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Dagen då 
sålde sitt 
till Nazi-

Idecember 1939 sammantraffar Adolf Hit
ler och Vidkun Quisling i Tyskland, fOr att 
planera en norsk statskupp. 

I februari 1940 presenterar en tysk gene
ral, som aldrig satt sin fot i Norge: en inva
sionsplan, ihopskriven på en eftermiddag, 
baserad på kartor från enresehandbok. 

I april 19-+0 iscensatter tyska trupper vad 
som enligt Hitler blir "den djarvaste opera
tionen i krigshistorien". 

Vårt vastra grannland fOrvandlas til! krigs----.. 
, skådeplats, och varlden får ett nytt ord fOre::;) 
landsfOrradare. Quisling. 

Invasionen av Norge tigde rum får precisUi 
femtio :ir sedan. Denna och nasta vecka~ 

rapp(lrterar Gustaf von Platen ochC:J",. 
T ecknar-Anders om fcirberedelserc:;:, 

~c.. _____ -,~---,~~-~"-",",~",,,!C,,,,~,o~"~"".,,,:~"'''''''~_O">O'::::_::: __ --/---;7''7 na - och om slaget om Norge. 
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,~. Æ~J~ . .". FCilttåget skulle gel kodnomnet We5,er-Ub~ng. A#tWM fjiyej"", ~_~ ~-
~ _" Folkenhorst och hans stab arbetade I ett valbevakat rum I kns denet, Det end, gov en 

r antydan om deras uppgi!t vor att de kopte alla 1111gongliga bocker om Skandinavien, 

Det var den 9 april 
1940, en dag som 
alla andra dagar 
och en dag som 

ingen annan, På Palladium i 
Stockholm hade "Ringaren i 
Notre-Dame" premiar oeh på 
Rigoletta gjorde Greta Garbo 
sucee i "Ninotchka". 

"En dag då sparvarna kvittra 
i vårsolen, då snodropparna stå 
daT oeh vagga sioa vita huvu
den". skrev den tidens framste 
publicist, Torgny Segerstedt, i 
sin spalt som hette just I dag, 
Men oekså en dag då nyhet erna 
från Norge oeh Danmark kom 
som svart a stormfåglar. "Ar det 
Ragnarok de fOrebåda?", fort
satte tordonsrosten från Gote
borg. 

Den 9 april 1940, Den dag 
for femtio år sen då Norden 
plotsligt blev krigsskådeplats, 

Den dag då varlden fiek ett 
nytt ord for landsfOrradare, 
Ordet quisling, 

Nu. femtio år senare, kan 
man konstatera att det var ett 
bra ord oeh ett ratt vist. Vidkun 
Quisling var verkligen en sam
vetslOs fdrradare. Den overbe
gåvade prastsonen från Tele· 
marken var moraliskt rutten: 
under de år han agnade åt hu
rnanitar hjalpverksamhet i 
Ryssland levde han på svarta
borsaffårer i stor skala. Han 
gifte sig med två ryskor oeh 
gjorde sig tYeklost skyldig till 
bigami, Politiskt svangde han 
från en brinnande tro på bolsje
vismen til1 en lågande overty
gelse om nazismen, Oeh nar 
han 1931 blev norsk forsvars
minister karaktliriserade Arbei
derbladet honom som den mesl 
al'skyelige oeh/arakllige politis
ke {rp som filllles, 

Det var inte overord. Å tta 
år senare sålde Vidkun Abra
ham Lauritz Jonssøn Qusling -
52 år gammal, f d major, f d 
statsråd, ledare fOr National 
Samling, det norska nazistpar
tiet - sitt fadernesland till Nazi
tyskland, endast fOr att han 
sjal\' skulle bli norsk statsminis
ter. 

Stodd på tyska bajonetter. 

Jakt på skugga 
Det ar på den gata som major 
Quisling bodde fOre kriget som 
vi båda. Tecknare och Skrivare, 
berjar vår jakt på det fOrflutna, 
på minnen och hågkomster från 
den g april fOr femti o år sen, 

Gynt. Narmare nyekeln till gå
tan Quisling kommer man i den' 
grandiosa lyxvilla ute på 
Bygdøy som han under oekupa
tionen lade beslag på - eller 
rattare kopte fOr statens medel, 
fdr saga vad man vill om Quis
ling, han nejde sig inte med 30 
silverpenningar. 

