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motiv som bare kjørte på og 
lot motforestillinger prelle av 
seg. I sin tid var hun unik.

Snekkevåg ser henne som 
en slags idealist, en ildsjel som 
viet livet sitt til en sak større 
enn seg selv – bare at hun gjor-
de det på fullstendig feil grunn-
lag. Han ønsker å utforske be-
grepet idealisme i stykket.

– Når man tenker på idea-
lisme, tenker man ofte kun på 
de man er enig med. Men hva 
skjer hvis man putter begre-
pet på et menneske man over-
hodet ikke deler verdier med? 
I «Jeg vil vaske verden ren» 
prøver jeg å skape nærhet til 
det man tar avstand fra. Iden-
tifikasjon kan være ubehage-

lig, men forhåpentligvis ska-
per det interessante diskusjo-
ner i etterkant.

Ingen tegn til anger
Da okkupasjonen begynte i 
1940, mistet Halldis Neergård 
Østbye av ukjente grunner 
alle stillingene på Nasjonal 
samlings partikontor. Hun ble 
byttet ut i stillingen som pres-
se- og propagandasjef og slut-
tet som leder i NS’ kvinne-
hird. Årsaken vites ikke, men 
Halldis forble likevel tro mot 
sin fører og eneste idol, Vid-
kun Quisling, og hun skrev 
flere bøker om ham senere.

Etter krigen skulle det bare 
gå nedover. Hun ble dømt for 

landssvik i 1948 og viste aldri 
noen tegn til anger. Senere ble 
hun innlagt på Dikemark psy-
kiatriske sykehus, hvor hun 
til slutt døde i 1983.

Manuset til Snekkevåg må-
ler nå mellom 70 og 80 sider, 
og han er i ferd med å fullfø-
ree skriveprosessen. Planen 
er at det skal settes en produ-
sent på stykket når manuset 
er ferdig.

– Jeg håper inderlig at det 
blir å se på ett av teatrene i 
Oslo en gang i nærmeste 
fremtid. Publikum fortjener å 
møte Halldis, for historien om 
hennes liv og handlinger er 
for viktig til å bare bli glemt.
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MØRK HISTORIE: I fargerike Berlin skriver   Marius Leknes Snekkevåg (33) nå ny dramatikk om den mørke siden av krigshistorien. Hovedpersonen i hans nye stykke er den norske nasjonalsosialisten Halldis Neergård Østbye.

– Jeg prøver å skape nærhet til det man tar avstand fra, sier dramatikeren Marius Leknes Snekkevåg som skriver teater i Berlin:

Gir norsk nazist nytt liv på scenen
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