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Tiden burde nu være moden 
for en strenllt objektlv de

l1nr av akylden mellom 
l, Norge selv, 
2. TyUland, 
I. Vestmaktene. 
Jlnu ar det vanlli l lene .kyl-

'den utelUkkende· pl &lillriperen. 
I den av Universitetet l Oslo ut
litte almanakk heter det ved da
toen 8" april: «Tysk overfall pA 
Norge 1940., her betyr «overfall. 
et lIrunnløst angrep, et objekUvt 
uttrykk ville være: «Tysk lynan-
srep •. 

Ennu savner vi en uttømmende 
freJnst11llDil av forsplllet, en av 
de beste foreliggende redegjørel
&er har orlogskaptem E. A. Steen 
litt l «Norges Sjøkrig 1940-1945., 
bind I (særlig avsnittet .Tysk
lands og V""tmaktenes planer og 
forberedelser for en Norgesak-
Ijon.l. 

I denne artikkel kan bare ho-
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SkandlnaVlSk nøytral.iLet var l 
tysk interesse, særltg var bru~ 

ken av kystleden 1 Norge nesten 
uunnværlig. HJtler hadde opprin
nelig ikke planlagt i trekke de 
nordiske stater Inn i krigen mot 
vestmaktene. Men helt fr. 

_ unionsoppløsningen 1905 hadde 
man fryktet at England i en krig 
med Tyskland vWe okkupere 
havner I Norge. 

Ved sin spIOnasje høsten 1939 
kom Canaris tll den oDOfatning 
at England vllIe skatte sei nAte
baser I Norge 011 Ikke møte alvor
lig motstand, dette fremholdt han 
personlig for storadmIral Raeder, 
Denne forela 10. oktober spØrs
målet for HJtler. Begge foretrakk 
norsk nøytralitet, men fant en
lIelsk okkupasjon farlig. Dengang 
forberedte Hitler angrep pi Vest
fronten (det ble utsatt gang pl 
gang), derfor lot han Norlles
spØrsmilet hvile Inntil videre. 

Russlands ansrep pi Finnland 
30. november fremkalte sterke 
krav om militær hjelp til Flnn
land fra vestmaktene, deres lnn
llripen via Narvllt ville føre til 
,\.ans av den avenske malmutfør
.el til TyskJand. 

EGEN SKYLD 
Regjeringens og Storti~gets blindhet 

t . ~ 

en skam for nasjonen Motstandsbeve-
gelsen rehabiliterte . oss 'i en VISS grad 

Under besøk l Berlin i deseD1- tet og,a at England I en kng 
ber fremholdt QUisling for Rae- med Tyskland ville Okkupere en 
der og HItler at det var en over ... 
en.:lk.omst mellom den engelske Oi 
den norske regjering om eventuell 
okkupasjon. 

Nu gav Hitler i slutten av de
lember ordre om sakkyndig un
'h=f~keh,e av spørsmålet, 

Sann,ynllgvis fikk man opp
lY::'llluger om de engels~e OK 
1rall~Ke henvendelser Li! Norge 
og Svenge 27. og 28. desember og 
det truende engelske memoran~ 

dum av 6. januar 1940. 
I A1tmarka.ffæren 16. februar 

lå HItler et avgjørende bevrs for 
at Norge Ikke ville moteette seg 
engehoke nl>ytraliter..krenlteiser. 
Derfor ble general von Fall<en
horst tilb.a!Ulll, U\u:\W' Jl.iI JlIo;.l> ! 

-oiiPdrag å utarbeIde angrep;pla-
11t.:1l. 

ita-eder regnet med sLore tap 
10r flaten, planen stred mot alle 
kngskunstens regler, men kunne 
alI1kevei lykkes ved overrumplins. 

Det overordentlig dyktige an
IIrep 9. april ble forsvaret som 
en prevent1v fOl'holdsregel. 

SKJpnt Jeg var en forbitret 
motstander av NaZI-Tyskland, 
har jeg efter inngaende studier 
ikke "wlmet an.5e angrepet bOm 
101lteretLbstridig, når vestmaktene 
1aktiSK hadde llgnende planer 
mot Norge, 

Dette var et ganunelt spørs
mal. 

I en samtale I desember 1907 ut
talte kong Haakon til den 

6venske minister 1, Kristiania 
Otinther at I en krig mellom 
England og Tyskland vllle sann-

" synligVls England' sette seg fast: 
1 en eller annen norsk havn, I 

Utenriksminister Løvland ven~ i 

norsk havn, kanskje Flekkefjord 
eller Mandal. Dette refererte den 
britrske mInister Herbert 12. Ja
Duar 1808 til Forelgn Ofl!ce. 

I april lUIS fremholdt Chur
chlll i et brev til utenrikllmin!
ster orey at Eniland under en 
krig med Tysipand burde okku
pere en havn ! Norge. 

Som ledd l blokaden aV Tysk
land _nsket England utleggini a v 
miner i den norske stqpsled, l ok
tober 1918 samtykket den norske 
regjermg og lot legge miner fra 

l'aseWY Hl Ht~ fii 'CWa A~ tremUsgrensen. 'S an r 
sl svekket at det måtte nøye seg 
med protest. 

Det var .lIedes gamle tanker 
Churchlll I .eptember 1839 tok 
opp igjen, han ville stoppe malm
utlllrselen fra Narvik ved l leg
Ile ut mIner I nOl'1!it farvann, han 
gjorde forest!llinger om dette 
29;9, 21/11, 15/12, 16/12, 22/12, 
men møtte motstand 1 regjerln
gen. Churchill var kJar over at 
Tyskland da ville gripe Inn, I litt 

memorandum 18. desember Ikrev 
han: ewe have more to lain th&n 
lose by a aetman attack upon 
Norway or 8weden •. 

Under forhandl!ollene I Lon
don om handelsoverenskomst 

stilte lord Olenconner 16, desem
ber krav om at Norge Ikulie 
stoppe all utførsel av nærings
midler til Tyskland og truet med 
blokade hvia dette ble avBlitt. I 
den oftlslelle innberetning fra vlr 
handelsdelegasjon heter det: 

«Hvad angikk Nor, .. frykt for 
at Tyskland vllie gl til represa
lier, sl mente Olenconner at det 
var sml muligheter 10r at Tysk
land virkelig ville gA til angrep 
pl Norge. A landsette tropper i 
Norge var utenfor tyskernes mi
litære muligheter. Det ville ogsl 
være temmellg nyttel,,"t for dem 
l bombardere byer eller fabrik
ker, da en slik fremgangsmåte 
ikke ville skaffe dem de tilførs
ler de trengte. Skulle noe a v dette 
allikevel skje, ville det være Eng
lands sak «to do things whlch 
would hurt Germany even more:t. 

Allerede 16. september 1939 
hadde den britiske mInister Dor
mer sagt til Koht .at han hadde 
fullmakt frå regjeringa sl til i 
sela meg I trurnil at om Tysk
land gjorde noko slag krigstiltak 
mot Noreg, sl vllle den britiske 
regjermga ta det som det var 
gjort imot Storbritannia sJølv. 

, t'Koht '-"H"I:>r--ni!d . 'bg 1'tII!Oln I 
krigstid 1939-1940. 5. 65), 

Spørsmålet om nillltær hjelp 
fra vestmaktene tll Finnland 
voldte flere henvendeiser til Nor
ge og Sverige, siledes 27. og 28. 
desember. I denne forbindelse ut
talte den britiske minister III 
Koht at vestmaktene vllIe tryne 
Stavanger, Bergen og Trondheim. 
Koht fremholdt at Oslo It. nær
mere Tyskland og lettere kunne 
komme I fare, men dette avviste 
mini&teren. 

Tyskland motsatte seg Ikke at 
Sverige Og NorlIe selv hjalp Finn
la.nd, men samarbeide med vest
maktene ville føre til krig. Norge 
og Svelige kunne derfor Ikke til
late gjennomreise av tropper, 

England klaget l et memoran-

Am"rillan.1t prHlW' ... Ipl ItftrfaUet .... Norwe aior oppmerbomllet., 
Denn.. iPl'lJln~n fra .Wa.hJDfi.oa P .. t.. et" karakterlat.iq for 'ell 

.lIIerIk ...... __ ,.... 

dum 6. januar 1940 over at tre 
skip var blitt torpedert l norsk 
farvann av tyske undervannsbå
ter, den engelske regjering din
ner seg derfor nødsaget til A ta. 
hensyn til den stilling som er 
oppstått, og til l utvide området 
for sine marineoperasjoner tll de 
farvann som siledes er blitt et 
operasjonsfelt for fiendens sjo
.tridskrefter>. 

