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Mandag er det 50 år 
siden krigen kom til 
Norge. Og når 9.april 
markeres er det som 
alltid kritikken av den 
sviktende 
forsvarsberedskapen 
som dominerer. 

Tekst: LARS BORGERSRUD 

H 
eltene er de 
militære 
som ville det 
annerledes. 
Skurkene 
var de som 
unde rgrav

de forsvare t, pas ifistene i og 
utenfor regjeringen. Og ikke 
minst arbeiderbevegelsen, som 
var «pasifistisk• . 

Men så enkelt var det ikke. 
Det var ikke bare en forsvar
spolitikk som gikk under 
9.april 1940, det var en hel epo
ke. Den norske staten , slik den 
var blitt skapt siden 1905, brøl 
sammen i løpet av noen dager 
og timer. Den brot ikke sam
men fordi DNA og Venstre had
de hatt pasifistiske innslag 
fram til 1935, eller fordi politi
kerne hadde sviktende vurder
ingsevne. Dette var bare en li
ten fl ik av virkeligheten, og 
heller ikke den mest interes
sante. De t var en rigid klasses
tat som brot sammen. En stat 
som skapte rikdom for de få 
ved hjelp av massearbeidslos
het og fattigdom for ele mange. 
For å holde systemet sammen 
hadde de skapt et fascistisk 
statspoliti, private militære or
ganisasjoner, og militære lede
re som var mer opptatt av den 
indre fiende enn faren for krig. 

Det var de sikkerhetsbehov 
borgerskapet hadde over for 
sin egen befolkning som un
dergravde forsvaret. Ansvaret 
for dette klasseforsvaret hadde 
de som skapte det, ikke de som 
det blei brukt mot i to tiar. 

For svar for 
folket? 
På overflaten var staten styrt 
av DNA, men det var et DNA 
som så på de militæ re som et 
nodvendig onde. De militære 
hadde formet s in tenking, sin 
organisasjon og sine planer i 
en serie av harde klassekon
flikter etter 1918. Noen ytre 
konflikt var ikke aktuell. Deri
mot blei del øvet og planlagt i 
den indre krigen. Det blei byg
get opp e t omfattende indre, 
hemmelig militærapparat. Ved 
en rekke arbeidskonflikter blei 
disse hemmeliire avdelinirene 
kalt inn. På midten av 30-tallel 
omfattet de hele den delen av 
forsvaret som skulle innkalles 
ved «delvis mobilisering». Mo
biliseringsmaten var «stille», 

det vil si at soldatene skulle 
innkalles med brev eller ordre
kretser. Slik oppsto «stille og 
delvis mobilisering». Da DNA 
overtok regjering!>makten i 
1935, var del fortsatt bruk for 
bade militære ordensvern og 
stat!>politi ved indre konflikter. 
For a fjerne de mest synlige 
tegnene på innretningen av sta
tens indre maktapparat, blei 
det gjort enkelte e ndringer, 
uten å endre på det indre mobi
liseringssystemel. På samme 
måte blei det fascistiske 
stats politiet omdøpt ti l Utryk
ningspolitiet, men med de sam
me oppgavene. 

Som ledd i samme foranstalt
ninger blei våpnene i mobiliser
ingslagrene ubrukeliggjort, 
tennstempler og stempelfjærer 
blei gjemt unna på hemmelige 
sleder. Da 1940 kom var fort
satt de fleste våpna gjort ubru
kelige. De samme «stille» mo
biliseringsplanene lå klar. 

Utenriksminister Halvdan Kohl 
i Stortinget 6. april 1940. 9. 
april uttalte han til NTB at det 
var gått ut ordre om alminnelig 
mobilisering. 

I mens forfalt forsvaret ytre 
kampkraft. Det var lite bruk for 
moderne panservern, luftvern, 
automatvåpen osv. Av utstyr 
hadde man stort sett det som 
var nodvendig for a ~holde or
den•. Det fantes to panservog
ner i Norge, og begge var til 
bruk mot «gateoptoier». 

