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Et eksplösivt ankla·geskrift. 
Av overlcege Johan Scharffenberg,---------1 

• en ordnlng uteri Quisling. Utvils\ 
hapet tyskerne at motstanden., 
skulle bli oppgltt, og Berggravs '\ 
samtaier med den norske legasjon \ 
Stockholm om kveld~n 13. april, sy
nes ä ha flirt tll en sammenblandlng 
av de to sPllrsmäi: 1. forllk med tys
kerne, 2. godkjennelse av en admi
nistrasjonsordnlng I de okkuperte 

Irr. ning ä pästä annet. Derlor häpet ringen (navnlig Koht) lor dens omrAder. Kohts avvlsning gjaldt 
bare det f~rste sp~rsmä.I, men Dahl 

blindhet; man hapet pä engelsk og tar det tll at opprettelsen av Adml
fransk hjelp, men var alHkevel redd nlstrasjonsradet var en slags stats
for krlgens ~deleggelser. De lieste kup eller oppr~r. 

V 
URDERINGEN av Administra- Bräuer at motstanden skulle stanse, 
s;o7lsrddets opprettelse er srßr- hvls kravet om Quisling ble oppgltt, 

lig karakterlstlsk Cor Dahls grunn- og han apnet forhandliJlger med 
syn. En lmptegäelse krever Imldler- framtredende' menn I 0510. 
Ud Iprst en oversikt over tiden 9.- I hastverket 9. april gay jusUs-
15. april 1940. 9. april h 19.30 mimster Wold polltimester 'Welha
kunngjorde Quisling i krlngkastln- ven det oppdrag ä. overlevere Oslo 
gen dannelsen av cn c:nasjonab re-· til tyskerne, men hverken da eller 
gjering med harn som stats- Og ·senere·gav Regjehngen .noe direktiv 
utenriksmlnister. Dette kup Var for adminlst.rasjonen I de okkuperte 
ikke pa Corhänd avtalt hverken med omräder. Etter Kongens og Regje
Hitler eller med den tyske minister. ringens avreise var /ylkesmannen 
dr. Bräuer, eller den mllltrere tyske den h~yeste administrative myndlg
ledelse I Oslo, sannsynllgvis heller het I Oslo og Akershus. Det vllle 
ikke med Quislings beste st~tte, Al- vrert det rlkUge at Ikke pollUmeste
fred Rosenberg. Men dennes repre- ren," men fylkesmannen hadde fätt 
sentant, Scheldt, som lenge hadde I oppdrag Mde ä overlevere hoved
stitt I In tim lorblndelse med Hage- staden og lede admlnlstrasjonen her. 
Iln, var Innvlet I planen og skaltet Etter min o.nmodnlng kom lylkes
egenmektlg Quisling adgang ti1 mann Christensen om morgenen 10. 
kringkastlngen. Bräuer ble meget aprU tU Botslengslet for en samtale 
forstemt over Qulslings Ultak, men med direktor Hartvig Nissen og meg. 
likk I en lang telel6nsamtal~ det Jeg framholdt da denne opplatnlng, 
inntrykk at H1t1er nA krevde at men han Innvendte at jusUsmlnl
Kongen. skulie utnevne Quisling tu steren jo hadde forblgatt harn. 
regjerlngssjel. Hitlers opprinnelige Etter sprengnlngen av Lysaker
plan var at overrumpUngen I Norge broen natt tU 14. aprU ville den 
skulle gä like glatt som I Danmark, tyske overkommando tvlnge pollU-

departementslolk som hadde fulgt Han skrlver (s. 149): .Natt til H. 
med RegJerlngen, kom tllbake, meo" nprtl stad tyske ledere overtor en reVQ
hverken de eller de som var bUtt I " lusjonrer sltuasjon I Norge, og Hltler 