Villa Grande hette den oeh 
stor var den, byggd aven reda
re som giek i konkurs - oss 
stockholmare påminner den om 
Foresta ute på Lidinga. I forn
nordisk anda dopte Qusling vil
lan till Gimle, det paradis dar 
vikingarna efter Ragnarok skul
le få njuta mjod, ol oeh svinkot
letter a Sarimner. 

l Gimle residerade han med 
storvulna maner under den 
storvulna titeln Ministerpresi
dent. I kallaren inredde han en 
riddarsal i vikingastil fOr hir
den, partiets pretoriangarde. 
Hirdhallen kallades den, I vin
kallaren låg manga tusen flaskor 
utsokta viner, prydnadssakerna 
kom från slottet oeh kungafa
miljen, men mycket - sølrtoy. 
porselen, mabler og rna/erier -
hade han exproprierat fran in
stitutioner och privatfamiljer. 
Quisling hell sig naturligtvis 
också med en hytte i bergen som 
han efter hagt foredame kallade 
Orneredet. 

I gal'agel slod en pallsarklddd 
_\Iercedes pa 4112 1O1l, med 
skOl1siikra rutor och skattg/ug
gal' - hans Forerbil som han 
hade fått av· Hitler. Det var i 
den han i maj 1945 fOretog den 
sista resan fran Gimle, som led
de till fangeIset, rattssalen oeh 
avrattningsplatsen. Det var 
omedelbart efter arresteringen 
jag såg han om for forsta gång
en, pa Møllergaten 19 i Oslos 
Kretsfengsel. genom tittgluggen 
i celld6rren. 

Han satt på en bank, apatisk 
oeh stirrade ut i tomma intet. 
Hans grå blanda Hitlerlugg 
hangde ned i pannan, han var 
orakad oeh plussig oeh ansikts
fårgen verkadc i ljuset från en 
naken taklampa gråskar. 

Några manader senare. i sep
tember 1945, satt han i de an
klagades bås; jag tillhorde de 
journalister som från parkett
plats horde hans forvirrade fOr
s\'ar på anklageiserna om lands
s"ik, hOrde oekså hans tempera
mentsfulla utbrott: Har min 
virksarnhet l'ær! landssvik. da 
Yil jag liI Gild ønske fo/' Norges 
skyld at nkli mange av Norges 
sonner matre bli slike /andss\'i
kcre som jeg 

la. I Hirdsalen ar det cafeteria 
och mångo a\' de unga eleverna 
har inte en aning om att de 
dricker sill e/termiddagskafJe i 
en forriidares paradboslad. 

9 april bOrjade 
på hosten 

sjalva verket borjade den 
9 april redan den 10 decem ber. 
Då anlande Quisling till Berlin, 
en handelsresande i landsfårra
deribranschen som gjorde ett 
kundbesak. Den tyska beskick
ningen i Oslo hade fOrsakt satta 
stopp fOr resan, i en rapport 
hade ministern, Curt Srauer, 
klargjort att National Samling 
var totalt betvdelselost oeh att 
Quisling Sjal': saknade politisk 
insikt, kritisk varderingsfdrmå
ga oeh ståndaktighet nag att 
fOlja en fast linje, 

Att han ur politisk synvinkel 
var en nolla. um? quantite neg
lieable. Ivilken annan stat som 
helst skulle en sådan UD-rap
port ha salt stopp fdr varje nar
mande till statschefen, men 

Hitlers Tyskland var annorlun
da. Berlin var ett nazismens 
Bysans, dar alla intrigerade och 
konspirerade mot alla. Oeh det 
fanns två makteentra som me
nade att de i Quisling hade fun
nit ett mede l att framja sina 
egna intressen. 

Den ena var nazistpartiets 
chefsideolog och utrikesexpert. 
Alfred Rosenberg, som med 
entusiasm odlade fOrbindelser
na med utHindska nazist parti er, 
sarskilt i de germanska broder
Hinderna. Och den andra var 
marinchefen, storamirai Eric 
Raeder, som ville ha flottbaser 
på den norska ku sten, Han hade 
tlera gånger fOreslagit Hitler cn 
invasjon, "innan engelsmannen 
hann fore", E!jest skulle Tysk
land gå miste om den svenska 
jarnmalmen, Ubåt arna skulle 
bli instangda. Och då vore kri
get fOrloraI. 

Nar dessa båda, ideologen 
aeh amiralen, hade traffat Quis
ling, var de overens. Norrman
nen var "en odets skiekelse". 

Rosenberg skreven PM till 
Hitler, vari han valtaligt be
skrev vad Quisling lovat levere
ra: den norske ledaren utfåste 
sig att gora en statskupp oeh 
hans fOrsta regeringsåtgiird 
skulle bli att kalla på hjalp från 
tyska armen. Om bara akt ionen 
genomfordes snabbt, tvivlade 
Quisling inte på att han skulle 
få stOd från delar av krigsmak
ten. 