TrLrselen ble ansett 10m " al
vorlig at koDil Haakon efter opp
fordrinIl 1. januar lendte et te
legram til den engelske konge 
med hen.tllliDil om Ikke A krenke 
Norges npytralltet, 

I den als te fase aT den finsk
russiske krig Ijorde vestmak

tene et nytt forsøk pA i trekke 
Norden Inn l krigen ved en hen
vendeise 2. mars 1940 til Norge 
6ili §:'iise Oil iijtelse til tliel1~ 
nomr se RV ~; Ilt_Il 
var villig til A. sikre Trondheim, 
Bergen og Stavanger, Norge og 
Sverise avslo anmodningen. Da 
var det fredSforhandlinger I lang 
mellom FInnland 011 Russland, 
freden ble sluttet 12. 'mars, meget 
mot vestmaktenes II05ke. Deres 
hjelp ville Ikke kunnet redde 
FInnland, deres Virkelige mot! v 
var l stanse malmutførselen og 
provosere Tyskland til l &lillripe 
Norge Ol Sverige. 
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D. høyeate franske myndllh.
ter (Daladier, Reynaud, Oame
lin, Darlan) IInsket et nI/ti krig.
teater pd den .kandinaVi.ke 
halvøll lor cl lette trvkket pel 
Frankrike. 

28. mars belsuttet det øverste 
krigsråd I London A sende noter 
til Norge Ol Sverige l. eUer ~. 

april og 5. april legge miner I 
norsk farvann. Strid 001 samtl
dll mlnesllpp I tyske farvann 
voldte u!.settelse. noten til Nor!!e 
ble avlevert om kvelden fredag 
5. april Ol mmene l&lt tIdlli om 
morgenen mandal 8. ..prU. 

Admiral Darlan !!Jorde i et me
morandum av 30. m .. rs opp

merl<som pi .. t Tyskland hadde 
.amlet·.tyrker til .en .~pedls~ol) 
III ba ... I 8,tI~·_~ 
eller Sverige» og sannsynlJgvls 
vUle rykke inn på den skandina
viske halvøy umiddelbart efter 
vestmaktene. 

Men tyskerne kom først. 
Hvil enllenderne var kommet 

førat. vWe d. neppe kunnet hol
de hele landet besatt. Norge vill. 
allikevel blitt krigsskuepl ..... kan
akje vUle den norske hær da kun
ne utrettet litt mer pi engelsk 
side. Den .!iorste fare ville v""rt 
det tyske luftvåpen. Men det nyt
ter Ute l drøfte dette .hvls •. 

Alle ""rUle nordmenn bør Inn
rømme at vestmaktene hadde 
planer om l drive Norge ut av 
nøytrallteten. og at TysltJand vil
le foretrukket norsk nøytralitet. 

men fant l mltte kornmo ,..st
maktene I forkjøpet. 

Il. 

VI tommer nl1 til lpørsmllot 
om Norg .. ecen skyld. Spørs

mllet er Ikk. hvorfor forsvaret 
var I en at... elendig tilstand. men 
hvorfor .den-.-.tIlDI./JIII·"ndo ut"n
riksledelse. avlkt"t. 

I ltortlnKlmøtet pl Hamar 8. 
april opplyste KRht at rtiJerln: 
ielU nlcdlcmtu~ ~cif]t!l:'CYfl kTar ... 
andre ill. m1t1t11n • Ol IHO Igår 
kveld. 011 TI had.e di Ingen tan
ke om det som ~om til , henda 
snart etter.. 