Oslo, ~nsket ä arbelde under Quls- ~~~~j:"'~r~~~dl~:.~: ;~;~t~~~nm:'~~ 
ling. En sllk Ulstand kunne Ikke ,havere I Norge var na Apenbart lnnstUt 
vare I lengden, derfor var det klart pa krlg, den eneste mUe A forhlndre 
at QulsUng mAtte bort. Hans tilhen- dem I ä gjennotnfpre sln lInje, var ä 

gere 'oppträdte sä hovent at det var ~r:~OI~::ed~.~~~!~:r~ ~::thj~P~~ 
fare tor, borgerkrlg. Derfor' ble :; pol1tlsk slatskul- var lkke noen ny tan
Bräuer og H~yesterett enlg om opp- ke 1 torblndelse med Norges-aksjonen. 
retteIsen av Admlnlstrasjonsrädet, Men det nye ved I1njen av 14. april, va.r 

helst med Kongens gOdkjennelse, :~a~~~~k~~to's~~~~rgb:'~a~eEA Q':;(;JI~; 
men Paal Bergs planlagLe reIse tU hadde ikke halt sA. sterk basis at det 
ham lßrdag 13. april ble Ikke Ul1att var Iykkes harn. 11 det egcntllge bor
av den tyske m1l1Lrere ledelse. Ad- gerskap med 1 61n revolusJon. Hüler 

mlnlstrasjonsrl!.det ble hllst med tH- ~;:~I:u:~ro~etvs~n~~:~'::~~~;~:;::~ 
lit og lettelse og fikk straks 10jaU- • Irata arbelderparUregjerlngen rnakten 
tctserklrerlng av de store nrerlngs- og stause. eventuelt lnnskrenke kngen.> 
o'!ianlsasjoner' og av Den fagUge Side 152 !lg.: cKoht hadde I .Itt av-

Landsorgan1sasjon; det varetok: 1 =~:k.s~~~en b~eOrrtve~~ s~~io~~~'g:r~k~~ee~ 
sln funksjons\1~ \11 25. september vme ikke bU IIltt, da deUe bet~d 10rl1k 
norske inter esser sä. langt som men- og samarbeld med. Tyskland. Ved 10r
neskellg mul1g, men mätte selv!~lge- handlinger og dlplomatiske midler var 

llg nMtvungent g! etter for mange ~:~~~n~~~~;I~~~~~i!r~n ko:m'k:~:': 
hvor Staunlngs regJering ble slt- meste ren t11 ä sette opp forslag til 

tyske krav. Det mä. enhver adrnlnl- . rIngen. Den encsLe utvei som stod äpen 
strasjon 1 et okkupert land. M cn for tyskerne. var A. fIl. OSlobors;erskapet 
Daht anscr opprettelsen av Admlnl- tu A anvende politisk vold overfor Re· tende. Hadde den n,..eske regjering et styre (Unders~kelseskommlsjo-

bpyd seg for det tyske ultimatum nens InnstUllng s. 147). Hvls lylkes- strasjonsrAdet sam et resultat av ~~~~Il~f~n fO~o~.t!e~ta~~~!n~~lg~~gj~~~~~ 
om morgenen 9. aprll, vWe ogsä den mannen helt fm fprst aV hadde hatt 
IMt lov a lortsette Inntll vldere. den ledende stUlillg, kunne han fätt 
Ved avslaget og statsmaktenes l1yt- dette oppdrag, og Hpyesterett vxrt 

cOsloborgerskapet.s frykt tor en ___ Da Habicht kom tU Oslo, lant 
samtidlg nasjonal og sos\al masse- han at HOyesteretts justtt1arlus Paal 
l'clsnlng og Fnlkenhorsts frykt far Berg kWlOe brukes tU delte av tyskerne. 

ning Ira Oslo, var det skapt en ny 1101dt utenfor. Okkupasjonsmakten sabotasje bak fronten. Forhandl1n- ~~l~~s~~e~a~:I~~~kd~OI:;';I~~~1I :pr~~~ 
sltuasjon, og I denne vUle Hltler hadde rett til ä innsette et styre, gene om Admlnlstrasjonsn\det var tlertal! hadde uttalt seg 1mot Paal Bergs 

cldn: enn attcntatet pa Lysaker- reise tU Kongen. Begivcnhetene den 14. 
broen 1 morgentlmene spndag 14. april forvandlet imidlertid de hS'yst &!r· 
april. Hitler sa 13. april tll den nor- verdlge_ herrer tU skl'ernte garnlInger, 

bruke Quisling, dog helst som lovlig men Admlnistrasjonsradct l1kk 
utncvnt av Kongen. Sam det gikk. UtVllS001t stPrre autoritet h05 0.1-
,",'''' ('··\-'h.-........... i" .. h .. !T -:.Inrl nH,"'t"'lt rnenhRten vr.d oppnevnels!"'n fra 

, O(1e4:\(.n-t, (\I(: -N,skc. rY"It 
'somt pitenkte kapjtulaSjon ble f>tilHngen I Oslo var IOl'vlrret, be

tolknlngen var som lamslitt (pa
nlkkl1ukten 10. aprill. lorbltrelsen 
mot Quisling var sterk, men det var 
ogsä stor bitterhet overfor Regje-

