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Ad fru Maria Quislings dødsbo. 

Tak for Deres brev af 15. ds. 

: \'0'~'{dr'r') .• , ~f ')~H"~:; ~rr'~"'1~N' v;1 t~1 ~rM medoplp. at rlet ikkp var i høc;ten 

1922 men nogle måneder senere,at V.Q. indgik det førstomtalte ægteskab. 

Efter min bedste overbevisning og andres mening - personer der var til stede 

i Kharkov på det pågældende tidspunkt - er det helt urigtig at grunden til , 
giftemålet var, " at han (Q) skulle sørge for, at hun kom ud fra Sovjet". 

M.h.t placering i Frankrig har jeg ingen personlig viden. 

Jeg må mene, at der forelå normalt ægteskabeligt samliv. 

I ./. Yderl igere vedlægger jeg et citat fra min erindringsbog Min russiske ungdom 
(Gyldendal 1978). men henstiller, at det kun tjener til Deres personlige ori

entering og ikke anvendes som "officielt bilag" til en "boberetning" eller 

lign., da det efter nogles mening kan opfattes som mindre venligt over for 

den første fru Q. 
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Quisling var allerede da grebet af tanker, som senere hen blev dyrket af 
Adolf Hitler i hans teorier om "den nordiske og ariske race". 

Da han pludselig en dag i Kharkov giftede sig med en meget ung dame, vist 
18 år, født i Sevastopol , sagde han straks, at hun givetvis var af nordisk 

afstamning, og sikkert stammede fra norske vikinger, altså ikke blot vikinger, 
men norske vikinger på Krim, og at hun havde gult hår og blå øjne. 

Hun havde blå øjne, det kunne man ikke tage fra hende, men det var klart 
for alle os andre, at det gule hår havde en mere mærliggende forklaring, der 
intet havde med norske vikinger at gøre. - Det var for øvrigt interessant, at 

trods revolution, borgerkrig osv., kunne kvinder skaffe sig de vigtigste skøn
hedsmidler. 

Vi i hans omgivelser var enige om, at giftermålet nok var en oplagt mesalliance. 
Ikke fordi flere havde oplevet og mindre respektfuldt omtalt fruens moder sid
dende på gadehjørnet og falbyde suppe ved at råbe på godt russisk: "su-up, 

su-up, gorjatjij SU-Up" - suppe, suppe, varm suppe - det var jo all right og 
efter omstændi.ghederne al ære værd. 

Vi tænkte kun på, at hvad der forlød om den unge dames hele holdning og 
adfærd efter vor mening næppe kunne svare til Quislings sikkert ret strenge 

etiske begreber. Jeg omtaler det alene, fordi det viser Quislings absolut mang
lende evne til at bedømme forhold og personer. 

Utt codi.t: 1llt!C1 !liU lstln!):)e looen længe. Jeg tidt" trd f1ur'sf;. Slde Oidnat 'lulsllng::..

tilhængereset den forklaring givet, at det drejede sig om en politisk flygtning, 
der skulle hjælpes ud af landet, og derfor giftermål og hurtig efterfølgende 
skilsmisse. - Dette savner efter min bedste overbevisning ethvert grundlag. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO




