mann, landsfor

ræderen, og etter at han ble fengslet og senere henrpttct, levde 
hun i ekstrem isolasjon. Hun ble aldri dømt. for noen forbryleise. 
men levde som i et fengsel i sin leilighet på Frogner. Ikke en 
gang naboene visste hvem hun var før hun døde i 1980. 

FANTASI OG EVENTYR 
Når Cecilie l.,øvpio. nå trekker Maria Quislings liv inn i ram

pelyset, er det ikke i fonn aven biografisk rpttlinjet handling 
der vi blir presentert for fru Quislings liv langs en kronologisk 
tidsakse. Det er Cpcilie Løveids egen Maria Q vi møte-r - og hun 
har lagt vekt på å få fram bilder og slenming av eventyr, både i 
fonn og innhold. Dette imlPbærer blant ann(>t et nært samarbpid 
med scenograft>n, Kristin Torp. 

HandlingPl'\ foregår for dt~t n1(>stt-' i Pil seng fonut.>t som et vi
kingskip, og vi blir presentert for store og små uegivenlwter slik 
Maria Q gjenopplt"vpr dem. Fra sitt frivillige indre pksille-ggf'r Ma
ria Q ut på reispr som er hevet over bpgrt>nsninger i tid og rOIll. Ma
ria møter avdøde personer, og hun fører samt.alt'r med Vidkun som 
hun aldri hadde med ham i levende live. Alt seIL fra Marias synsvin
kel. 

PÅ NATIONALTIIEATRET 
I fem år har Cecilie Løveid levd med Maria Quisling - lIled hC'nnes et

terlatte papirer og fotografier - og diktet seg inn i fru Quislings liv og Lan
ker. Stykket har hele tiden vært tiltenkt Nationaltheatret, for som Cecilie 
Løveid selv uttrykker det: ~(Uansett hva man måtte mene om Maria Quisling, 
har hun noe nasjonalt over seg». 

Lørdag 15. januar har stykket «Maria Q» premiere på Nationaltheatrets am
lIscene. I rollen som Maria Q møter vi teatersjefen selv, Ellen Horn, og Vidkun 
Quisling spilles av Nils Ole Oftebro. I\ietil Bang-Hansen er ansvarlig for regien. 

Å skrtve om og sette opp et stykke om en omstridt person som Maria Q går 
ikke upåaktet hen. Cecilie Løveid har fått mange henvendelser underveis - fra 
personer som uttrykker forakt for Maria, og fra personer som sier at de ikke 
angrer på at de sympatiserte med tyskerne under krigen. 

Uansett standpunkt., denne oppsetningen vil kaste nytt lys over en historisk 
persons liv og lankf'r. Ettl'rspørselen etter billettpr har vært stor, og også ut.en
landske teaterfolk har meldt interesse for stykket på Nationaltllcatu't. 
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Med den «virke
lige» Maria Quis

ling i bakgrunnen, 
lever teatersjef EUen 

Horn seg inn i roUen 
som Vidkun Quisli1lJJs gd

tefuUe kone i Cecilie Løveid.s 
stUkke «Maria Q». Oppsetning

(>n. hær urfJH~ni('re på Nationallhe
al ret lørdag 15. januar. 
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