På eftermiddagen den 14 
decem ber tog Hitler emot Quis
ling. Ferst Iyssnade de bada le
dama till varandras politiska 
monologer - Hitlers tog tjugo 
minuter oeh handlade om hur 
innerligt garna han ville respek
tera Norges neutralitet. Sen 
bytte Flihrern skiva ach sade 
ait han skulle ge krigsmaktens 
iherkommando order om att 
undersaka hur tyskarna bast 
skulle kunna intaga Norge, 

Under samtalen med Hitler 
fragade Quisling rakt på sak om 
den planerade statskuppen: 
"Herr Reiehskansler, om jag 

Har stod jag, nor 
tyskarna kom. På 
avstånd horde 
lag det metalliska 
Ijudet nor so/da-
ternas jarnbe-
slagna mi/itar-
stav/ar taktfast Erling Skjalssonsgate heter 

gatan, men pa den lite småbor
gerliga adressen finner vi bara 
en skugga !lom viker undan, 
ogripbai som Bsljgen i Peer 

l dal( heler Gimle åler I 'ifla 
. \fagne och ar sjukskoterskcsko-

Professor Magne Skodvln på Karl Johan I Oslo med Stortinget 
I bakgrunden. 

sattes i gatan." 

fårstår er ratt kommer ni att 
hjalpa oss?" 

"Javisst, det kommer vi att 
gora", svarade Hitler. 

Några dagar fore jul återvan
de Quisling hem. Då hade han 
hunn it diskutera detaljer i 
kupplanen: norska nazister 
skulle gerillatranas i Tyskland, 
Oeh Quisling skulle inleda en 
sabotageverksamhet mot norsk 
handel for att skapa ett ekono
miskt kaos, 

Hemma i Oslo tankte få på 
kriget. Juleøelet hade just kom
mit i handein, krogarnas smor
gåsbord var dignande rika, Fast 
har oeh var kunde Quisling lasa 
affischer, som varnade fOr 
spionfaran: Var \'arsom med h\'a 
du sier! 

Invasion 
a la Baedecker 

Forst två mana der senare om
sattes den tyska planeringen i 
handling. Den 19 februari kom 
en motorcvkelordonnans ko
rande i hag fart på de ishala 
vagarna vid en militarforliigg
ning i narheten av Nlirnberg. I 
sin depesehvaska hade han en 
order till ehefen fdr 21:a arme
kåren, general Nikolaus von 
Falkenhorst, en kraftig herre i 
femtiofemårsåldern, med mus
kulost hakparti, buskiga ogon
bryn oeh ett barskt leende i ett 
nastan brutalt ansikte, 

Generalen skulle omedelbart 
installa sig l Fiihrerhauptquar
tler. 

Vad ville Hitler? Nar han 
kallade, fanns det alltid anled
ning till ora: von FalkenhorsL 
som kom fran ostra Tyskland 
oeh egentlig en hade det polska 
namnet J astrzembski, gissade 
att Ftihrern ville ha rapport om 
de konstgjorda dimmoln som 
generalen experimenterade 
med, 

Dagen darpå an lande han till 
Berlin, vandrade genom de na
stan bedbvande pampiga entre
hallarna i det nva Rikskansliet 
oeh stod till sl~t aga mot aga 
med Hitler. 

Ftihrern sade inte ett ord om 
konstgjorda dim mor. Daremot 
frågade han ut Falkenhorst om 
inbOrdeskriget i Finland, som 
denne deltagit i som ung offi
eer. På de vit as sida, mot de 
rDda. Till slut fOrde Hitler fram 
generalen till kartbordet. Det 
han nu avsl6jade var strangt 
hemligt, betonade han. 

Han hade besluta oekupera 
Danmark Geh Norge fdr att 
hmdra en engelsk inringning 
från norr. Krigets utgång berod
de på om invasionen lyckades . 

Text: Gustaf von Platen 
T eckningar: Anders Anderso 

Oeh Falkenhorst var en av kan
didaterna att leda Hilttåget, 

Redan samma eftermiddag 
ville Hitler se den fårsta skissen 
till falttågsplan. Omtumlad 
lamnade Falkenhorst rikskans
Iiet. Om Norge hade han inte 
en aning oeh som infanterist 
visste han foga om landstig
ningsoperationer_ 

Han giek in i en bokhandel 
oeh kopte en resehandbok, Nor
wegen, Handbueh ftir Reisende, 
Av Karl Baedeeker. Med 54 
kan or, 17 stadsplaner oeh 3 
panoramavyer. 

På sitt hotellrum studerade 
generalen materialet oeh skaffa
de sig en uppfattning om geo
grafin, Sen gjorde han upp en 
preliminar invasionsplan. 

Nar han återvande till Riks
kansliet oeh drog upp riktlinjer
na for Hitler blev denne fOr
tjust. Planerna overensstamde 
med Overkommandots inten
tioner. Falkenhorst var uppen
barligen ratt man, han an får
troddes uppgiften att erovra ett 
land som han aldrig satt sin fot 
i, på grundval aven falttågsplan 
som han gjort upp på en efter
middag med ledning aven rese
handbok! 

