
T () hustruer. Maria Pasek (til venstre) og Alexandra Quislingjotograjert på balkongen i Erling Skjalgssons gate 26. Bildet er tatt av Vidkun 
Quisling sommeren .1924. roro: NASJONAl mR! IOTfKET, OSLO 

Vidkun og Alexandra 
lom: 
ALEXANDRA VORONINE 
Quislings unge hustru 
Gyldendal 

T En tenåring som Vidkun 
QUisling bedro og sviktet på det 
nedrigste, trer frem fra skyggene 

Legedatteren Alexandra Va· 
rnnine var 1 H år da hun t.raff 
(Ipn høye, blonde nansen
medarbeideren Vi(Umn 
Quisling i sin hungersram
mede hjemby Kharkov i 
1922. Hun var sekretær på 
ett av kontorene for nød
hjelpen, hun ble betatt av 
den norske offiseren, de ble 
forlovet og giftet seg 21. an
gust samme år. Da var hun 
fylt 17, han var 35. 

Aret etter hadde han 
tvunget henne til å ta abort. 
meddelt henne at han had
de funnet en ny kvinne, Ma
ria Pasek eller Paseshniko
va, og villp. skilles. I sin «rid
derlighet" forsøkte han å 
fremstille det slik at det var 
Alexandra som Ønsket skils
misse, og ble rasende da hun 
ikke spilte med i en samtale 
hos en norsk diplomat i Pa· 
ris. Diplomaten truet ham 
med anklage for bigami. noe 
som ville ha stoppet en lo
vende offiserskarriere (og 
kanskje stoppet mye annet, 
for den de]). 

Opptegnelser 
Dette fremgår av Kirsten 
Seavers redigerte og kom
menterte utgave av Alex
andra Voronines opptegnel
ser fra disse dramatiske år i 
hennes liv. Voronine døde i 
California hØsten 1993, 88 år 
gammel. 13 år tidligere var 
rivalinnen Maria gått ut av 
tiden etter 35 åri isolasjon i 
Erling Skjalgssons gate i Os
lo. 

I en diSkusjon her i avisen 
i ~renc lf192U)U3 gjorde 
Kirsten Seaver det klart at 
hun mener Alexandra Voro
nlllf' har fMt rlårlig behand
ling fordi Vidkun og Maria 

ut av det SamlTIP Kharkov, 
ved hjelp av et falsk nansen
pass hvor hun sU. l' oppf,jrt 
som "Mary QUisling ... De( te 
dokumentet. ble funnet. av 
Arve Jurltzen, Derimot har 
ingen funnet noen viPIses
attest for det angivelige ek
teSkapet mellom Maria og 
Vidkun, selv om d(' fpjrt'l 
"bryllupSdag" 10. sc'p(em
ber hvert år. 

Gjetet av Maria 
Quisling var oppsatt på at 
Alexandra ikke skulle dyrke 
sine kunstneriske evner
hun både danset og sang
ifølge Seavel' fordi eiet kun
ne skape oppmerksomhet 
omkring- henne og- 1W111lf';;; 
ekteska-p med ham. rien 
prektige offiser og- presl e
sønn. Han satte Mmi" til å 
gjete sin fem år yngre, ut
dankede forgjengel; og det 
er til å forstå at Alexandra 
gjorde to forsøk pn å ta sil t 

Quisling er de opplinnelige 
kilder til de versjoner som 
foreligger om hennes "lett
ferdighet", som det het den 
gang. Det er vanSkelig å av
vise hennes argumenter, 
men også vanskelig å avvise 
historikeren og Quisling
biografen Hans Fredrik 
Dahls påstand om 

.. I sin «ridderlig
het .. forsøkte han 
å fremstille det 
slik at det var 

at trekantforholdet 
Maria-Alexandra
Vidkun var over all 
måte komplisert. 

