
Stod forgj~WlPdEkeberi\ 
og spd4ft~ c/1rr ))Blucher)) 

,',1 'r 

Første norske dokt()ratJ~andting om 9. april 1940 

,De tyskerne ~ intr~~ ~Ql'arbel.de med, og, da. general Eng~
å fØre Quislq, frem tit ;~tjIr,l i>fecht kom til' Continental, efter 
. ' , , ' , A ,være berget efter senlwingen av 
l Norge 1 forb~~else ~~~ rd!'l~ «Blt1cher:o, sa han til Brll.uer at 
tyske okkupasJon" reiste 'nat~ll- hlUl, ville arrestere QUisling. Briuer 
mellom 8. og, 9. april 1940 oPp"til tvilte ,ikke på. regjeringen Ny
SjømamlSSkolen for 4 spel<le e:ftel- gaarlisvolds Vilje til å 'bevare 

, ,', ' " ".:' ... ' Norges nøytralitet, mens represen-
! den .tyske kryssere):)" .~~l"cl+~~ tanten fal' RQaellbergs såkalte 
Men de speidet forgjeves. Da var Aussenpolitische Amt "1 Berlin, 
det skjedd, som universtte\ilføtipell"" nlWpartiets uoffisielle, utenriks
dia:~ ~~".klMUAa:,;j~. d.!lpartement".~~~~t,;, me~te. C!at 

opp .' oU~tllgll~r~ "'4?~~"'~~' '=~:;;~St~f:~~~ 
«Stl'ldenom OklmpasJO~t i det over ,Rosenberg Qg hans ~'U,t!I 
l'~orge»karakteriserer 'som" «det handling og hOldning en atmo&fæ;re 
v*~lgste enke~tslll.get,' llør$J( " ~~~ så. UVllfjern og ureaUstislt at . det 
svar noengang har kJeWlnA~f1\r grenser til det fantastiske,. s,lmver 

, .,.,..."', ""', Skodvin, og nevner underhge ting 
! norsk polltiskselvstend1ghtlt~. 1ll8oZiberetninger fra Norge om at 

Skodvln. som sltal forsvare, sin, (iennorske regjeringV11le.gi Nord-
, Norge til Sovjet og gjøre Sør

bok for, doktorgraden om knappe Norge til norsk Sovjetrepublikk. 
fjorten dager, forteller· rilange -Denne l'apport ble sendt fra Oslo 
interessante ting, og boken Vil bU av,Scheldt like , før Hitler selv gikk: 

, i pakt med Moskva i august 1939. 
amneldt 1 Aftenposten omlkke .:1 virkeligheten måtte ,tyskerne 
lenge. "Det får 1 denne hyhetsom- improvisere stet·tt i den tørste, ti~ 
tale være tilstrekkelig å l lleyne den efter 9. apt·U.både på grunn 
endel springende punkter fra den av Kongens flukt og den mllitær~, 
intl)r, essante bok, som, sikkert kom-, motstand, og Skodvin belyser mange 

av de interessante ting vi kjenner 
mer til å gi grunnlage( for ell flCfl" ,saken mot QUisling med· de-
høyaktuell disputas. Han f0r.teller taljer og Skildringer av deenkelt~ 
meget ~gående om den us~er~ aktører 1 aprilctraIl1aet., Om selve 
het som fra fØr.s~e stund preget ~ersonen QUisling rådde det den 

stØrste fOl"virring-1' Berlin. i selv 
den tyske hol~ til, en,poUW!k efterat Hitler ·var gått Uled på å 
løsning a v dilt ,.1}orSke, spørSlllåf finansiere ham' Uled store penge
Militært var invasjoneu godt for~ midler fra desember .1939. lnva-

sjbnen ble ikke bare en kaml? 
beredt. selvom Hitler, var, meget mellom nordmenn og tyskere. den 
sint på QUL!Jling, fordi ~ sOUl ble Uke meget en underlig politisk 
tidligere norsk forsvarsmipister kamp mellom tyskerne og nettoPl? 
hadde gitt så utilstrekkelige QM'" her· er det likefrem spemlende å 
lYSninger om det norsk" forsvar lese denne friske doktoravhandling . 

., Men nu' tar Vi ordet fra anmelde-
at det gikk galt både med ~B1Uch~. ren og det var ikke mehingen. 
og de tyske krigssll;l})elle ved Nar- Doktordisputasen bØr imøtesees med 
vik.. Men politisk var forberede!. levende interesse, så meget mel' 

som boken er den første norske 
sene ytterst dillet&nt1$e" ,bljplt dOktol'avhandling om okkUpasjons-
anne~ fordi Hitle!,' had4e ~t'hllillt.. ti(ten.' I Danmark er det sotn kjent 
verk med «Weseriibungll. da. over.- allerede tatt en dokbOJ;grad på ok
fallet ),lå Norge fØfst var b~sl~~, kupa.'Sjonen, ved Aarhus universitet. 
at det ikke ble ~oep tid,tU.,.'. ~~,\~·J.~f~en~æs~p, 
i standpuIlkt til lie t~ll~P<>l1~ 
ti~e alternativer spm kun"~ !rom
me til, å melde seg. ~m' 
det som kjent flere tYSke installSer 
som traklc i trådene og motar~taet 

I hverandre ep.ergisk.\'.; 

I Den oppr~nnelige tyske beregnin-

I gen var at det ville biiil1Ulig å 
få den lovlige llorske regjering. til 
å falle til fote Og behol~e· KOl'l,ien 
i Oslo. Det vil si, for sikkerhets 
skyld skulle, man stille ensj;erk 
vakt utenfor' Slottet' for å. hhldre 
ham, eventuelt med makt, fra å 
flykte fra landet. Quislil:\is opp
treden kom helt på. tverke. først 
og frem~ for den tyske lllinister 
i Oslo, BrIl.uer, Som hadde ArJort 
det helt klart for Berltn at QUfa., 
Ung var, _~ umulig, m~ •. Qlll,';t 
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