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Ay oyerlæge Johan Scharffenberg " 
AmbassadØr Erik Colban har i 

! Morgenbladet .nr. 81 og 82 hevdet 
at «!ritlers mAl og strategi måtte 
fØre t11 okkupasjonen». Han byg
ger navnli, på. tankegangen l Hit-. 
lers programskrift «Mein Kamph, 
men selv om føreren virkelig hadde 
satt tysk verdelillherredømme som 
sitt mål, fØlger ikke derav at en 
militær erobring av Norge før eller 
senere ville blitt ubmgjengellg. 

ut fra læren om «den nordiske 
rase» kunne Hitler håpe å vinne 
de skandinaviske folk for jriviilig 
tilslutning til det storgermanske 
rike. Dette var oppgaven for avde
ling «Norden» i Rosenbergs «uten
rikspolitiske amt», opprinnelig et 
nazistisk partiorgan som vedble å 
virke efter maktovertagelsen 1933 
ved siden av statens utenriksmini
sterium. 

skandinaviske halvøy og vIlJe pro- (' 
vosere et tysk angrep der;· • 

Churchill ønsket å stoppe malm
utførsele~ oVer Narvik. 

Admiral Canaris advarte stor
admiral Raeder om engelske lnva-
8jonsplaner, dette voldte Raeders 
henvendelse til Hitler 1Ii. oktober 
1939, men Raeder anså selv norsk 
nøytralitet som mest fordelaktig. 
Hitler planla dengang angrep på 
vestfronten i november og festet 
seg ikke da ved NorgesspØrsmi!,let. 

RUSSlands angrep på Finnland 
30. november gav vestmaktene på
skudd om hjelp til Finnland for A 
få tropper Hm i Norge og Sverige. 

I QuIsJ1ng kom sanns..Y.l.lJig"is aUe
rede 1 1934 1 kontakt med denne 
«nordiske» ldeolo~i gjennom dikte
ren Thlla von 7'totha 110m da var 

QUisling fremhol~t 11. desember 
veatmaktenes pl~ner. for ~aed~,. 
denne skaffet ham adgang til Hit
ler. FØrst samtalene med Quisling 
bragte Hitler til å ta tipp·. spøl'små~et· _ 
om invasjon 1 Norge tii mutt!Øl" 
undersøkelse, han· fremholdt dog. 
uttrykkelig at han ville foretrukket 
skandinavisk nØytralitet, men en~ 
gelsk okkupasjon kunne fØre til tap 

, ~ 

leder for «avdeling Norden». Efter 
dennes dØd ble Wilhelm Scheidt av krigen. 
fra juni 1939 bindeleddet mellom For den tyske krigsfØrsel ville 

Rosenberg og Quisling. bevart norsk nØytralitet vært en 

!rItter øll$ket ikke et generalopp- langt større fOrdel enn bruken av 
gjør med ett slag, han ville ta sktitt nOrSke baser mot England. I kri-
for skritt, vestmaktenes blindhet 
t11lot ham A nA sine mAl uten krig 
helt Ul angrepet på Polen 1. sep
tember 1939. Ennå I august trodde 
Hitler at yestmaktene ikke ville gå 
til krig for Polens skyld, Englands 
krigserklæring rystet ham. Den 
annen verdenskrig oppstod mot 
ltitlers ønske. Den reiste spesial
problemet: herredØmmet over Nor-

gens begynnelse hadde Tyskland 

bare få ubåter, efter Frankrikes 

nederlag I juni 1940 ble de fJeste 

ubåter stasjonert pA, den franske 

kyst. 

Disse kjensgjerninger taler mot 

ambassadør Oolbans oppfatning. 

flrobletnet hører imidlertid inn 

ges kyst. under det sentrale spørsmål om 
Mot ambassadør Colbans opp fat- verdenshistoriens forløp er uforan

ning talet havnHg følgende kjens- derI1g. Kunne årsakskjeden vært 
gjerninger: brutt ved større visdom hos stat8~ 

Franske pollUkere og militære mennene? 
nsket et nytt krigsteater på den Johan Scharjjenberg. 
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