Av Seavers bok 
fremgår det at 
Quisling opptrådte Alexandra som 
så til de grader kyn- ønsket skilsmls

se, og ble rasende 
da hun ikke spilte 
med i en samtale 

isk og følelseskaldt 
at det blir tungt. å 
gOdta de vandelsat
tester han fikk un
der prosessen i 1945 
som et moralsk in
divid. Nå hender 
det at menn, politi

eget liv. Da had
de Quisling 
sleskt og syst.e
matisk forsøl,t Il 
fremst.ille det 
slil< at d" lo 
kvinnf'ne var 
gode venninner, 
og de t.re )odde 
irlyllisknoki 
:mmmp leilighet 
på F'rogner. I 
1924. før hun var 
fylt 20, fant 

hos en norsk dip- Alexandra ut. at 
lomat i Paris.. dette ikke gikk. 

kere ikke minst, gjør mye 
underlig med kvinner. Det er 
ikke dØdsstrafffor slikt, ikke 
alle kommer for riksrett hel
ler, men det hender at slik 
adferd forteller nokså mye 
om et menneskes karakter. 

Han fortalte sin 18-årige 
kone at det var slutt, og at 
han ville parkere henne på 
et pensjollat i P~ris hvor 
hun nok skulle få litt penger. 
«slik at aIt. ville g'å bra". Så 
reiste han for It hente I\1aria 

Hun forlot Kris
tiania og bosatte seg hm; en 
tante i Nice. Derfra dro hun 
til Shanghai, hvor en orto
doks prest i 1931 annullert.e 
hennes ekteSkap. Hun giftet 
seg så med en lege som dØde 
etter kort tid, og siden med 
den russiske arklt.ekten W 
George Yourieff. De bosatte 
seg som flykt.ninger i Califor
Ilia etler kOlll/tlunisLenes 
maktovertagelse i Kina i 
1949, ogder bodrle hun til 
sinci"d. 

F'rem (il 1 ~2n·:lO kmrrs
pOncl(lrtp hun lllrd QUisling, 
og hf'traktrt ham frrmdelE's, 
nlPd rU1-'sir:::k lydiglwt. som 
::->in lovfornlf'lig'p rk1,pm:-11111. 
I\1"n etter I (124 traff hun 
ham aldri. 

The Trust 
F:lllitp 1Jf'I\'st :-;idp vpf! l\T[lri:l 
~~r at hllll ~lrl){'id(>L for I'fl 
sovjetrussiSk iustitusjon 
som gikk under navnet "T1l(' 
Trust», og som sannsYlllig
vis var dirigert av det sovjet
iske hemmelige politi, på 
den tiden GPU. Kirsten Se
aVf'r kan ikke dokun1f'ntrfp 
dplU1P tilknyl,nin1'en fullt ut,. 
nWlllnan m[~ gi hpnnc rett i 
at ({rL kunnE' v<~\n' intpn's
sant. å se' dr snvjrtisk(' politi
t-ll'kivPllr, For i 1922 hadcIp 
Lpllin aJI(~r('dr signnlisf'rl 
'sin intf'nse . .i~1. hatrfull(' lnis
nøyn mrd nansenhjP!}Wll. 
Bom (lpn naivr humanist 
han var, l~ialp Nans('n nrn1-
Ug ikke (le riktigp mennps
kene. Og ett av de ullPsvarte 
spørs111ål er hvor lengp l'vr8~ 
ria (~uisling fØlte tilknytning 
(.il «The Trust." Ilvor lojal 
hun eventuelL val~ (~ll('r orn 
dpLtf' b:;u'p varnnp hl111 be
nyttet. seg av for å oppnå til
liL og kornnH' seg ut, og inn 
av Sovjrtuniol1rn (hvor hun 
var på hyppige l)f'sOk sam
lllf'l1 l1H'd Qui;;;ling }wlt til 
slutt.en av 1920-årene). 

Kir;;;ten Seaver har gjort 
et verdifullt og dyktig arb eie! 
med dp.l1l1P boken, For deL 
llwste bpst år den 3V Alex
andra Voronines oppt pgl1f'l
ser. lVlen Kirstf'n Spuvpr hal' 
saInmenholdt det nwd a1'
kivmat.erialp både i Oslo. 
spesielt R.iksarkivet og 
HåndSkriftsamlingen på Na
sjonalbiblioteket.. og morl 
materialf't på Hoovf'r-inst j
tuttet i California. og har 
skrevet innsiktsfulle og 
kunnSkapsrike kommenta
rp)' 0111 rt riE'lldommplig og 
trav,isk livsløp. 
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