Hva tenkte den vanlige mann 
og kvinne om forsvaret? De 
hadde blitt vant til å se på de 
militære som ~de rikes politi». 
Hvor hadde de sin solidarite t? 
Det var et sterkt splittet sam
funn som gikk inn i 1940. lngen 
kunne bebreide de mange ar
beidsløse for ikke å s lutte opp 
om det •forsvaret• som gang 
på gang var blitt brukt - mol 
dem. Derimot kunne man 
bebreide at DNA, som overtok 
regjC'ringsmakta i 1935. ikke 
ryddet opp og omorganiserte 
militær-apparatet. Spørsmålet 
er om det ville vært mulig. In
genting tyder på at DNAonskel 
å utfordre de militære. Til det 
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var hemmelighetene for brenn
bare. Mens borgerskapet i ho
vedsak var fornoyd med de mi
litære, onsket DNA å ha minst 
mulig med det a gjore. 

Feil fiende 
I den s tore internasjonale kon
flikten kan del neppe herske 
tvil om hvem myndighetene, 
media og regjeringen så som 
Norges viktigste fiende, nem
lig Sovjet. Under Vinterkrigen i 
Finland blei kommunis thyste
riet drevet til ele store høyder. 
Mens det under borgerkrigen i 
Spania var blitt straffbart for 
nordmenn å reise til Spania for 
å kjempe mot Hitlers og Mus
solinis leietropper der, blei del 
under Vinterkrigen i Finland 
organisert el vervingskontor 
di rekte underlagt Generalsta
ben. For det norske forsvaret 
som i årtier hadde drevet krig 
mot arbeiderbevegelsen, hadde 
man fått en ytre fiende i samme 
retning som den indre: kommu
nistene. Allerede i 1937 var 
Overvåkingspolitiet startet for 
å overvåke kommunistene. Nå 
opptok overvåkingspoliet et in
timt sammarbeide med det 
finske, svenske, danske og 
ikke minst med Gestapo, med 
formålet å bekjempe kommu
nistene. Norsk politi sirkulerte 
etterlysningsplakater fra 
Gestapo, for a få tak i tyske an
tifasciste r som hadde rømt til 
Norge. 

Fra hosten 1939 blei militæ
re t mobilisert i Nord-Norge, og 
landets mest drevne kommu
nistjegere, med Karl Mar thin
sen og Jonas Lie i spissen, blei 
sendt av regjeringen ti l Finn
mark, for å jage kommunister. I 
pressa som i elet militære appa
ratet ble i det drevet krigspro
paganda mol Sovjet. Artilleri 
og mannskaper blei overfort til 
Nord-Norge, og en rekke andre 
militære tiltak gjennomfort for 
a styrke mobiliseringen i nord. 

Og Tyskland . . ? 
Oppslutning om militæret i 
Norge forutsatte al folk flest 
oppfattet den samme fienden 
som de militære. Etter sju års 
agitasjon mot nazismen og fa
scismen var vel den vanlige 
mann og kvinne lite i tvil om 
hvor trusselen egentlig kom 
fra. Så opplevde man da at de 
hoye sjefer i politi og militære 
pleiet den aller mest sjolsagte 
kontakt med sine yrkeskolle
ger i Tyskland, til og med på 
det offisielle plan. Ledende re
presentanter for og sympatisø
rer med det lille norske nazi 
partiet bekledte toppstillinger 
innen forsvaret. Her kan vi 
bare nevne sjefen for mobiliser
ingskontorel i Forsvarsdepar
tementet. og sjefen for gene
ralstabens mobiliseringsavde
ling, og en rekke regimentssje
fer. Til og med Quisling var mo
biliseringsdisponert til Hærens 

-

Overkommando! Hva skulle 
man tro? Hvem var fienden 
egentlig? Avisene rapporterte 
ukentlig om ulovlige overflyv
ninger av tyske og russiske fly. 
Hvorfor skjøt man bare mot de 
russiske? 

Mot krig 
I aprildagene var to inva
sjonsstyrker iferd med å lanse
re angrep mot Norge. Britene 
fra vest og tyskerne fra sør. I 
Norge var man opptatt med 
Sovjet, og bekymret for b rite
ne. Tysk angrep blei sett på 
som utenkelig. Dette var den 
bitre virke ligheten, og den 
overrasket såvel mi litære som 
politikere. Hele tyngden av det 
som var mobilisert av hæren lå 
i nonJ. Der lå også den politis
ke oppmerksomheten. I mens 
lå tyske og britiske agenter i 
havnebyene langs hele kysten 
for å ta imot de respektive inva
sjonsstyrkene. I generalsta
bens utenriksavdeling var man 
til de grader desorienter t at 
man med åpne øyne hadde latt 
offisie lle norske kartverk bli 
solgt til kjøpere man visste var 
tyske og britiske militæ re. 

