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Quislings statskuDD 
A T D'd'k ~ Mandag 11.april1988 

'. 

I V Jan l ri sen 

I sin artikkel i Aftenposten 
den 7. april understreket M. 
Dahl-Hansen at det aldri var 
.. hverken I QuisUngs eUer 
tyskernes tanker at han skul
le gjøre statskupp med sine 
norske tilhengere uten tysk 
hjelp ... Nei, det er selvsagt 
riktig. Hva jeg ga utrykk for 
I min artikkel 1 AftenpQsten 
den 26. mars, var at Qula
llngs statskupp hang sam
men med at to forskjelUge 
okkupaajonsplaner krysset 
hveranch~e den 9. april 19'0. 

Quiallngs egen plan for 
statskuppet ble dokumentert 
under landssviksaken bl.a. 
ved en beretning av 16. junI 
1&iO om -Den politiske forbe
redelse av Norgesaksjonen ... 
I denne beretning faatslåes 
følgende: 

_Qu1a1lng hadde til hensikt 

å sende en rekke av ham ut
valgte, aærU .. pAUteUp folk 
til Tyskland, som her skulle 
få en kort militær utdannelse 
I en fullstendig avsondret 
leir. De skulle da som lokal
kjente og sprogmektige bU 
tildelt en tysk særkomman
do, som, ført over t11 Oslo på 
kullskipene, hadde' å gjen
nomføre en poUtlsk aksjon. 
QuisUngs tanke var her, på 
denne vis straks å sikre seg 
de ledende motstandere i 
Norge, inklusive Kongen, for 
pA forhAnd A ~Indre en mUl
tær motstand l Norge. Straks 
efter begynnelsen av denne 
pol1tiake aksjon skulle da -
pA en offisiell anmodning fra 
Quisling t11 den tyske rIkare
gjering - den m1l1tære be
settelae av Norge finne sted; 
den militære .oppmarsj måt-

te da allerede være fullført. ~. 
Denne plan Innebar foruten t 
den store fordel med over- . 
raakelse en hel rekke farer, I 
som eventuelt kunne medlø- '. 
re at den mlsly~tes. Av denne 'J; 
grunn ble den behandlet me- ;~ 
,et sendrektig, men foreha- i 
vendet ble ikke nektet over- . 
tor den norske part-.. . 

" For risikabel 
Denne plan var, sett .fra 

tysk side, Apenbart tor risi
kabel, bAde politisk og mUl
tært. Hitler og den tyske ml
Utæroverkommando utarbei
det sin egen plan, som tok 
alkte pA A få kongen og regje
ringen Nygaardsvold til å 
bøye seg for en tysk okkupa
sjon. Hverken I det ultima
tum som den tyske minister 
overleverte utenriksmInlater 
Koht om morgenen den 9. 
april, eUer l de detaljerte in
strukser . for de tylkt! Inva
ijonatropper er ~ ,I_er li.Ø neVQt ~ed et ~ ; 

.' . 

( 
,. I tylkerne. økkup8.lljona
p~an var m.a.o. Qut.llD& ~e 
Uldelt noen roUe. . . 

. Da regjerlnjren Nygaa.rda· 
. vold avviate det tylke ulU.,' 
. matUlJl. fant Qui8llng tlden 

Inne Ul A foreta aitt ata*-· 
kupp. Jfan hoppet b.m pA ba· 
nen aom en hUDd 1 et epUl 
kj~gler og utrop~e ael' .w,v Ul 
statsmlnlater. . 

NAr det gjelder Qu1a11nga 
betydning i okkupaajonaU' 
dens hiator1e, er det på det 
rene at han hverken 8. april 
latO eUer tenere under Okku.\ 
pUjonaUden hadde kunnet 
,pUle noen poUtiak roUe uten 
tyake bajonetter. 
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