:='.' :-~.~~ \~,(>~lJ Sch"el. at det var ~~~ ~~~i~;.e~: ~: dS!~ Jl~~~~~~~U;. ~~.~ 
harn Hkegyldlg hvem som regjerte I oppstod 10s10, IIlkk hele borgerskapet 
Norge IUnders~kelseskommJsjonens den dag aktlvt Inn I det .p1ll tyskerne 

j 

hindret ved Bräuen krav under tor
handHngen med Rangen og Koht 
10. aprU I Elverum om utnevnelse 
a V Quisling, det er hlstorleforlalsk-

bllag, bind H, s. 326l, og utenrlks- sa~~~ ~:~i~g.: <Det er ganske 'mange 
minlstertets ukiendlhg, Hablcht. l1kh ... t .. nllnlcb'.r mellorr! Paal Bergs oPP-
var pli. Vel I fly tll Oslo lor A finne Forts. olde 6. 

Et eksplosivt ' •• 
(Forts. (ra side 3). 

evnelsc av Administrasjonsrädet den 
i, april og Quislings regjcrinisdannelse ' 
en S. april. Pa al Berg hadde n~yakt1g 
,ke mcget eller like lite rett tU A opp~ 
,c\'ne en regjering som Quisling eller en 
Ivllken som helst anncn. - - - Quis
ing samarbeidct med tyskerne ut fra en 
akLiv. offensiv klassekamplnnstUling 
:cttet mot arbeiderklassen. Oslobora-er
,kapets samarbeid var mer diktert av 
h. t for arbeiderklassen og tor de krel
:.er som en rnassereisning ville utlpse. 

Den 14. april stod borgerskapet ovcr
for perspektivet en vlCpnet masserels
ning, d, v. s. eil krig i slike former a.t 
belolkningcn ble bevrepnct og opptridte 
selvsLendig. Engstelsen lor sitt klasse
herredomme, om denne mulighet ble 
virkelighet, drev borgerskapet {nn 1 sam· 
arbeid med. tyskerne. Tyskerne var 
visstnok nasjonale fiender, men 'de var 
borgerskapcts klassemessige alllerte. I 
den davrerende siLuasjon veide de klas
semessige hensyn tyngre enn de nasJo· 
nale, og Osloborgerskapct vaigte sam~ 
arbeid mcd tyskcrne, d,v.s. de nasjo
nalc underLrykkere, framfor ä slulte seg 
til den \'&!pnede nasjonale forsvars· 
l~amp. 

A presisere detLe ~aksforhold og .dets 

I 
grunnlag har tl.ndclig talt vB:!rt lorbudt 
1 etterkrig~tidens Norge. - - - Den 
senere offisiclle frase gär ut pa at dette 

! va.r nodvendig for a hindre ckaos •. Bak 

I 
den ne frase cr det ikke vanskelig a 
skimte borgerskapets redsel for "kono· 
misk lap 9g for at det ikke skulle U. 
dcn politiske mOlkt igjcn etter en periode 
n,\, .kaosJo, d.v.s. en vrepnet massereis- , 
nl~lg.Jo 

,Sidc 161 blir PaaI Berg's skrlvelse tJl 
Kongen 16, april 1940 karakterisert som 
cCU oppt'prsleders ultima.tum tU Kon~ 
CCIl. lUCH (ormen stAr 1 sterk strJd med 
dctte InnhoId.. ' 

Sidc 212: cDorgcrskapcts 60siulc 
rcclscl for cn rcvolusjonlEr reismng og 

. fOl'bitreJsen mot eil konge og regjering 
som ut.saLte dem tor en slik mulighet. 

I
1 drev dct tU rcvolusjon. Det brot sAledes 

ut cn polilisk rcvolusjon J Oslo pA soslaI 
ba..'lis samtidig med at kri~en nrermet 
seg klimaks. - - - Overfor Kongen 
og Regjerincen demonstrerte borgerska

I pet sin uenighct .... ed A etabiere regje· 
! ringssnmarbe!d med fienden tor A. lnn
. skrcnkc. c\,cntuelt stanse. dcn norskc 

~llot..'ltand:~ 

ring &om ikke handlet i overensstem-\ Kangen. Dette er en prinslplell for
:::~~s:. med borgerskapets Interesse.. skjel! mel!om hans og QulsHngs 