Det var derfor verken fantas
tisk e ller utrolig at «alle• blei 
overrasket da det viste seg at 
angriperne var tyske. Det var 
helt i tråd med den politiske og 
militære orienteringen i Norge. 
At militærapparatet brøt sam· 
men da man forsøkte med «stil
le mobilisering» mot en fiende 
som allerede sto i landet, var 
heller ikke merkelig. 

Sammenbruddet 
og opprøret 
I lopet av den 9. og den 10.april 
brøt statsmaktene sammen. Re
gjeringen som forst hadde til
budt tyskerne en forhandlings
løsning etter dansk monster, 
blei jaget på flukt av tyskerne, 
som krevde anerkjennelse av 
Quislings statskuppregjering. 
Hæ rens Overkommando anbe
falte regjeringen å gi seg. I Øst
fold, hvor soldatene hadde fatt 
utlevert våpen som var ubruke
liggjorte, rømte man til Sverige 
med sine kanoner som helle r 
ikke kunne skyte. Og i Oslo 
gikk kremen av nors ke solda
ter, Garden, på vakl foran Stor
tinget, side om side med sine 
tys ke kolleger. Det samme 
gjorde luftvernet i hovedsta
den. 

Men samtidig skjedde det 
utrolige. Flere titusne r nord
menn motte fram for å s låss 
helt frivillig, uten å ha mottatt 
noen form for ordrer. Mange 
fikk beskjed om å gå hjem ig
jen, men mange ga ,-eg ikke, og 
dannet avdelinger, som igjen 
fant fram til kampvillige offise
rer. Slik blei hæren av 1940 
dannet. Med denne improviser
te styrken, med en nyutnevnt 
overkommando i spissen, blei 
det tall opp en kamp som varte 
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Tyske soldater marsjerer opp Karl Johan i Oslo 9. april 1940. Her passerer d 

General Nikolaus von Falkenhorst, lederen av angrepet på Norge 
(til venstre) sammen med •helten» fra kampene om Narvik, general 
Eduard Diet/. 

i to måneder. I ly av den kunne 
regjeringen hevde sin suvere
nitet, og fortsette kampen også 
etter at felttoget var over. 

Motregjering 
I Oslo provde tyskerne seg 
med et mottrekk allerede de 
første dagene. De forsøkte å 
lage en motregjering, som fikk 
navnet Administrasjonsrådet. 
Administrasjonsrådets vik
tigste oppgave var å holde ro 
og orden i de tysk-okkuperte 
områdene, og å få hjulene 
igang igjen. Til Administra
sjonsrådet rekrutterte tysker
ne kremen av borgerskapet i 
Oslo, som villig stilte opp. Et
ter hvert fikk tyskerne orden 
på både næringsliv og kommu-

nikasjoner. Aller viktigst var å 
få flyplassene i orden. Norske 
arbeidere blei kommandert ut 
til å gjøre jobben. Kommunale 
myndigheter og Administra
sjonsrådet kommanderte, og 
snart kunne de tyske bombe
flyene ta av for å bombe norske 
styrker. 

Kommunistene 
På trygg avstand er det lett å 
kritisere partiet NKP for deres 
passivitet i aprildagene. Bare i 
nord agiterte kommunistene 
for å slåss. Ellers var partiet 
som lammet av ikke-angrep
spakten mellom Tyskland og 
Sovjet fra september 1939. Det 
var utenkelig for partiet å lan
sere en kampparole i strid med 
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Natio 11altheatret. 

Fra Admi11istrasjo11srådets forste mote i Oslo 16. april 1940. De tre forgnu111sfigure11e er ira ve11stre den 
tyske se11dema1111e11 Curt Briiuer, rddetsforma1111, l.E.Cl1riste11se11 og hoyesterettsjustitarius Paal Berg. 

det de oppfattet som Komin
terns politikk. Det var e t van
vittig historisk paradoks, at 
nettopp de som mest helhjertet 
hadde agitert mot Hitlerismen 
blei stående på sidelinja, da det 
virkelig gjaldt. Mange av dem 
hadde deltatt i borgerkrigen i 
Spania, og var de eneste i Nor
ge som hadde stridserfaring. 
Mange kommunister deltok i 
kampene, men partiet gjorde 
ingenting for å ta den politiske 
ledelsen av frihetskampen på 
dette tidspunktet. Det skulle 
først skje i 1941. 