Koht ... r utellriltamlnlst .. r fra 
~. mara 183~.· Ira 1938 nntet 
han en ny .tor europelak krill, I 
1938 antok han Ilt den ville bryte 
ut \ september.' pette var riktig 
forutsett. men, fell'fUrderinger 
satte straks Inn: 

De fire nordlal>e utenrlltaminl
Itre holdt m,ta l 0..10 1G---31. au
rust 1939. De var 'enlre om at ut
alktene til , bed.re nøytrali teten 

. I vllse mAter n.r bedro enn I 
1914. det . ville ka!nme et hlrdere 
økonomisk pr ..... : men rent mj/{

tært ville faren ~ nere li ltor 
som I 191_191~ Hvordan rlkk 
det? 

30. november' 1938 anrrep 
Ruaaland Flnnl&lid. t. april IMO 
anrrep 'l'ysltJanC Danmark Ol 
NOl'le. ~ . It 

Koht lei,. kont lJI&rt til den 
"urderlnr at veai.Jnalttane eJeme 
YIlle drIve NorreJiM .1 krIgen. Ol 
at Tyskland fant:nonk nøytrali
tet pvnJlr for all1ø _e Interes
ser, men kunne Jal1 proyosert ., 
nstmaktene til 4 an,rlpe Norle. 

Dette var en tIktIl vurderIng. 
. _.<t.M-Cl'.~~~...Iml.. 
han forstod. at vestmaktene (Ia .. r 
Frankrike) ,n.ul et tYlk anerep 
p' NOflle Ol Sverige for • fl et 
nytt krIrlteaterher. 

Det kan bebreidea Koht at han 
Ikke satte lei inn I forsvareta 

tilstand. Admiral Dieaen tonfe
rerte undertiden med ham. men 
forsvllrsrldet hvor han IkuUe ta 
del. holdt Ikke møter, Ol han 
konfererte visstnok aldri med re
neralstaben. ajef. 

Ty.lrland. En&land, Frankrike 
hadde milItærattacMer I No"e, 
men No"e hadde 1kIte en mOlte 
mUltærattache. IlInlater Sch.el I 
Berlin ønsket l ti en mllltær
attach~ dit. mm IkJønt KoM 
n .. rte dyp miatulli til leg"Jona-

rid Ulrlk Stang. fikk Scheel Ikke 
denne hjelp. Koht aynes Ikke l 
ha I&lt vekt pl de opplysninier 
militærattacheer kan lamle. men 
de kan I det minste ved selvsyn 
vurdere en ltats militære styrke. 
nettopp vurderinlen av Tysk
lands og vestmaktenes relatIve 
styrke var feilaktig (herom sene
rel. 4. april 1940 fikk minister 
Scheel advarsler fra den holland-
,,~ marlneø.ttach' SU. 4eI1 dan

ske KJølsE'n og den svenske ForB
hell. men Koht festet Ikke Ilt til 
dem. 

Regjeringens ValK ... oberst 
Blr"er Ljungberi til fonvarami
nister (fra ~~. desember 1839) 
var et fellrrep. Jeg spurte Mar
nus NlIaaen hvorfor det Ikke ble 
Ruge. han Ivarte at Rille ville 
blitt for dyr. Ruae' ville Ilkkert 
KJort ler ltekt rJeldendo or for
lanrt mobillaerinr I tIde. 

Nyraardsvold henviste uttrylt
kellr LJunrbera til bare liteIle 
mod forsvarsdepartementet. sa
ker. .det polituk. ":01 Vj ,rete 
mild Of ta an.voret lor •. 

U ndet' en ,tor .uropelsk krill 
er det en plikt for en nøytral 

,teta utenrlltaminllter l holde ler 
underrettet om foranret or sterkt 
nok til .. kunne avvlae n'ytrall
teu-brudd. men Kohtl egne ut
talelser I boken .Norway Neutr .. 1 
and lnvaded. (941) l. 81-e~ 'li
ser tydeUg at han ansl forsvaret 
tilstrekkelig. Pl ky.ten I vest or 
nord ville den britiske filte .be 
able to prevent any attack co
mini from Oermany. og i lyd 
var det lad grunn til l tro .th.t 
the country was comparatlvely 
well protected agalnlt acllres-
011011 •• 

Dette siktet ... rllg til Oslofjor
den. Det mltte v""re en n de 
'IIktlgste 0PPlaver l Ilkre Itata
makten.. opphOldssted. At detta 
riket. norvesentrum ble lammet 
aUerede om formiddallen t. april 
var den s!iorste av de ulykker 

__ ............... t.· ~4rL..1aIUl-_-
1 a\l1lust 1'1' ble minene .trakl 

lact ut Ol var alden pl pl .... un
der hele krilen. I aprUdacen. 
IMO var det spørsmål om utleg
Ieise aV miner. men det ble IkI<e 

•• Jort. Og8' ellera var ordningen 
uforlYarU,. 