Fiilttåget skulle ges kodnam
net Weser-(;bung, Allt var gi
vel\'is topphemligt, Falken
horst oeh hans stab arbetade i 
ett valbevakat rum i krigsminis
teriet, de ha de inga ordonnan
ser ach sekreterare - det enda 
som gaven antydan om deras 
uppgift var att de kopte alla till
gangliga boeker om Skandina
vien och att de en sondag såg 
en ftlm som Hamburg-Ameri
kalinjen hade pa lager. 

En turistfilm om Norge, de 
naturskona fiordarnas land. 

Invasionsplanerna var så 
hemliga att inte ens ehefen fOr 
LuftwafJe, Hermann Goring. 
fiek veta något. Det skedde på 
Hitlers order oeh anledningen 
var att Goring hade intima fOr
bindelser med Sverige. Hans 
fOrsta hustru, Carin Foeh, hade 
ju varit svenska, han hade 
många vanner i den svenska 
aristokratin oeh en styvson vid 
namn Thomas von Kantzow. 

For dem hade Goring fOrkla
rat att han garanterade att Sve
rige inte skulle attackeras, men 
Weser-Vbung uteslOt inte ett 
angrepp pa Swrige, Nar Giiring 
fiek reda på detta, tog han in
dignerat upp saken med Hitler. 
som lugnade honom. Naturligt
vis skulle S\·crige inte angripas. 
Goring visste hur litet Hitlers 
IOften var varda, men till stVY· 
sonen skrev han: . 

"Du får lita på mitt ord na, 
jag sager att vi aldrig kommer 
att anfalla Sverige. Il 

Besatt Danmark 
och Norge! 

Den l mars underteeknade Hit
ler med sin skalbaggsliknande 
namnteckning den order på fyra 
maskinskrivna sidor som 
stamplades med orden Geheime 
Kommandosache och inleddes 
med meningen "Utvecklingen l 

Skandinavien kraver, att alla 
forberedelser traffas fOr att med 
del ar a v krigsmakten besatta 
Danmark oeh Norge", 

Snart nag bOrjade trupperna 
dras samman, många till trak
ten av Danzig. Enligt planerna 
skulle Norge ockuperas av fem 
infanteridivisioner plus en alp
jagardivision som skulle in ta 
Narvik. Infanteristerna bestod 
av unga varnpliktiga från Rhen
landet, alpjagarna var osterrika
re. De var de enda som hade 
krigserfarenhet fnm Polen. 

Den 2 april giek Ire så kalla
de kolfartyg ut från hamnar i 
Nordtyskland, fyUda med mili
tar material - kanoner. ammu
nition, fordon och annan tung 
utrustning som glOrnts under 
ett taeke av kol. Ytterligare tre 
"kolfartyg" låg reda att latta 
ankar - alla med samma desti
nation: Narvik. Praktiskt taget 
hela den tyska flottan, från slag
skepp oeh kryssare till jagare 
oeh ubåtar, låg reda for avHird, 
stridsberedda oeh fyllda med 
landstigningstrupper. Oeh fem
tan lastfartyg med fOrstarkning
ar vantade på order om att trup
perna skulle em barke ra. 

Vi ar britter, 
kommer som vanner 

Weser-Ubung hade barjat. 
Nu efterål ar vi bojda att se 

den som en ratt riskfri militar
promenad. men enligt Hitler 
var det den djarvaste operatio
nen i krigshistorien, Oeh den 
tidens militara sakkunskap var 
fvlld av fOrundran. "Anfallet 
~ot Norge ar fantastiskt och 
stridande mot allt vad man hit
tills betraktat som krigets 
grundlagar", skrev den briljante 
kommentatorn, overste \Villv 
Kleen. i Veeko-Journalen. Ty;
kama riskerade ju, fortsatte 
han, att "bokstavligen talat lopa 
gat lapp fOrbi Englands flotta". 

I den tyska mannen fan ns 
det pessimister SOm fruktaJe 
aH hela flottan skulle raderas 
ul. medan andra. mera optimis-
tiska raknade med lorluster på 
"ba ra" 50 prol'l'nt av fart)'
gen."') 
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D et var den 9 april 
I 940, en dag som 
alla andra dagar 
och en dag som 

ingen annan. På Palladium i 
Stockholm hade "Ringaren i 
Notre-Dame" premHir och på 
Rigoletto gjorde Greta Garbo 
succe i "Ninotchka". 

"En dag då sparvama kvittra 
i vårsolen, då snOdroppama stå 
dar och vagga sina vita huvu
den", skrev den tidens framste 
publicist, Torgny Segerstedt, i 
sin spalt som hette just I dag. 
Men också en dag då nyheterna 
från Norge och Danmark kom 
som svarta stormfåglar. "Ar det 
Ragnarok de feirebåda?", fort
satle tordonsrosten från Gote
borg. 

Den 9 april 1940. Den dag 
for femtio år sen då Norden 
plOtsligt blev krigsskådeplats. 