Tvertimot tok ledende kom
munister sammen med Arbei
derpartifolk initiativet til å byg
ge en faglig opposisjon, med 
siktemål å få til en •ordning» 
for vanlige arbeidsfolk direkte 

med okkupasjonsmakten, over 
hodet på nazistene. Denne poli
tiske linja kom til a koste NKP 
dyrt. 

I mens gikk felttoget sin 
gang. De frivillige gjorde så 
godt de kunne. Men uten en 
konsekvent politisk og en ef
fektiv militær ledelse måtte det 
bryte sammen. At britene kom 
med skapte enorme forvent
ninger. og i annen omgang den 
s tore nederlagsstemningen da 
de måtte trekke seg ut, som føl
ge av det tyske angrepet på Ne
derland, Belgia og Frankrike. 

I juni var det hele over, og en 
ny fase startet. Tyskerne var i 
full gang med å organisere den 
nye fascistiske staten. Admi
nistrasjonsrådet hadde utført 
sin oppgave, og var under av-

vikling. På norsk side var sam
menbruddet sa totalt, at stor
tingsrepresentantene i gruppe
vise avstemninger avsatte 
kongehuset og regjeringen og 
godtok de tyske planene om 
riksråd. 

Oppløsningen av den svake, 
norske staten var fullendt, re
elt, og moralsk. Dypere sett 
hadde de ansvaret som hadde 
!>kapt et reaksjonært og umo
derne forsva r, et feilaktig bilde 
av hvem som truet Norge, og 
på den måten avvæpnet befolk
ningen moralsk, politisk og mi
litært. Noytraliteten i seg selv 
var ikke problemet, det var ev
nen til å opprettholde den. 

KRIG ELLER 
II{I{E KRIG? 

Tidlig om morgenen 
9.april salt regjeringen i 
møte på Vic toria Terrasse. 
Kl.4.30 korn den tyske 
sendemannen Curt Br~iucr, 
og la det tyske ultimatum 
fram for regjeringen. 

R 
egjeringen matte 
avstå fra mot
stand, og sende ul 
opprop om at ing
en matte motsette 

seg okkupantene. Brauer kom 
aleine, men det var ikke pla
nen. Regjeringen skulle etter 
planen vært hans fanger. 
Mitraljøsene skulle vært s tilt 
opp rundt Victoria Terrasse. På 
havna skulle den tyske eskad
ren forlengst ha ankra opp. 
Men på Akershuskaia kunne 
man bare ha observert to tyske 
Abwehr-agenter, som nervost 
kikket på klokka. Den ene av 
dem hadde tegninger av byens 
offentlige bygninger og militæ
re installasjoner unde r armen. 

Men Blucher var på veg ned 
i isvannet i Drøbaksundet. P!I 
Fornebu sku lle tyske tropper 
vært under utlasting. I stedet 
hadde flystyrkene fått retu
rordre til Danmark pga tåke. 

Brauer var sendemannen 
uten maktmidler. Han kunne 
ikke tvinge regjeringen, og 
"unne bare ta ute nriksminis
ters I< v.its høflige avslag til et
te retning. 

Krig - ikke krig? 
Regjeringsmedlemmene kom 
til Victoria Terrasse etter mid
natt 9.april. Etter at det hadde 
kommet meldinger fra bl.a. 
Bergen om at angriperne var 
tyske, diskuterte man mobili
ser ing. Ingen tok referat fra 
møtet. Det er derfor uklart hva 
som blei vedtatt. Vedtok regje r
ingen krigsmobi lisering? Dette 
er a ldri blitt avklart. Det blei 
besluttet å mobilise re, men 
hvordan? Noen av regjerings
medlemmene oppfattet det 

som «alminnelig mobilisering• 
dvs krigsmobilisering, mens de 
militære umiddelbart oppfattet 
det som beslutning om «stille 
mobilisering», dvs. mobiliser
ing etter planene for indre uro 
og oppror. 

