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<<Operasion Weser0bung>>

Boka som omtales handler om Quislings rolle under det tyske felttoget i Norge i april 1940. Bildet viser

Forfatteren Asbjørn Øksendal er denne høsten ute
med sin 13. bok, «Opersjon Weseriibung» Tema er 9.
april 1940, og spesielt den rolle Quisling og hans dra
banter spilte før, under og umiddelbart etter det tyske
overfallet. Øksendal har med denne boka vendt til
bake til den betydning landsforræderiet spilte under
krigen. Dette emnet sto sentralt i hans første bøker,
mens hans seinere forfatterskap har konsentrert seg
om vikingtida og episoder fra norsk middelalder.

Weserlibung»
«Operasjon
forteller om Vidkun Quisling
og hans bevegelse. En sentral tese hos forfatteren er at
det NS-føreren foretok seg
blei av avgjørende betydning for okkupasjonen av
Norge. Øksendals syn kan

oppsummeres i følgende
spissformuleringer:
Quisli11g hculcle organisert
en omfcittende 5. kolonne i
Norge fram mot 9. april
1940, og denne spilte en av·

gjørende

rolle,

ogsa

mili·

og Quislings politiske press
pa den tyske ledelsen ville
invasjonen ikke blitt noe ur.
Under kampene i Norge spil·
te nazi-spioner en viktig ro/·
le for tyske militære disposi·
sjoner. Viktige lwndinger
som bombingen rw Eire·
non, Åndalsnes og andre
tettsteder saml slippet ctr
fallskjennjegere pa Dot-re
mr ege111lig tyske forsok pci
ei drepe kongefamilie11 og
and1·e sentrale pe,·soner
(statsmder etc.). Den moli·
vasjon som d1·e�• Quisling
var ikke «vilje til ,nakt",
men gnm.nleggende anti·
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kommunisme, som han ha<l·
ele utviklet undc,· sine opllolfl
i Sovjet.
I tillegg stiller forfatteren
opp flere enkeltstående teser
som er i tråd med denne hel
hetsoppfatningen, bl.a. at
Quislings statskupp om mor
genen 9. april var avtalt spill
med tyskerne, og ikke et
eget initiativ.
Som leserne forstår så er
del nok av omstridte opfat
ninger i denne boka. Fo1·
fatte1:ens helhetssyn er på
linje med en utbredt opp
fatning blant vanlige folk.
Bare et stykke på veg er dis-

se oppfatningene bevist med
historisk materiale. Noen er
sterkt omstridte. Quisling og
NS medvirkning til invasjon
en og krigføringen er aldri
blitt systemati;;k gransket
verken historisk eller juri
disk. Forsoningsklimaet et
ter landssvikoppgjøret bidro
til å bagatellisere slike på
stander. Mitt personlige syn
er at forsking om 5. kolon
nevirksomheten har blitt
hindret, og at det er mye a
finne for den som har an
teantng til a. bruke tid, kref
ter og penger på slik forsk
ing. Utover en del enkeltepi
soder er del imidlertid ikke
ennå ført bc,·is for· en sy�
tematisk organisert 5. kolon
ne over hele landet. Det er
bevist at Quisling pPrsonlig
bidro til den tyske• planlek
gingl'n.
Slik kan jeg og�{t argu
mentere mot andn• av for
falkrens teser. Problema
tisk hlir dt>t imidler·tid n;\r
forfatteren tar i bruk kon
str·uerte samtaler mellom
nøkkelpersoner. som beviser
innholdet i forfatterens syn.
Slike konstruksjoner kan
godtas når det for·eligger
sammendrag. referater Pl
ler andre samtidige kilder
om hva som ble sagt. Dia
logene mellom Quisling.
Scheidt, Brauer og Schrei
ber om morgenen 9. april
«beviser» f eks. den tyske
støtten til Qusilings stats
kupp. som om faktiske re
ferater var kildemateriale.
Slik er det ikke. Oksendal
bruker en metode ved kon
struksjon av slike dialoger
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som etter mitt syn er tvil
som. Han visker ut skillet
rrellom det vi veit og det ,·i
tror. og derved skillet mel
lom historie og diktning.
Flere stedpr• blir framstil
lingc•n uten kildedekning.
Slikt' rnm:Pn<lrnger er· alvor
lige.
Øk�endal �kriver goclt
Hans ønskt> med boka er
utvilsomt å selle et nadelost
lys pa del landsforra•deriet
som nazistt>ne faktisk gjor
de. Han har ingen illusjoner
Olll

dert:�

h0yvt-rdi�e

motiver·. Boka" hans er ut
vilsomt et motsvar til den
bølgen av • forståelse» som
er blitt rf'i�t det si:-ll' året.
med J,oyclt p11111-:l i Haagen
Ringrw,; T\ -sel"ie og Torkild
Har>siwns Ham,;un-bok \fecl
de forbeholdt>ne j,, ,.. har·
nevnt og no,·n til I gir" goka
en god innforing-.
Til slutt Boka inrwholcter
enrl, I taktisk,· feil. T>t'I gjel
der I t•ks. framstilligrwn a ,.
trefningen pa \1idtskogen,
In-or ,·i kan lese 01�1 store
t�·skP tap. Delte ,·a, ikke til
feilt> Tvskerne hactdL en
hardt såret, nemlig Spiller
pHsonlig I han døde på Ha
mar sjukehus 1. «�1idtsko
gen ,·ar for o,-rig ingen
norsk militær serer. Grun
nen til at tvi;kerne ;;nudde
var at deres il'der Spiller· var
falt fra. og gruppas nest
kommanderende ikke visste
noe om dere,; videre opp
drag
Lars Bo,·ycrsn1d
Asb 1 orn Oksendal· Ope1s1on Weserubung.
Vidkun Quisling og forspillet til 9 april
I �40 I 67 s Det no1denf 1eldske forlag.