Den dag då varlden fick ett 
nytt ord for landsfeirradare. 
Ordet quisling. 

Nu, femtio år senare, kan 
man konstatera att det var ett 
bra ord och ett rattvist. Vidkun 
Quisling var verkligen en sam
vetslOs forradare. Den overbe
gåvade prastsonen från Tele
marken var moraliskt rutten: 
under de år han agnade åt hu
manitar hjiilpverksamhet i 
Ryssland levde han på svarta
borsaffårer i stor skala. Han 
gifte sig med två ryskor och 
gjorde sig tveklOst skyldig till 
bigami. Politiskt svangde han 
från en brinnande tro på bolsje
vismen till en lågande overty
gelse om nazismen. Och naf 
han 1931 blev norsk forsvars
minister karaktariserade Arbei
derbladet honom som den mest 
avskyelige och Joraktlige politis
ke typ som finnes. 

Det var inte overord. Åtta 
år senare sålde Vidkun Abra
ham Lauritz Jonssøn Ql.sling -
52 år gammal, f d major, f d 
statsråd, ledare for National 
Samling, det norska nazistpar
tiet - sitt fådemesland till Nazi
tyskland, endast fOr att han 
sjalv skulle bli norsk statsminis
ter. 

Stodd på tyska bajonetter. 

J akt på skugga 
Det ar på den gata som major 
Quisling bodde fore kriget som 
vi båda, Tecknare och Skrivare, 
bOrjar vår jakt på det feirflutna, 
på minnen och hågkomster från 
den 9 april feir femtio år sen. 

Erling Skjalssonsgate heter 
gatan, men på den lite småbor
gerliga adressen finner vi baTa 
en skugga som viker undan, 
ogripbar som Bjljgen i Peer 

Gynt. Narmare nyckeln till gå
tan Quisling kommer man i den I 

grandiasa lyxvilla ute på 
Bygdøy som han under ockupa
tionen lade beslag på - eller 
rattare kopte feir statens medel, 
feir saga vad man vill om Quis
ling, han nojde sig inte med 30 
silverpenningar. 

Villa Grande hette den och 
stor var den, byggd aven reda
re som gick i konkurs - oss 
stockholmare påminner den om 
Foresta ute på Lidinga. I fom
nordisk anda dopte Qusling vil
lan till Gimle, det paradis dar 
vikingama efter Ragnarok skul
le få njuta mjOd, ol och svinkot
letter il Sarimner. 

I Gimle residerade han med 
storvulna maner under den 
storvulna titeln Ministerpresi
den \. I kaUaren inredde han en 
riddarsal i vikingastil fOr hir
den, partiets pretoriangarde. 
HirdhaUen kaUades den. I vin
kaUaren låg många tusen flaskor 
utsokta viner, prydnadssakema 
kom från slottet och kungafa
miljen, men mycket - sølvtøy, 
porselen, møbler og malerier -
hade han exproprierat från in
stitutioner oeh privatfamiljer. 
Quisling haU sig naturligtvis 
oekså med en hytte i bergen som 
han efter hOgt foredome kallade 
Ørneredei. 

I garagel stod en pansarkliidd 
Mercedes på 4 1/2 tan, med 
skottsiikra rutor och skottglug
gar - hans Førerbil som han 
hade fått av Hiller. Det var i 
den han i maj 1945 foretog den 
sista resan från Gimle, som led
de till fångelset, rattssalen oeh 
avrattningsplatsen. Det var 
omedelbart efter arresteringen 
jag såg honom for fOrsta gång
en, på MøUergaten 19 i Oslos 
Kretsfengsel, genom tittgluggen 
i ceUdOrren. 

Han satt på en bank, apatisk 
och stirrade ut i tomma intet. 
Hans gråblanda Hillerlugg 
hangde ned i pannan, han var 
orakad och plussig oeh ansikts
fargen verkade i ljuset från en 
naken taklampa gråskar. 

N ågra månader senare, i sep
tember 1945, satt han i de an
klagades bås; jag tiUhorde de 
journalister som från parkett
plats horde hans forvirrade fOr
svar på anklagelsema om lands
svik, horde också hans tempera
mentsfulla utbrott: Har min 
virksamhet vært landssvik, da 
vil jag til Gud ønske Jar Norges 
skyld at rikti mange av Norges 
sønner måtte bli slike landssvi
kere som jeg. 

I dag heter Gimle åter Villa 
Magne och iir sjukskOlerskesko-

,.... 
·Få'tfåget skulle ges kodnomnet·~~ ., 8' b' 'ePObq 'iø t "opero' b' ,,0'0"5 ''On 

Folkenhorst och hans stab orbetode i elt viilbevokal rum i krigsministeriel. Det enda som gov erf 
ontydon om deros uppgi!t var att de kopte 0110 tillgongligo backer om Skondinovien. 

la. I Hirdsa/en iir det caJeteria 
och många av de unga eleverna 
har in te en aning om att de 
dricker sitt ejtermiddagskajJe i 
en forriidares paradbostad. 

