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:; Ett av de unike bildene av Maria og Vidkun Quisling Bjørn Furuborg fikk da han i 1970 besøkte Maria Quisling i [eiligheten på Frogner i O[so. 

I Bjøm Furuborg er «Den unge mannen» i «Maria Q»: 
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Spilles på 
Nationaltheatret 
• 
1 levende live 

se til kinobesøket. Men dermed 
vm- det gjort. 

Det er ikke alle forunt å bli spilt på Nationaltheat
ret i levende live. ~~rn FJlrubocg fra Kristiansand 
er en av de få. Kve etter kveld har han blitt frem
stilt som «Den unge mannen» i Cecilie Løveids styk
ke om Vidkun Quislings gåtefulle kone Maria i opp
setningen «Maria Q». Men for den meget krigshisto
risk interesserte Furuborg har det vært en noe blan
det fornøyelse å gjenoppleve en av sine mange spen
nende ungdomsopplevelser fremstilt på scenen. 

Etter kinoen fikk Furuborg 
det hemnmelige ringesignalet til 
den lukkede leiligheten -~. _ 
lange, og tr~ kort", - som bare 
~noen ganSl{etaTnvidde. lege og 
advokat, kjente til. Etter dette 
ble det flere besøk til Erling 
Skjalgsonsgate, og etter hvert la 
den ensomme, isolerte husfruen 
mer og mer beslag på den unge 
mannens tid. 

Bjørn Furubørg med nøen av de tingene han fikk av Maria Quisling da han som en av de få fikk be-

Av 
KÅRE STOVELAND 
Historien om hvordan urmaker
!l1!,ster og ollti!<J'LJ>.wIU FUri.l, 
bO}"g havnet på Nationalthea· 
1iets scene er lang. Den starter 
på slutten av 1960-tallet mens 
unge Bjørn oppholdt seg i Oslo. 
Allerede da var hans historiske 
,§1!wJerintJ~.:f~1it, og visshe
ten om at den gåtefulle kona til 
en av krigshistoriens hovedper
soner i Norge, Vidkun Quisling, 
befant seg i tredje etasje i en 
herskapelig leiegård på Frogner 
i Oslo, ble en utfordring. 

Han hadde også opplysninger 
om at hun var i økonomiske 
vanskeligheter, og ønsket å sel
ge enkelte gjenstander. Etter 
flere forsøk slapp han til slutt 
inn til Maria Quisling. Det 
skjedde forste gang den_2JU)~0:: 
ber 1970, og senere ble det til· 
sammen ti pe~w}\.. 

Dette fikk dramatikeren Ceci· 
lie Leveid nyss om da hun arbei
det med stykket om Maria Quis

. \ing. Hun hadde timelange sam· 
~ taler med Bjørn Furuborg som i 

detalj fortalte om sine møter 
med Maria og inntrykkene fra 
leiligheten og livet i Erling 
Skjalgsonsgate. Lite ante Furu· 1 borg at Cecilie Løveid senere 
me<u;to,-dikterisk friy~t brukte 

I ham selv som en av personene i 
stykket. 

- Hva fortalte du Cecilie Løv
eid? 

- Blant annet at det tok meg 
over tre år å komme innenfor 
døra i Erling Skjalgsonsgate der 
Maria Quisling bodde i nest 
total isolasjon. Det skje .jen-
nom et gammelt N~::Il1ec1jem 

som forberedte en l11inn~.IDi' 
delignet Ve~n::Quis!iI)gs 
irj'vyeif~æ."Q.kirke. Med . 
denne-mannen som InngangsbIl
lett ringte vi på Maria Quislings 
dør. Den hadde tre låser, sikker· 
hetslenke og på dørskiltet stod 
"Fru Bang» - som var pikenav
net til Quislings mor. Etter en 
uendelighet av tid hørte vi stem· 
men til hushjelpen som i dør· 
gløtten spurte hvem \~ var, og 
hva vi ville. Etter ca. 20 minut
ters parlamentering hørte vi en 
annen stemme som spurte hva 
det var som skjedde. 

For Bjørn Furuborg var det en 
utrolig opplevelse bare å høre 
stemmen til den gåtefulle, mys
tiske Maria Quisling. Etter nye 
tyve minutters parlamentering 
gjennom dørsprekken med sik· 
kerhetslenken på, slapp de inn i 
leiligheten, og han ble fullsten
dig blendet av den fantastiske 
kunsten som dekket alle vegge· 
ne, byster av Vidkun Quisling og 
glass som hadde tilhørt tsar Ni
colai IL Hun antydet samtidig 
at hun og hennes familie tilhør
te den russiske lm·adel. 

- Jeg ble som sagt fullstendig 
blendet. Det var som å komme 
femti år tilbake i tiden. Samti· 
dig tenkte jeg hele tiden på 
hvordan jeg skulle klare å kom
me tilbake for å få bedre tid til å 
oppleve den spesielle atmosfæ
ren og de unike historiske gjen
standene. 