KOht har aelv ",rIIl erkjent sin 
feUvurderinll. I .Norsk utan

rIkspolItIkI< fram til 8. april 1940. 
Iltrev han (I. 63) at han .rekna 
huvudfaren for l ver.. trugsml
let om fransk-britisk makt-Inn
grep mot oss. Faren for tysk 
maktbruk mot OM var for meg 
det lubsldi",re. noko 10m berre 
fylgde av det fyrste. - 10m lact 
med unnatak lor det 10m kunde 
hende med Sør-Norei. Alle kan 

no IJl at er mIltok mer I dette. 
- - - Dertil kjem at ti mistok 
meg pl del militære vUklra. Men 
der hadde ti vel kanskje enda 
betre Irunnar for tankane mine. 
EI har alt nemnt at eg delte den 
lImenne Illusjonen om den abso
lutte britiske overmakta pl sjøen. 
- jamvel norske militære hadde 
same Illusjonen. Dessutan trudde 
e« det norske ky:;;lforsvaret var 
sterkare enn det synte seg l 
vera. •. 

Ledende politikere I r"llJerln
,en og stortinget gjorde lignen
de fellvurderln,er som Koht. 

Stortinget hadde en stor debatt 
om forsvaret.! tilstand I hem

mellilt møte 3. mal 1939. Mowin
ckd uttalte da bl.a.: 

.Man taler bestandli om 011 
man synes , mene', at det"' er 
Ty;,II;\II:u:!, del h~' _lreQlfol;. ... all 
gjelder. ·M.n er 'elet !1Ackr'rtf ~ ~ 
I den forrige krig var stillingen 
noe anderledes. fordI Tyskland 
hadde ~n sjøglende filte sl stor 
011 mektig at det mente l kunne 
ta kampen opp med Storbrltan-

nia I NordsJtlen. Nu er Itillingen 
den at den tyske flåte på langt 
n .. r er sideordnet med den brI
tiske - Ikke Idag. Ikke I morge". 
Det vII gi lang tid hen tør det 
blir tilfelle. FølgelIll har ikke 
Tyskland den lamme Interesse 
10m forrige gang av miUtært .. 
sette sog fast pl Norgea kyst. for 
det ville koste sloverordentllil 
meret l holde en slik positIon 
Ilke overfor Storbritannia •. 

I utenrikskomiteens m.te 11. 
aUllu.t 1939 uttalte Hambro: 

.Personllg er je, &I\' den opp
fatning at eft"r forholdsvis kort 
tId v1l det Ikke være tyske tly 
utenfor Tysklands grenser. og det 
vii heller Ikke være tyske marlne
farteyer over havets overfl"t ... 
Den enorme overlegenhet de al
Uerte har I lulten. I forbindelie 
med den kolossale bensinmangel I 
Tyskland. IIjør det ytterst 
usannsynlig at man derfra 'fil 
kunne gjøre svært meget.. 

Denne overvurdertnc av Eng
lands styrke og undervurde

ring av TYSklands var en viktig 
lrsak t1l den hos de neste riden
do optimisme. 

Koht var dOll engsteUg for at 
vestmaktene kunne foreta skritt 
10m 'fille drive TysltJand til mot
aksjon. men han trodde Ikke at 
~ . vUl&. Ji,QlD!l1t. f01';;,t .. Han 
festet Ikke Ut til eherretnlngmø' 
fra Itlasjonen I BerUn eller for
lydender I verden.pressen. han 
la Ikke engang efterretningene 
frem for regjeringen. I sin bok 
.Leve eUer dØ> ( •. 266 flg.) med
delor Trygve Lie hvordan _je
rlnllen først I 1941 I London tikk 
rede pi disse rapporter (gjengitt 
Bom bUac 1 bokenl. 

