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Etterat tidligere 
etterretningsmann 
CC blei vippa som 
redaktør av Morrabla 
for noen år tilbake, 
er han blitt et årlig 
·fenomen på bok
markedet. I år er han 
ute med ccDe som 
heiste flagget,,, hvor 
han skriver om hvor
dan de norske of
fiserene kjempet og 
vant den andre ve
renskrigen. Temaet 
er ikke nytt for han. 
CC skriver som han 
alltid har gjort, og lå
ner ikke øre til noen. 
KK har tidligere i år span
dert et intervju med CC om 
boka. For de som er inter
essert i en breiere framstil
ling av offiserenes rolle i 
1940 henviser jeg til min 

BOKER 
Chr. Christensen: 
De som heiste flagget 
Cappelen 

«Unngå å irritere fienden » 
{Oktober 1981) som er et for
søk på å gi en helheUig fram
stilling av krigen i 1940, hvor 
bl.a. det da nyåpnede mate
rialet fra den militære un
dersøkelseskommisjonen av 
1946 er et viktig kildemate
riale. Her skal jeg avgrense 
meg til åta opp et par av CCs 
påstander. 

Sjøoffiserenes rolle 
CC påstår at en av de viktig
ste grunnene til at Norge blei 
invitert til medlemskap · i 
NATO var at offiserenes, og i 
særdeles grad sjøoffisere
nes, krigsinnsats overbevis
te de allierte. På denne bak
grunn rekonstruerer CC 
marinens innsats i rosenrøde 
farger. 

«De gjorde m e r enn s in 
pllict. De improviserte og tok 
strabasene m ed pliktfylt hu
m ør ... (de) gikk i krig m e d 
den største selvfølgelighet , 
selv om hjemmekrigen var 
undergangsdømt. Et par av 
sjøforsvarets offisere r svik • 
tet, m e n ingen var forræde
re .» {s.SZ) 

Om dette sier jeg i «Unn
gå å irritere fienden» {s.45): 
«Dommen over de norske 
skipssjefene var ikke nådig. 
Kritikken av marinens inn
sats var sd omfattende etter 
krigen at en med endel re· 
servasjoner kan si at den 
rammet etaten som helhet. 
Av 85 offiserer fra kaptein til 
kommandørs grad blei de t 
foresldtt å reise tiltale mot 
hele 11?. Et langt større antall 
blei skarpt kritisert. Bdde 
kommanderende admiral. 
Diesen og admiralstabssje
fen Corneliussen blei skarpt 
kritisert av d en sivile under· 
søkelseskommisjonen. D en 
militære undersøkelseskom· 
misjonen sluttet seg til d en · 
ne kritikken, og føyde til at 
de viste 'en slik mangel pd 
initiativ, og at d et sterkt bek
lages '. I denne sammenhen· 
gen er d et v iktig å huske pd 
a t marinen var mobilisert 
alt fra høsten 1939, og at 
mannskap og organisasjon 

Chr. Christensens bok «De heis· 
te flagget• får hard kritikk atJ 
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var innøvd. Marinen var eier· 
for i en helt annen situasjon 
enn kystartilleriet, som bare 
var oppsat t med reduserte 
besetninger, el ler hæren, 
hvor bare enkelte avdelinger 
hadde vært inne til nøytrali· 
t etsvakt.» 

50 fartøyer 
Mens bare to jagere, en ubåt 
og tre oppsynsskip kom seg 
til England, blei ca. 50 far
tøyer overført til den tyske 
krigsmarinen. Av 19 fartøy
er som blei mer eller mindre 
ødelagt under kamphandlin
gene, blei et fåtall ødelagt i 
kamp. Etter at den tyske 
krigsmaskin hadde fått øde
lagt mange av sine skip i 
kamp med britiske strids
krefter under invasjonen i 
Norge, utgjorde de norske 
prisene et kjærkomment til
skudd. De gjor de tysk krigs
tjeneste under resten av kri
gen. I Østersjøen gikk det til 
og med en norsk marine
avdeling under tysk kom
mando. Og dette på tross av 
at tjenestereglem entet en
tydig slo fast at skipssjefene 
pliktet å «ikke stryke flagget 
så lenge det er den ringeste 
mulighet for å forsvare far-
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tøyet», (§75) og at hvis vide
re motstand på tross av dette 
Ikke er mulig, gis det katego
risk påbud om å tilintetgjøre 
fartøyet ved å senke det 
(§73).

For den som 1,msker detal
jer er det bare å lese kom
mentarene til den militære 
undersøkelseskommisjonen 
til en rekke «overleveringer» 
til tyskerne av intakte far
tøyer og kystbatterier. Til og 
med skipssjefer som blei be
ordret å dra til England med 
sine fartøyer unnlot å gjøre 
det, og overleverte istedet si
ne fartøyer intakte til tysker
ne. Det er derfor full dekning 
for å hevde at det som var 
den norske marinen I 1940 
kom til å gjøre sin viktigste 
krigsinnsats på tysk side, -
når vi ser krigen under ett. 

