
Klassekampen 9. april 1985

I dag er det 45 år si
den Norge ble ok
kupert av nazi-Tysk
land. I løpet av en 
kort motstanaskrig i 
april og mai 1940 ble 
all motstand slått 
ned. 9. april er viktig 
som en minnedag 
over en mislykket 
krig fra et folk som 
ville slåss, og over en 
regjering og en mili
tærledelse som ville 
unngå krigen til og 
med da de sto midt 
oppe i den. 

Av LARS BORGERSRUD 

Som nasjon bør vi se på 9. 
april med stor nøkternhet. 
Det var langt fra alle som 
ville slåss i Norge 9. april 
1940. Blant offiserene var det 
mange som ikke ville slåss. 
Overgivelser uten kamp, 

med gammelt som med mo
derne utstyr. Med mobiliser
te som halv-mobiliserte av
delinger. Det samme gjaldt 
landets politiske ledelse. Or
det krig var ikke i bruk før 
11. april. 

Mobilisering 
via NTB 
Delegasjon for å forhandle 
med tyskerne ble oppnevnt 
på Hamar 9. april. Mens re
gjeringsmedlemmene i 
ettertid hevdet at de vedtok 
alminnelig og åpenlys mo
bilisering om morgenen 9/ 4, 
gjorde de ingenting for å gjø· 
re dette kjent for det norske 
folket. Det var to journalis
ter fra NTB som klarte å få 
et kort intervju med uten
riksminister Koht hvor han 
sa at det var mobilisering. 
Dette var den eneste «mo
bilisering» som kom ut til 
folk. Militærledelsen foretok 
en stille og d elvis mobilise· 
ring i stedet, en mobilise· 
ringsform som fra gammelt 
av skulle brukes ved indre 
uroligheter. 

Automatisk krig? 
Når startet regjeringens og 
Stortingets krig? 

Det ble krig. Men det ble 
ikke automatisk krig. Na· 
:i:i•Tyskland ønsket å ta Nor· 
ge. Den norske stat repre· 
sentert ved sin militære og 
politiske ledelse, og det nors
ke folket avgjorde om det 
skulle bli krig ved å ta opp 
hansken eller ikke. Noen slik 
beslutning om krig ble ikke 
foretatt verken eksplisitt el· 
ler de facto før kommande· 
rende general Laake ble gitt 
avskjed 10. april fordi han 
ikke ville slåss, og general 
Ruge ble ny sjef. Dette skif
tet var ikke bare et symbol 
på at militærledelsen ble av
satt. Like mye symboliserte 
det at regjeringen nå hadde 
bestemt seg for--krig. 

Folkets krig 
Regjeringen tok ikke opp 
hansken før om kvelden den 
10. april. Men hvorfor først 
da, og ikke allerede om mor
g enen 9. april? 

Det var blitt vanskelig for 
regjeringen å unngå krig. 
Tyskerne hadde krevd kapi
tulasjon, men Regjeringen 
hadde ingen å overgi seg til; 
Blucher lå på bunnen av 
Drøbaksundet. I stedet ble 
det oppnevnt en forhand· 
lingsdelgasjon. Men sam
tidig hadde v anlige folks 
krio hegynt. 

Trefninger 
En masse ungdommer 
strømmet til mobiliserings
plassene for å s låss. På t ross 
av at Koht prøvde å hindre 
dem, hadde en sammenras
ket gjeng av kokker, kadet
ter, leirarbeidere og offise
rer stoppet en tysk kom
mandoavdeling p å Midtsko
ten . Koht m ente at den nors
ke styrken kunne ødelegge 
muligheten for forhandlin
ger! Den tyske forhandleren 
krevde nå at regjeringen 
skulle godta Quisling som 
statsminister. Kong Haakon 
nektet å godta Quisling, og 
regjeringen var dermed stilt 
overfor følgende valg: Godta 

Tysk infanteri på vei nordover 
mot Trondheim. 

tyskernes krav ville bety å 
måtte avvæpne bortimot 
50000 frivillige som allerede 
var i gang med sin krig og i 
t illegg å ,w.~ette konoehu.~et. 
Å avvise tyskernes krav be
tød krig, og tilslutning til en 
krig folket forlengst hadde 
startet for dem. 

Heroisme? 
Historikeren Ole K. Grimnes 
har fått mye oppmerksom
het i høst fordi han hevder at 
regjeringen var kilden til · 
motstand allerede fra 9. 
a pril. Han ønsker en «hero
isering» av regjeringen. 
Grimnes ville neppe stått til 
grunnfag med slike begrep. 
Innholdet i hans «heroise
ring» er noe av det under
ligste siden Haakon Lie 
prøvde å bevise at kommu
nistene og nazis tene var av 
«samme ulla». 