Er det bare etterplklokskllp l 
mene at Koht burde lagt st.ørre 
vott pl dem? 

Oeneralstabs..c;Jefen oberst Hat
~aal var mtlet bekymret over 
sUlllnien og foreslo fra 6. april 
ganr pl rang moblllserlng. men 
møtte ikke forståelse hos for
Iv&rsmlnl.ster Ljungberg. Koht la 
langt ltørre vekt på de noter som 
den britiske og den franske mI
nister overleverte til ham kl. 19 
og 20 lredag 5. april. DIsse notene 
som egentlig skulle vært avlevert 
allerede l. aprll. var meget skar
pe. men sa In tet om vestmakte
nes planer. 

Mand&l den 8. aprtl litt før 
klokken 6 morKen fikk Koht 

enreloke 011 franske noter om 
den foretatte mlneutleg.lnr I 
norsk farvllJln. Nu forstod han 
Ol de andre politikere at det var 
tare for tYSk moteksjon. men de 
ante Ikke at et tYSk angrep .. ar 
umiddelbart forestående. 

Ved mIddagstid ble transpor~ 

Iklpet Rio de Janeiro lenket 
utenfor Lillesand med tyske sol
dater ombord. de forklarte at de 
var pl vel til Bergen. 

Koht kombinerte Ikke denne 
affære med de advarsler han 
hadde fått. 

Ljunvberg .betraktet Rio de 
Janeiro-affæren som en nøytra
Uteu-trenkelse. Ikke som et ... rlel 
om et lore.tlende angrep pl Nor
r" (forltJaring lar Undersøkel
seskommisjonen) . 

AdmIral Diesen .trodde at de 
tyske skIpsbevegelser mitte iljeI
de Danmark eller mulillem Y~-, 
terha vsøyene. Shetland eller F",r
øtene+.Dl:.L fA),t .. p~n~. U<l<,e JnTLIlL 

. i!'~t ·kunne gjelde Norge. Ia.llfall· 
trodde admIralen Ikke pl!. det. 
Oppgaven fra Rio de Janeiro', 
folk om at de Ikulle tn Borgen. 
mente admIralen var kamufla
Ije. (Undersøkelseskommlsjollen 
Innst1lUnil •. 95), 

Andre politikere nr Ilke' blinde. 
Hambro Ikrlver (.ne førate 

mlnoder> l. 16) at de reddede 
tyskere cfortalte en forbløffende 

historIe om at de nr pl. vet tJl 
Bergen for l hJelpenordmenne
ne med l forsvare sitt land mot 
englendere 011 franskmenn. Hvor 
.kjebnOlvanger denne beretninr 
nr lot Ikke til l ,lapp for da 
fleste a .. tingets medlemmer. Det 
lot da vel n""rm .. t til • ,. .. re 
enda et forbausende. men lIan
sko pussig vidnesbyrd om hvor 
villig tyskerne var til l tro hva-
80mhelst som dere. overordnede 
sa til dem •. 

Undersøkelseskommisjonen 
skrev I sin Innstilling (5. 831: 
.Tyske dokumenter vI.er at en 
I tyske militære kretser var I 
høyeste grad nervøs. fordi den 
ty.ke plan var blitt røpet i 011 
med senkningen av Rio de Ja
neIro. Denne nervøsitet var Ikke 
nødvendill.· 

8. apr1l ble det forhandlet om 
mIneutleggIngen I den utvidede 
utenrikskomite ltJokken 1G-ll.30 
Ol' I Stortlngot fra kl. 17.11>-17.3& 
og for lukkede dører kl. 111-19.111, 
- referatet fra dette møte er 
dessverre defekt. Forhandlingene 
trakk sl lenge ut at Nygaards
vold or Koht bad om avslutnlnll 
.& "'I'1erlnpot lwnJ:la 11_ .holdt 
møte. - dette ble tatt Ille opp 
som en fornærmelse mot Stor
tInget. 