For å unngå dette ube
hagelige I sitt rehablllte
ringsfelttog for marinen, har 
CC valgt å følge en enkelt 
skipssjef (Øyvind Schau på 
TB «Stegg») som opererte 
nord for Haugesund. Men 
Schaus innsats seinere under 
krigen kan Ikke brukes (slik 
som CC gjør) til å legge noe 
annet inn I situasjonen den 
9. april enn det som faktisk 
var der. Det det gjaldt om da 
var å sette fartøyene inn I
kamp mens fienden ennå var 
svake og usikre. Schaus opp
fatning av situasjonen kan vi 
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lese ut av hans egen krigs
dagbok, ført etter at han har 
hørt Quislings tale, hvor Qu
isling gjør offentlig at han 
har overtatt som regjerings
sjef og beordrer offiserene 
til å stille seg til hans tjenes
te: «Vi forsøker å få tak i 
'Draug' pr. radio, men det 
går ikke. Situasjonen er 
mindre behagelig. Jeg er ba
re glad jeg Ikke er alene offi
ser ombord, dvs glad for at 
dette ikke hendte 14 dager 
tidligere. Heldigvis hender 
det ingenting i løpet av nat
ten som gjør at vi må ta 
standpunkt»()« Vi får en ro
lig natt.» (s.39) 

Skal vi Ta Schau på ordet 
var han altså svært usikker 
utfra Quislings tale. Det fra
tar han Ikke æren for hva 
han seinere gjorde, men 
forklarer ubesluttsomheten 
den kritiske og avgjørende 
dagen 9. april, da alt blei tapt 
som seinere Ikke kunne vin
nes tilbake. 

Forræderispørsmålet 
CC hevder helt kategorisk: 
«Ett kan fastslås: Det fantes 
ingen tysk femtekolonne da 
Wehrmacht invaderte vårt 
land l 1940» (s.124). Ja, mon 
det. 

Vi hadde aktive nazister 
på de forskjelligste kom
mandoposter I det m111tære 
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Maj?r _Chr. Christensen rekonstruerer ·den norske marinens innsat/u;der krigen i rosenrøde ven.din· 
ger, �an bok •De s�m heiste flagget•. Her ligger de to norske panserskipene •Norge• og •Eidsvold• på 
Narvik havn 8. apnl 1940 - dagen før de ble senka. 

apparatet, det være seg som 
regimentssjefer, i FDs mo
billseringskontor, general
stabens inobiliseringsav
deling og en lang, lang rekke 
andre steder. Flere av dem 
aktiviserte seg åpent politisk 
kort tid etter angrepet, også 
mens kampene pågikk. For
svarets beredskap mot dette 
før 9. april belyses vel best 
av at Quisling sjøl var mo
biliseringsdisponert til HOK. 
Flere av disse offiserene 
hadde blitt besøkt av tyske 
offiserer rett før krigen. 
Noen, som Jonas Lie og Qu
isling, pleide sine tyske for
bindelser ganske åpent. Qu
islings siste briefing med sin 
tyske forbindelsesoffiser i 
Kjøbenhavn 5. april velger 
CC å bagatellisere: «Tyske
ren forsøkte å få konkrete 
mlUtære opplysninger av 
den norske major. Det fikk 
han ikke, rett og slett fordi 
nordmannen intet hadde å 
gi. Han satt ikke inne med 
noe som interesserte» (s. 
127). Dette er en helt igjen
nom tøvete påstand. Som 
fagmilitær og uhyre militært 
interessert, var Quisling me
get godt orientert, sjøl om 
han ikke hadde gjort tjeneste 
i generalstaben de siste åra. 
VI snakker her om en mann 
som hadde vært forsvars
minister 7 år tidligere ! I til
legg finns det ikke noen skik
kelig dokumentasjon om hva 
som blei sagt på møtet i Kø
benhavn. 

Agenter 
Når det gjelder å dokumen
tere tysk agentvirksomhet i 
Norge før og under angrepet 
så er det et beklagelig fak
tum (som CC sjølsagt velt) 
at Abwehrs arkiver «for
svant» under sammenbrud
det i 1945. Enten blei det øde
lagt, eller så befinner det seg 
i USA (mest sannsynlig), 
men uansett er det ikke mu
lig å drive vitenskapelig 
forskning i dette materialet 
(ennå). Imidlertid finns det 
noe materiale. I de fekt
ningsrapportene som blei 
avgitt av norsk befal som 
deltok i felttoget i Østfold 
kommer det klart fram at 
det opererte en 5. kolonne 
bak de norske linjene. Noen 
av de som deltok I den blei til 
og med arrestert av krigs
politiet under dramatiske 
omstendigheter, men blei 
seinere sluppet løs av tysker
ne. Jeg har I boka «Stille mo
bilisering» (Oktober 1977, 
psevd. Ottar Strømme) gått 
igjennom dette og viser til de 
aktuelle rapportene. 

Av de ca 1150 befal som 
var innmeldt I NS befals
gruppe og blandt de 1072 be
fal som blei forkastet til 
krigstjeneste etter 1945, fan
tes det rikelig med personer 

som rekrutteringsgrunnlag 
for tyskerne, også før 
9. april. Hva CC «syns» om 
det er mindre interessant. Et 
viktig forskningsområde 
venter her på kritiske fors
kere. 

Æresordet -
ringen sluttet 
Så og sl samtlige offiserer I 
landet avga a>resord til tys
kerne etter at kampene 11940 
var over - om ikke å c<bære 
våpen mot Tyskland». Man
ge av dem gikk seinere fri
villig I tysk krigsfangen
skap, hvor de blei behandlet 
som priviligerte fanger. 

Dette var sjølsagt ytterst 
deprimerende for de som 
forsøkte å trekke kampen 
Igang igjen, enten det nå var 

i Norge, Sverige eller i Eng
land/USA. En etter forholda 
stor norsk kontigent deltok I 
krigen på østfronten, under 
tysk overkommando. Det er 
Ikke til å komme forbi at det 
var slik den viktigste krigs
innsatsen fra det norske of. 
flserkorpset faktisk var, vel 
og merke det som «var» I 
1940. 

Av det blei bygd opp en ny 
marine I England hvor nors
ke offiserer også gjorde en 
stor innsats han ikke endre 
på dette. At norske offiserer 
gjorde en stor innsats på al
liert side, bidro til unngå inn
trykket av en katastrofal 
innsats når vi ser krigen som 
helhet. Kanskje vi skal for
stå CC slik? 
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