Motet blei avbrutt av Briiuer 
som kom med sine krav. Deret
ter dro regjcring~111cdle111111enc 
hver til sitt, og seinere sammen 
med kongeh,·sct og Stortinget 
til Hamar med ekstratog. På 
Ostbanen uttalte Koht til NTB 
at det var gått ut ordre om al
minnelig mobilisering. Del var 
imidlertid ordren om stille mo
bilisering, med innkalling pr. 
brev og oppmote 11.april som 
gikk ut gjennom det militære 
apparatet. Men Kohls uttale lse 
blei takket være våkne journa
lister i NRK sendt i radionen 
gang på gang utover formidda
gen. Det var den eneste formen 
for mobiliseringsordre som de 
neste fikk. 

Men regjeringen kalte ikke 
de militære sjefene til seg. Den 
vedtok ingen krigserklæring. I 
det hele tatt blei ordet «krig» 
aldri brukt fra norsk s ide, 
hverken den 9.april eller i de 
neste dagene. 

Forhandlinger? 
Toget gikk til Hamar, og ikke 
lenger e tter til Elverum, etter 
at de t var meldt om tyske trop
per på veg mot Hamar. Om 
1-."Ve lden blei Stortinget samlet. 
Stortingspresidenten foreslo at 
regjeringen skulle få fullmakt 
fra Stortinget, den såkalte «El
verumsfullmakten», som det 
riktignok ikke blei votert over. 
Stortinget diskuterte videre 
om man skulle forhandle med 
tyskerne e ller ikke. Det var el 
klart flertall for å forhandle, og 
det blei valgt en forhandlings
delegasjon av Mowi nckel fra 
Venstre, Lykke fra Hoyre og 
Sundby fra Bondepartie t og 
Koht fra UD. Delegasjonen 
skulle reise til Oslo 10.april. I 
løpet av dagen hadde sende
mann Brauer igjen bedt om for
handl ingskontakt. Istedenfor 
at delegasjonen dro til Oslo, 

blei det enighet om at Brauer 
skul le komme til Elverum. 

Midtskogen 
I Oslo hadde Quisling brukt da
gen til å utrope seg til ny stats
minister. Hverken regjering el
ler de militære lederne hadde 
tenkt på å stoppe NRKs virk
somhet etter flukten fra byen. 
Så nå brukte Quisling radioen 
til å sende ut «ordrer» og tilba
kekdlling av mobiliseringsord-
ren til Koht. Mens han gjorde 
det, kjorte en liten tysk fallsk
jermjegerstyrke det remmer og 
toy kunne holde oppover Ro
merike mot Hedmark. Opp
drag: Å ta regjering og konge 
til fange. Kl.2.00 kjorte de inn i 
en sammenrasket norsk styrke 
pa Midtskogen, rett foran Elve
rum. Utfallet av skytingen var 
at nordmennene blei trengt til
bake, men den tyske sjefen, 
kaptein Spiller, som eneste tys
ker ble alvorlig såret. Han dode 
seinere. Ingen andre visste 
hvilke ordre de hadde. Derfor 
måtte de gjore vendereis til~ 
Oslo. 

Kongens nei 
Den 10.april kom Brauer til El
verum, og brakte med seg nye 
tyske krav. Ikke bare skulle 
man godta okkupasjonen og ~ 
innstille all motstand. Men 
også at kongen måtte utnevne 
en ny regjering under Quisling. 
Kongen gjorde det helt klar t 
overfor regjeringen at hvis den 
godtok kravene, så han ingen 
annen utvei enn å abdisere. 
Stilt overfor denne situasjonen, _ 
avslo regjeringen de tyske kra
vene. Brauer måtte dra tilbake 
mot Oslo med uforurettet sak. 

For regjeringen var situasjo
nen håplos. Tyskerne hadde 
brukt den utstrakte norske 
handa til å skjerpe kravene sl ik 
at forhandlinger blei umulig. 
Hærens Overkommando rådet 
regjeringen til å gi seg. Eneste 
lyspunkt var det som hadde sk
jedd på Midtskogen. 

Dette bildet ble se11dt it/ av Associated Press i april 1940 og viser norskefrivillige i Steinkjer-området sow 
har meldt seg for å slåss mot nazi-okkitpasjonen. 