Om eftermlddBilen fikk Uten
rlltadepartementet telegrafisk 

meddelelse fra den engelske re
gjering om at tyske krigsskIp 
nærmet seg Narvik. Koht har 
fortalL hvor vanskelIll han hadde 
for l!. begripe denne melding. en
gelske krigsskip hadde jo om 
morgenen lagt miner I VesUJor
den. kunne de Ikke hindre tyske 
krigsskip I l gl Inn til Narvik? 

Dette var den eneste advarsel 
England sendte. skjønt vestmak
tene godt kjente tyskernes forbe
redelser (husk admiral Darlana 
memorandum 30. mars 1940), 

I regJerIngen. organ Arbeider
bladet som dengang utkom om 
eftermiddr.gen. skrev ut"nrlks
medarbeideren Finn Moe 8. april 
en beroligende artikkel som slut
tet med ordene: • Det er derfor 
all grunn til for det norske folk: 
l!. se fuldstendill rol1g pl!. den vi
dere utVikling av den kritiske ,I· 
tuasJonen landet er kommet opp 
I. Beiv om Tyskland Itulle bruke 
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et voldsomt sprik, kan der enM. 
være utveier •. 

m. 
orlOgSkaPtein E. A. Steen har 

gitt følgende frelDltllling al' 
et engeLsk tilsagn (Norges sjøkril: 

1940-1945, bind I, S. 201): 

Om fonniddagen 8. april ekom 

den britiske marineattache, ad

miral Boyes, til Admiralstabens 
efterretningsavdeling og sa tll 
kaptein steen: eDe kan meddele 
admiral Diesen at jeg har rrunn 
til å tro at også (eI have reason 
to believe that also») en britisk 
flåtestyrke er på vel for i møte 
de tyske sjøstrldskrefter som er 
stukket ut til sjøs». 

Denne meddelelse var Interes
sant av to grunner. For det før
ste syntes den å vise at britene 
hadde kjennskap til den tyske 
oppmarsj, og for det annet tydet 
den på at britene hadde til hen
sikt å møte de tyske skip med 
sterke sjøstridskrefter i Kattegat 
eller Skagerak. Både av komman
derende admiral og i Admiral
staben ble den derfor oppfatt.et 
sllk at det i løpet av dagen ville 
bli et storre sjøslag i disse far
vann mellom britiske og tyske 
styrker som man håpet ville re
sultere i at den tyske oppmarsj. 
h vor den enn skulle, ville bli slått 
tilba,ke med store tap, Og admi
ral Diesen gav straks ordre om 

at meddelelsen skulle bU .endt l 
8jøfartsdietrlkt. 

. Det viste seg senere at admiral 
Boyes' meddelelae var feilaktig. 

Brlt1sII:e ovenannutrid.skrefter 
løp overhodet Ikke inn i Skage
ralt eller Kattegat 8. april. 

steen opplyser Ikke til hvem 
ellers dette trøsterike tilsagn ble 
meddelt. I hvert fall fikk Koht 
beskjed, han skriver (eFor fred 
og fridom I krigstid 1939-1940>, 
s. 214) at han under møtet t 
UtenrIksnevnden om formidda
gen fikk ee! melding om at eiD 
tysk flite var pi veg upp Katte
gat, og salDItundes el melding 
(frå den britiske marineatta
cheen) om at el britisk flite
aVdeling var på veg over Nord
sjøen og skulle møte tyskane •. 

Ifølge Undel'Slllkelaeskommiejo
nens Innstilling (s. 92) nevnte 
Koht beskjeden fra Boyes I uten
rikskomiteen. Dens medlemmer 
har sannsynligvis meddelt den vi
dere, regjeringen har likkerlig 
kjent den. 

General Laake forklarte 
for Undersøkelseskommisjo

nen eAt når Regjeringen ikke be
ordret minene ut og ikke gikk til 
mobilisering, trodde han at år
saken var den at Regjeringen av 

en for ham ukjent grunn regnet 

ined at britiske sjø- eller luft

stridskrefter ville gripe inn mot 

den tyske aksjon og stanse den,. 
Det er ikke opplyst om Kongen 

har kjent det engelske tl1sagn, 
har h8.l' utvilsomt hatt rede på 
at tyske krigSSkip hadde stukket 
til, sjØl!, ·men kan, Ikke ha regnet 
med umiddelb&l:'Jare for Norge. 
Han var 'I Oslo' Militære Sam
funds møte hvor advokat Brøgger 
holdt foredrag om bordets gleder, 
og han ble der utover kvelden. 
Han hadde ennu ikke lagt seg 
da flyalannen kom ved mid
nattstid. 