9 april bOrjade 
på hosten 

sjalva verket borjade den 
9 april redan den \O december. 
Då anlande Quisling till Berlin, 
en handelsresande i landsfOrra
deribranschen som gjorde ett 
kundbesok. Den tyska beskick
ningen i Oslo hade forsokt satta 
stopp for resan, i en rapport 
hade ministem, Curt Brauer, 
klargjort att National Samling 
var totalt betydeiselost och att 
Quisling sjalv saknade politisk 
insikt, kritisk varderingsfOrmå
ga och ståndaktighet nag att 
fOlja en fast linje. 

Att han ur politisk syn vinkel 
var en nolla, une quantite neg
lieable. I "ilken annan stat som 
helst skuUe en sådan UD-rap
port ha satt stopp fOr varje nar
mande till statschefen, men 

Hitlers Tyskland var annorlun
da. Berlin var ett nazismens 
Bysans, dar alla intrigerade oeh 
konspirerade mot aUa. Och det 
fanns två makteentra som me
nade att de i Quisling hade fun
nit ett medel att framja sina 
egna intressen. 

Den ena var nazistpartiets 
chefsideolog och utrikesexpert, 
Alfred Rosenberg, som med 
entusiasm odlade forbindelser
na med utlandska nazistpartier, 
sarskilt i de germanska broder
landerna. Och den andra var 
marinchefen, storamiraI Eric 
Raeder, som ville ha flottbaser 
på den norska kusten. Han hade 
flera gånger fOreslagit Hitler en 
invasion, "innan engelsmannen 
hann fore". Eljest skulle Tysk
land gå miste om den svenska 
jarnmalmen. Ubåtarna skulle 
bli instiingda. Och då vare kri
get fOrlora\. 

Nar dessa båda, ideologen 
och amiralen, hade traffat Quis
ling, var de overens. Norrman
nen var "en adets skiekelse". 

Professor Magne Skodvin på Karl Johan i Oslo med Stortinget 
i bakgrunden. 

Rosenberg skreven PM till 
Hitler, vari han valtaligt be
skrev vad Quisling lovat levere
ra; den norske ledaren utfåste 
sig att gora en statskupp och 
hans fOrsta regeringsåtgard 
skuUe bli att kaUa på hjalp från 
tyska armen. Om bara akt ionen 
genomfOrdes snabbt, tvivlade 
Quisling inte på att han skulle 
få stOd från delar av krigsmak
ten. 

På eftermiddagen den 14 
december tog Hitler emot Quis
ling. Forst lyssnade de båda le
dama till varandras politiska 
monologer - Hitlers tog tjugo 
minuter och handlade om hur 
innerligt gama han ville respek
tera Norges neutralitet. Sen 
bytte Fiihrem skiva och sade 
att han skulle ge krigsmaktens 
overkommando order om att 
undersoka hur tyskarna bast 
skuUe kunna intaga Norge. 

Under samtalen med Hitler 
frågade Quisling rakt på sak om 
den planerade statskuppen: 
"Herr Reichskansler, om jag 

Har stod jag, nor 
tyskarna kom. På 
avstånd horde 
jag det metalliska 
Ijudet nor so/da-
ternas jarnbe-
s/agna mi/itar-
stav/ar taktfast 
sattes i gatan. " 

fOrstår er rått kommer ni att 
hjalpa oss?" 

"Javisst, det kommer vi att 
gara", svarade Hitler. 

Några dagar fOre jul återvan
de Quisling hem. Då hade han 
hunnit diskutera detaljer i 
kupplanen: norska nazister 
skuUe geriUatranas i Tyskland. 
Och Quisling skuUe inleda en 
sabotageverksamhet mot norsk 
handel fOr att skapa ett ekono
miskt kaos. 

Hemma i Oslo liinkte få på 
kriget. Juleøelet hade just kom
mit i handein, krogarnas smor
gåsbord var dignande rika. Fast 
har oeh var kunde Quisling lasa 
affischer, som varnade for 
spionfaran: Var varsom med hva 
du sier! 

Invasion 
fl la Baedecker 

Forst två månader senare om
sattes den tyska planeringen i 
handling. Den 19 februari kom 
en motorcykelordonnans kO
rande i hOg fart på de ishala 
vagarna vid en militarforlagg
ning i narheten av Niimberg. I 
sin depeschvaska hade han en 
order till chefen fdr 21:a arme
kåren, general Nikolaus von 
Falkenhorst, en kraftig herre i 
femtiofemårsåldern, med mus
kulost hakparti, buskiga ogon
bryn och ett barskt leende i ett 
nastan brutalt ansikte. 

