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«Maria Q» - uten kilder og uten omtanke 
Ar Ane Jurit::ol,jolll'li(/!is! og/iJr/(/I/1'1" 

Fra første PR-linje til teppe- årene som er gått siden bo- masj anen i et brev fra meg. pen for å trekke publikum til skulle eksostere, fant jeg sva- tokvinne Hllnkunne ha oppfatte~ ::oJm mer original sjekke fakta. Marias russis-
falI har de' vært en sDesiell ken ble utgitt harjeg opp- Svaret kom fra Ellen Horn, teatersalen. Cecilie Løveids ret. Det falske identitetskor- oppsøkt F::~:s8.rkivet. følt. Hvorrc' e.ar ikke National- ke nam er :!ere gangersta-
opplevt'lsi':' et folge National- rettholdt kontakten med ogvar kort og greit at slike «Maria Q" markedsføres tet som bie brukt som bevis tatt pa og :cst Quislings pri- theatret Se:! dette, ogut- vet feil. To fotografier påstås 
tbeatrets·'\I&l'ia Q •. Fra Alexandra og hennes ekte- hensyn ville hun ikke ta. som et nytt og originalt på at Vldkun og Maria var vate sy\"er. :ie sans for 1822. styrt teaterprogramnlet å være av Alexandra. Hadde 
nlitt sUis:ed virker det sonl mann. Da Nationaltheatrets Tomhodet skjøge? stykke drama. Originalt er ektefolk, og som sørget for Der har AJ~xandra skrevet med enlr:er, artikkel der den de opp sakt billedarkivet på 
om alle lr, ':olverte bar holdt planer om «"laria Q« ble det, men ikke særlig nytt. at Maria kom ut av Sovjet- inn flere f.': :ater på russisk. faktiske r,:storien fortelles" Universlt etsbiblioteket, vil-
for øyne og ører og turet Igent. var det derfor naturlig Alexandra dØde for tre Løveid har spunnet sitt fan- unionen. Et dokument Vid- Den 20. at;::;.lst: «Min navne- På den ma:en ville publikum le de sett påskriften om at 
frem med onske om en pre- å viderebringe denne infor- måneder siden, men hadde tasidikt rundt faktiske per- kun Quisling selv hadde la- dag. Acia Jgden21. au- gått til [utstillingen infor- det ikke er Alexandra som er 
miere om~ltt av sensasjo- masjanen. hennes ektemann tatt turen soner og hendelser, Men get. Resonnementet om det- gust: .. Bl~;::~p". Cecilie LØ- mert om den virkelige histo- på bildene 
nef. Ceci~le Loveid har 1'01'- Alexar,dra har i alle år til Nationaltheatrets scene, hvor har hun fått disse opp- te slik det fremkommer i veid har o~sa irikt monn rien. og de ':llle kunne kon-
synt seg grovt av andres voktet sitt privatliv, spesielt kunne han sett sin kone lysningene fra, selve ramme- min bok. er gjengitt i Cecilie brukt opp~::.sninger jeg mot- sentrert s::; om å oppleve Opphavsrett 
researcl":-8.rbeide uten il iNorge.lworbun føler at fremstilt som en tomhodet verket til sitt stykke? Laveids d:alog. Det samme tok gjenne-m intervjuer med den uU:lcc:-:ede teaterdra-
oppgikildcr.]nn i dette har hun er blitt misforstått og skjøge, lØpende rundt med Boken «Privatmennesket er Quislir.gs tanker om å ta over -:1:0 pE:-:50ner. Sentrale mat urpt:-_::.:g sceno~rafien. Ja. fra b':or har National-
hun putt e: en dash nakne misbrukt. Da nyheten fra nakne pupper påleting etter Quisling og bans to kvinner" livet av :-'laria og begåselv- hendelser : hennes manu- Dajeg O';f:~.'ar forestillin- theatret her.tet alle de his-
pupper !llf.orende en fak- Nationaltheatretkom, var Pablo Picasso mellom bena i begynner med en prolog og mord da krigen var over. Jeg skri P! bygsel' på fakta som gen. var dv en evig mumling toriske bildene som ertryk-
tisk person hun vet ikke ons- Alexandra innlagt på syke- sin pyjamasbukse! Mens et fotografi av Maria og fikk oversatt en rekke brev kun finnes 1 min bok. blarJ.t pub~:i\:um om «h,:a er ket i teaterprogrammet? 
ket å bli iremst.ilt på scenen. hus. Hennes ektemann vå- Alexandra levde satt altså Alexandra. Det var Vidkun og dokumenter fra russisk sant« «va, det virkelig slik')". Universitet sbiblioteket har 
Nationalc':eatret markeds- ge! ikke åfortellebenne om Cecilie Løveid og skapte dis- Quisling som instruerte de til norsk. Viktige opplysnin- Stjele fritt National:i-,eatrets markeds- opphavsre:: til de fleste bil-
forer styk::et som om det var teaterplanene, rett og slett se fantasiene, pluss en kjekk to til å posere som gode ger fra de:'e materialet fin, foring og ptogTam tar ikke dene. men der får jeg opplys~ 
dokuh1er:~ arteater, og de fordi han mente det kunne liten historie om QUisling venninner. For meg er dette nes også: Løveids stykke. Selvfol~c:rg kan alle hente skikkelig ;:.:servasjon om at at de ikke 1-. ar lånt ut kopier 
hal'utgi:' 7: teaterprogram ta knekken på de få kreftene som gir Alexandra et kysk- selve symbolet på og nøkke- Hvor r.ar hun hentet. disse opplysr.ir, "efl bøker ogdo- forestilli!:zen er fri fantasi. til Nationaltheatret. ] min 
som ikke :"Jrklarer, men for- Alexandrahadde igjen, Men hetsbelte foret med blå fløy- len til Quislings spesielle liv opplysni::gene fra? Har Ce- kumente:- som er offentlig DEt brukes ord som "poet- bok erdet et bilde av Maria 
virrer mej sin blanding av Alexandras ektemann Geor- el. , . Heldigvis har National- med Maria og Alexandra, og cllie LO\'c:d gått tilbake til til gj eng e:: ~ Det er slik man lsk billed'.·o':", og det stilles mellom Tetboven og QUis-
dokumer.: arbilder, faktiske ge ba meg innstendig om å theatret hatt så mye ansten- en viktig del av boken, I Lø- originald'Jkumentene hos skriver his:,Jrie. Informa- spørsm:i.1 (.:n stykket «forsO- ling Bilde 'ilhØrerNTB, 
feil ogtea:erbilder. meddele Cecilie Løveid og dighet at de har fjernet den veids manuskript er denne RiksarkLet? Harhun brukt sjonbemes :'ramange kilder ker a gi ;,:o::a QuiSling opp- men de kaL ikke se å ha 