Admiral Boyes mi ha fått or
dre fra London om l gi denne 
beskjed. Samtidig visste Admira
litetet at det dengang ikke fantes 
engelske overvannsstrIdskrefter I 
Skagerak eller Kattegat. Hvorfor 
ble dette beroligende, men misvi
sende tilsagn sendt? 

Regjeringen og stortinget kan 
ikke ha regnet med et sådant 
11lTUJ.ngrep som generalstabens 
Øvvind 0i forutsa 1 Oslo Militære 
samfund 6. mars 1939 (kfr. Mor
genbladet nr. 46), 

Hitler hadde ogsl tidligere fo
retatt overraskende angrep. 

Efter 1905 hadde de fleste følt 
seg trygge 1 tillit til Integri

tetstraktaten, l"oIkeforbundet og 
namlig til England. Når det ikke 
var grunn til å frykte noen frem
tidig krig, burde vi bare ha et 
etiketteforsvar eller helst avvæp
ning. OppretthOldelse av selvsten-

d!gheten ved eg,." kraft ble an
sett som en utDfl. 

I 1940 ble ci:!en forutseende 
, . 

utennksledelse~ \,blottet som en 
utopi, på den v~r hærordningen 
av 1933 bygget. Et brukbart for
svar kan ikke bli (improvisert med 
kort varsel, detjlå alltid holdes 
ved Ilke Ved~stadig mo
dernisering- av utstyr og metoder. 

Fra 1936 ble det git.t større be
vilgninger til fOl'naret, men ikke 
I rimelig forhold til opprustnin
gen I Sverige. 

Både på regjeringen og Stor
tinget passer Ibsens ord: 

eI anelsens mangel har fyren 
med hoven sin beste angel~. 

Det har vært hevdet at det 
Ikke ville nyttet noe om re-

gjeringen hadde mobilieert 5. 
april således som generalstabssje
fen foreslo. cStil1e~ mObilisering 
med skriftlig innkallelse ville vir
ket for sent, men det burde gjen
nom kringkastingen og pressen 
vært påbudt øyeblikkelig mobili
sering, alarmtilstand for flåten 
og kystfestningene og utlegging 
av miner. Derved ville overras
kelsesmuligheten bortfalt, det har 
tyske sakkyndige erkjent. 

Den rådende blindhet hos re
gjeringen og Stortinget var en 
skam. I Sverige ble det dømt 
strengt om Norges uforberedrhet. 
Den svenske riksdagsmann, vlce-

talsmann 1 Annetkammer IfJØT 

0ster!trøm uttalte 29. april 1940: 
eHistorien har knappast något 

motsvarande exempel till det nor
ska pi allmin upplOsning. des
organIsation, forvirring, brist på 
fattnlng och ledning ,samt hopp
His uppglvelsevilja. Man frågar 
sig hur det ar mojligt, att en 
demokratisk nation til den grad 
kan falla sonder i provets stund 
och Visa sig vara skal utan kii.r
na. Allting har ett pris. Aven fri
heten. Ett pris I pengar och ett 
moralisk pm. Norge har pl ett 

avgjiirande sAtt brustet betrilf

fande båda dera. Dess &le mlste 

fullbordas~. 

Det var harde ord og ubann- i 

hJertige pl det tidspunkt, men 

de hadde en kjerne av bitter 

sannhet. 

Presidentskapets og stortings

flertallets holdning under rilts

rådsforhandlingene 1 1940 var 

også en nedverdigende feilvurde

ring. 

Motstandsbevegelsen rehabili

terte til en viss grad Norges navn, 

men den må Ikke bl! skrytt opp 

til et helteepos. 

Vårt folk bør lære den hele 

sannhet l kjenne og erkjenne 

sin egen skyld for 9. april og fem 

åra okkupasjon. SNO
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