Side 218: .Den U. april fikk tyskerne handlemäte. 
pol1tisk assistanse av, Osloborierskapets Hvis det Ikke hadde vrert mulig ä 
mektlgste menn.. danne et annet styre. vUle Quislings 

to~~ep;~~~k:H~~~~e~g o~d:~!n~Or~~~ .regJering bUtt anerkjent av Tysk-
sats er ,enere bUtt tortegnet 1 enda land, og departementspersanalet 
h~yere grad enn historien om den ml- vllle sannsynl1gvls (sam etter 25. 
UUiere kamp. Admlnlstrasjonsr~det og september) for de Bestes vedkam-

~r~rl~~:~°:Cr:~~d~a:l:~'. r;.~~~~~= mende vedbUtt ä fungere. Quisling 
tegnet historien ble lor dem .t .p~rs- vUle da fä:tt den posisjon han ~n-
mll av fllirste rang: et maktsp~rsmA.l.. sket. som Norges frelser fra kaos, 

Disse utl~rlige s1ta~er har vrert ved .at han 9. aprU cgrep. statens 
n~dvendlge for A klarlegge D.,hls tpyler> ved egen kraft. (Var han 
tankegang: Opprettelsell av Adml- straks bUtt In::satt av okkupasjons
nistrasjonsradet $kyldtes frykten for makten, hadde han Ikke fatt denne 
en vrepnet masserelsnlng som kunne poslsjon'> Allerede av denne grunn 
U, soslaie fplger og true borgerska- var det poliUsk rlkUg ä fä harn Ijer

. pets maktstlll1ng. Det var et copp- net, men det vUle ogsä vrert en na
rpr> mot Regjerlngens poUUkk og sjonal skarn om han var kommet tU 
tllslktet ästanse den norske mot- makten pä denne mäten, mens Kon
stand. Tanken synes A vrere, at det gen 'og den 10vUge regjerlng ennä 
I aprH 1940 hadde vrert mUlighet var I landet. Ikke bare .borgerska
lor: 1. en parUsanbevegelse 'bak pet>, men ogsl\ Den fagUge Lands
fronten med sabotasje og gerUja, organlsasjon og en masse forenln-
2. en sosial revolusjon samUdlg med ger underskrev oppropet av 15. apri; 
eller etter 'en sUk masserelsnlng. 1940 mot sabotasje av enhver art. 

Stemningen I 0610 og de andre Jeg anser det som en fantastis, 
okkuperte omräder val' dengang alt InnbUning at en vrepnet massereis· 
annet enn herolsk, en masserelsnlng IÜng skulle vrert mulig vären 1940. 
viHe vrert umulig, det vlser bäde I'tter 7. juni 1940 mätte mälet for m 
kommunlstenes og den da av Vola" framsynt' nasjonal poliUkk vrere It 
og hans menlngsfeller ledede Fag- berge Norge gjennOm okkupasjonen 
Uge Landsorganlsasjons holdnlng. J11ed sä sml!. lidelser og pdeleggelser 
Fors~kl denne retnlng ville butt som mulig. 
slAtt ned av de tyske mlut",re og 
Quislings tUhengere med blodlg ter
ror, de vHle bare hirt tU unytUge tap 
av menneskeliv og ~konomlske ver
dier. (General Pellengahr truet I 
pressen med n skyte glsler pä grunn 
av uorganiserte kamp er l fjellene.) 

Quisling erklrerte at regjerlngen 
Nygaardsvold var trädt tl1bake og at 
hans styrc vur cn ny nasjanal regje
ring for hele landet. Paal Berg er-

I kleerte u ttrykkel1g at Admlnlstra
sjonsrltdet Ikke var en regjerlng I 

I ~~~k~~r_~.~~e l~~~'l~y~~a~~~~~~?:;~~~ 

Ogsä pA mange andre punkter 
frlster Dahls bok tU protest, men jeg 
har nevnt de vlktigste. ,J;;';t vU ad
vare mot fors~k pä ä t1e bo en ! bleI. 
Den bar b11 lest, men den b~r ogsa 
f~re t11 rettslig unders~kelse, navn-
11g av beskyldnlngene mot general
'staben. Sä IntelUgent som .!9r.!.atte, 

en utvilsomt er, kan jeg bare for 
~lare hans vurderinger ~lJl_~.~JPlgc 
~y"aLh"n har et .. J!l,!,p)~r_~I~-
snltt el . 
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