Natioll8ltheatret at Alex- scenen. hendelsen blitt til en egen tid i dette arkivet, er det og settes s~~men til ny in- reisning ; ~eaterprogram- solgt bruksrettigheten til 
andra og hennes familie ikke Jeg vil ikke ta byrden med scene kalt "Bildet på bal- merkelig 2.t hun ikke har formasjor. :il nye fakta_ Alle met pås:as det også at "vi får NationaltLeatret. Hvorhar 

Misbrukt Ønsket henne fremstilt som å informere Alexandras ek- kongen», En «egen scene» sjekket St cvemåten av Alex, seriøse fo,:'attere føver der- nv \'lt er: ~,;:-_ den både vakre teatret her. tet sine bilder, og 
en rollefigur. George regnet temann om hvordan Cecilie mange har lest før. Noe av andras kle:rgenavnAcia. for noter :~~ sme manustrip- og' myst~ S!-:f ~vraria». vet de ikke at også fotografi-

] neste:-, ue år arbcidetje[; med at en slik ben stilling var Loveid og Ellen Horn etter- det jeg brukte mest tid på å Gjennorr. hele manuskriptet ter hvor dE:- :ortelier hvor Hvor c
( l' car det vært så er er belag: med opphavs-

med il ?Ts'.e frem opplysnin, nok. DEll kom j O tross alt fra kom hans ønske. Det ervel belegge med fakta, var på- kaller Lo':eld Alexandra for opplysnir.~e!' er hentet fra. viktig fO! : :ationaltheatret il rett? 
ger til L,: ~~':"n "Pri\"utmen- ektemannen til en person bedre at den gamle mannen standen om at Maria og Vid- Asja. Og,;; r.avnet til Marias Kan en dl~:~~!" bare droppe self?p somendoku- Fra fars: p PR-linje til tep-
nesket Q:'-lslin~: og hans to som ..... a1' i hve, Og han trodde beholder sin illusjon om re- kun ikke ble gift. mor er st 3': et feil. Bagatel- dftte? Ka;-. ,~r. dIkter stjele -ppleveIse med pefall har det vært en spesi-
kvinner· Etter a ha passert derror 2t et seriest nasjonal- spekt på tampen av et langt ler.jaw' :,renhvisLøveid fn:: fra ar. ::;',=s arbeider? En naga att:,: Ognårde valgte eIl opple\'e:se å følge Natio-
et trangt ~alo;.;e fikk,leginn- teat er nIle respektere pri- liv. En respekt LøveidjHorn Dokumentene hadde oc..'ket å sette seg inn hem·isnir.' ::i kildene hadde ei bewg'c s,,, inn pa det do- naltbeatre:s .. Maria Q". Har 
pass hos . .vexandra Andre- vatlivets fred. I april i fjor «ikke kan ta bensyn til" ijak- i stoffet. k:mne hun fulgt kil- vært nok. ja hadde Cecilie kument.s.:':ske, burde dE jeg opple':d bvordan norske 
evne Vororlme. Vidkun QUis- fikk Cecilie Lm'eid og teater- ten på et teaterstykke, Godt bortgjemt i et arkiv dehemisccingene i "Privat- LO\'eids e;,c. dlktning' stått som star:: '":~ teaterpro- dra111atikere og teater arb ei-
lings for st e hustru.] de fem sjef Ellen Horn denne infor- Begge har ofret mer i kam- der slike dokumenter ikke mennesket QuiSling og hans langt stoc:ccre og ville blitt gramme, c:'ydd seg med å der? 
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