Generalen skuUe omedelbart 
installa sig i Fiihrerhauptquar
tier. 

Vad ville Hitler? Nar han 
kallade, fanns det alltid anled
ning till oro; von Falkenhorst, 
som kom från ostra Tyskland 
och egentligen hade det polska 
namnet Jastrzembski, gissade 
att Fiihrern ville ha rapport om 
de konstgjorda dimmoln som 
generalen experimenterade 
med. 

Dagen diirpå anlande han lill 
Berlin, vandrade genom de na
stan bedovande pampiga entre
hallarna i det nya Rikskansliet 
och stod till slut oga mot oga 
med Hitler. 

Fiihrem sade inte ett ord om 
konstgjorda dimmor. Daremot 
frågade han ut Falkenhorst om 
inbordeskriget i Finland, som 
denne deltagit i som ung offi
cer. På de vitas sida, mot de 
rOda. Till slut fOrde Hitler fram 
generalen till kartbordet. Det 
han nu avslojade var strangt 
hemligt, betonade han. 

Han hade besluta ockupera 
Danmark och Norge for att 
hindra en engelsk inringning 
från norr. Krigets utgång berod
de på om invasianen lyckades. 

Text: Gustaf van Platen \ 
T eckningar: Anders Anderso 

Och Falkenhorst var en av kan
didatema att leda falttåget. 

Redan samma eftermiddag 
ville Hitler se den fOrsta skissen 
till fålttågsplan. Omtumlad 
liimnade Falkenhorst rikskans
liet. Om Norge hade han inte 
en aning och som infanterist 
visste han foga om landstig
ningsoperationer. 

Han giek in i en bokhandel 
och kopte en resehandbok, Nor
wegen, Handbuch flir Reisende. 
Av Karl Baedecker. Med 54 
kartor, 17 stadsplaner och 3 
panoramavyer. 

På sitt hotellrum studerade 
generalen materialet och skaffa
de sig en uppfattning om geo
grafin. Sen gjorde han upp en 
preliminar invasionsplan. 

Nar han återvande till Riks
kansliet och drog upp riktlinjer
na fdr Hitler blev denne for
tjust. Plan erna overensstarnde 
med Overkommandots inten
tioner. Falkenhorst var uppen
barligen ratt man, han anfOr
troddes uppgiften att erovra ett 
land som han aldrig satt sin fot 
i, på grundval aven falttågsplan 
som han gjort upp på en efter
middag med ledning aven rese
handbok! 

Falttåget skulle ges kodnam
net Weser-tlbung. Allt var gi
vetvis topphemligt, Falken
horst och hans stab arbetade i 
ett valbevakat rum i krigsminis
teriet, de hade inga ordonnan
ser och sekreterare - det enda 
som gaven antydan om deras 
uppgift var att de kopte aUa till
gangliga bOeker om Skandina
vien och att de en sondag såg 
en film som Hamburg-Ameri
kalinj en hade på lager. 

En turistfilm om Norge, de 
naturskona fjordarnas land. 

Invasionsplanema var så 
hemliga att inte ens chefen for 
LujtwajJe, Hermann Goring, 
fick veta nagat. Det skedde på 
Hitlers order och anledningen 
var att Goring hade intima fOr
bindelser med Sverige. Hans 
forsta hustru, Carin Foch, hade 
ju varit svenska, han hade 
många vanner i den svenska 
aristokratin och en styvson vid 
namn Thomas von Kantzow. 

For dem hade Goring fdrkla
rat att han garanterade att Sve
rige inte skulle attackeras, men 
Weser-tlbung uteslot inte ett 
angrepp på Sverige. Niir Goring 
fick reda på detta, tog han in
dignerat upp saken med Hitler, 
som lugnade honom. Naturligt
vis skulle Sverige inte angripas. 
Goring visste hur litet Hitlers 
Iaften var varda, meD till styv
sonen skrev han: 

"Du mr lita på mitt ord nat 
jag sager att vi aldrig kommer 
att anfalla Sverige." 

Besatt Danmark 
och Norge! 

Den I mars undertecknade Hit
ler med sin skalbaggsliknande 
namnteckning den order på fyra 
maskinskrivna sidar som 
stamplades med orden Geheime 
Kommandosacho oeh inleddes 
med meningen "U tvecklingen i 
Skandinavien kraver, att alla 
fOrberedelser traffas for att med 
delar av krigsmakten besatta 
Danmark och Norge". 

Snart nag bOrjade truppema 
dras samman, många till trak
ten av Danzig. Enligt planerna 
skulle Norge ockuperas av fem 
infanteridivisioner plus en alp
jagardivision som skulle inta 
Narvik. Infanteristerna bestod 
av unga varnpliktiga från Rhen
landet, alpjagarna var osterrika
re. De var de enda som hade 
krigserfarenhet från Polen. 