Sj ansen kom i form av hus
hjelpen fr? .Mysen og et kinobe· 
søk unge Furuborg etter mye om 
og men fikk henne med på. Hun 
levde ne' ", nesten like isolert 
som sin ,oue og matte ha fru 
Quisling" • .,otetrebende tillatel· 

soke henne i den isolerte leiligheten i Oslo. (Foto: Arild Jakobsen) 

- Jeg tror hun fattet interesse 
for meg fordi hun skjønte jeg 
hadde ganske store kunnskaper 
om hennes avdøde mann. Hun 
hadde behov for å sn'akke om alt 
det som hadde skjedd. Jeg hus· 
ker vi sa tt ved det store stuebor
det, og mange ganger holdt hun 
meg i hånden under samtalene, 
som etter hvert ble meget fortro
lige. På den tiden hadde hun 
som nevnt økonomiske proble
mer. Hun var fortsatt bitter over 
det som hadde skjedd, hun 
snakket fortsatt gebrokkent, var 
ensom og ofte kledd i en litt 
sjuskete morgenkåpe. Jeg tror 
jeg var en av de få som ble for· 
trolig med henne. Jeg fikk hele 
hennes livshistorie, bl.a. om den 
skjebnesvangre kvelden hun 
traff ham som senere skulle bli 
hennes mann, og også selve 
symbolet på en landsforræder, i 
den ukrainske byen Karkow der 
Vidkun Quisling deltok i Fritjof 
Nansens store hjelpeprosjekter. 

Da Bjørn Furuborg så Cecilie 
Løveids stykke på Nationalthea
tret ble han overrasket over at 
forfatteren hadde brukt så 
mange av hans opplysninger og 
beskrivelser i stykket. 

MariaQ 
AV CECIliE l0VEID 

Bjørn Furuborg er blitt en av personene - «Den unge mannen»- i 
Cecilie Løveids teaterstykke «Maria Q" på Nationaltheatret. 

- Det var også en merkelig . ter imponerende, og tatt i be-
opplevelse å se seg selv som ung . traktning de mange dikteriske 
mann i en rolle på selveste Nati· . friheter og det~er som iKke 
onaltheatret, sier han. Det var : sf!'mte. så var forestillmgen til 
også med litt blandede følelser ' tider veldig bra og interessant. 
jeg konstaterte at mine opplys-' - Stykkets hovedide var vel å 
ninger var brukt med §.tor dikte·, gi et bilde av den gåtefulle og 
risk.frih<ct. Mange detaljer stem-: ensomme Maria Quisling. Stem· 
te ikke. Mitt bilde a\' :'larias lei- mer Cecilie Løveids Maria med 
lighet hadde brent seg inn i min· den Maria du opplevde for 25 år 
net, og var overhodet ikke det siden? 
scenebildetjeg'm0titlåteat~t. - Jeg har tenkt mye på det. 
Men teaters]efElTen H(ii'ns Ma· Ikke ,t pa grunn av de ·0· 

ria-skikkelse var pa mange må- re dE. ,n om akkuLlt G 

som har pågått i Aftenposten i 
lang tid. Cecilie Løveid er blitt 
kritisert for ikke å gi et riktig 
bilde av Vidkun.Qiuslings kone. 
Ikke vet jeg om hun narprøVda 
gi en tilnærmet dokumentarisk 
bilde av Maria, eller om "Maria 
Q .. mer er et psykologisk drama. 
Personlig mener jeg vel at når 
hun traff noen av de la p~xsOne.I.. 
som virKelig hadde møtt MaTia, 
burde hun KansKJe 1lf1:ikTUeres 
opplysninger ,pa .."Iiiij{ull"""-,nå· 
te. 

- Jeg kan ikke si hva som 
egentlig skiller Cecilie Løveids 
Maria og den Maria jeg møtte, 
fortsetter Furuborg. Men jeg 
kan si litt om den Maria Quis· 
ling jeg traff et titalls ganger i 
1970. Det var en Maria som 
hadde låst seg inn og nærmest 
barrikadert seg i en leilighet i 
30 år. En Maria som den første 
tiden etter frigjøringen nesten 

. ikke kunne bevege seg ute blant 
folk fordi hun ble mobbet på det 
groveste. Det fortelles at hun 
tok på seg de styggeste klærne 
på grunn av spyttklysene. 
Egentlig skjønte hun vel ikke 
helt hya hennes mann drev med 
før og under krigen. Hun var 
selvet totalt upolitisk mennes· 
ke. Jeg sier ikke dette for på no
en måte å unnskylde henne, 
men for å forklare litt av bak· 
grunnen for det mennesket jeg 
møtte tredve år etter. 

Og det mennesket Bjørn Furu
borg møtte i den herskapelige 
leiligheten på Frogner var en 
gammel russisk dame i utlen
dighet som hele tiden gi,kk..og 
tenkte på fortiden. Hun ble aldri 
formg meaaen:tIun hadde fort· 
satt behov for il snakke om det 
som hadde skjedd. Og etter hver 
ble den unge kristiansanderen 
en av de få hun åpnet seg for. 

- Jeg kom veldig nær henne. 
Hun betrodde meg mange ukjen
te detaljer fra sitt samliv med 
den mannen som ble tidens stør
ste landsforræder. Bj.a. at han 
aldri var brutal mot henne. Men 
jeg fikk aldri noen sympati med 

\. Vidkun Quisling selv omjeg fikk 
.li stor sympati for hans hans kone, 

I
l denne gamle utenlandske da· 
\ men som det meste av sitt liv i skulle bli sittende isolert i et 
li fremmed land og mer og mer le· 
i', ve i fortiden - en fortid hun al-

l dri helt forstod. 
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