Den 2 april gick tre så kalla
de kolfartyg ut från hamnar i 
Nordtyskland, fyUda med mili
tar material - kanoner, ammu
nition, fordon oeh annan tung 
utrustning som glornts under 
ett tacke av kol. Ytterligare tre 
"kolfartyg" låg reda att latta 
ankar - alla med samma desti
nation: Narvik. Praktiskt taget 
hela den tyska flottan, från slag
skepp och kryssare till jagare 
och ubåtar, låg redo for avfård, 
stridsberedda och fyllda med 
landstigningstrupper. Och fem
tan lastfartyg med fOrstiirkning
ar vantade på order om att trup
pema skulle embarkera. 

Vi ar britter, 
kommer som vanner 

weser-tlbung hade borjat. 
Nu efteråt ar vi bojda att se 

den som en ratt riskfri militar
promenad,. men enligt Hitler 
var det den djarvaste operatio
nen i krigshistorien. Och den 
tidens militara sakkunskap var 
fylld av fdrundran. "Anfallet 
mot Norge ar fantastiskt oeh 
stridande mot allt vad man hit
tills betraktat som krigets 
grundlagar", skrev den briljante 
kommentatom, overste Willy 
Kleen, i Vecko-Journalen. Tys
karna riskerade ju, fortsatte 
han, att "bokstavligen talat Ulpa 
gatlapp forbi Englands flotta". 

I den tyska marinen fanns 
det pessimister som fruktade 
att hela flottan skulle raderas 
ut, medan andra, mera optimis
tiska raknade med f6rluster på 
"bara" 50 procent av fart y
gen.·) 
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Tisdagen 9 april k10ckan 0.5.15 
skulle attackerna sattas in. Den 
rorsta anfallsvågen fOr att inta 
Oslo bestod aven halv divi
sion, 8 449 man, 2 170 ton 
krigsmaterial, l 283 bilar och 
vagnar och 969 hastar. 

For att fora det norska fOr
svaret bakom Ijuset i markret 
hade de tyska krigsfartygen or
der om att besvara alla morse
anrop på engelska, de medfOrde 
engelska orlogsflaggor, som 
kunde strålkastarbelysas, och 
om norrmannen skol varnings
skott var tyskarna instruerade 
att svara: 

*)1 sjalva verket Iorlorade den 
tyska flottan 10 av sina 20 jaga
re, 3 kryssare av 8; 2 slagkryssa
re och 1 pansarskepp skadades 
så svårt att det tog månader att 
reparera dem. Vid "Slaget om 
Storbritannien" kunde flotton 
på grond av Iorlusterna i Norge 
inte vara med i leken. 

"Skjut inte. Brittiskt skepp. 
Vi ar vanner." 

De tyska soldaterna trodde 
att de skulle transporteras mot 
vaster, per båt eftersom jarnva
gen skadats av flygangrepp. 
Forst ute till sjoss oppnades de 
fOrseglade kuverten med ari
fallsorder. Sekretessen var total 
nar invasionsflottan i skydd av 
m5rkret sdivade mot norr. 
Skandinaverna måste tas på 
sangen, men mycket tyder på 
att nyheten om invasjonen an
då sipprade ut. 

Hitler blev orolig nar den 
svenska beskickningen tackade 
nej till en visning av vastvallen 
som tyskarna ordnat just under 
de kritiska dagarna. Den 
svenske militarattachen hade 
tyvarr andra, mer angeliigna 
uppgifter. Och misstankarna 
skarptes, nar den danske mili
tarattachen per telefon (som 
avlyssnades av Gestapo) begar
de att genast få traffa både den 
danske och den norske minis
tem fOr att rapportera "en sak 
av stOrsta politiska bet ydelse". 

I sjalva verket visste många 
att något var i gorningen. Men 
de fiesta misstolkade signalerna 
och andra viftade bort dem. 
Det var rykten blott, fOr otroli-

att vara sanna. Handelstid
gen i Goteborg publieerade 

t en hel vecka fore invasio-
, ',,- ne ppgifter om att tyska trup-

~~Ir reda att transporteras 
t" 'ge, men nyheten avfår-
~des~. '''ansvarslost sensa
hons erP'. 
8 Inte ns på kvallen den 
h apnl" de tyska konvojerna 
ade SIklIIs utanfOr danska 

kusten, fruktade man nAgon 
fara i Oslo' och Kopenhamn. 
Den kvallen hade det norska 
stortinget utrikesdebalt utan alt 
ta upp riskerna fOr elt tyskt 
angrepp. Och i Kopenhamn 
avfårdade kung Christian under 
middagen på Amalienborg alla 
rykten om en fOrestående inva
sion med ett leende. Sen giek 
kungen på Det Kongelige "i god 
oeh fOrtrostansfull stamning" . 

Inte ens nar soldater i tysk 
fåltuniform raddades frAn last
fartyget Rio de Janeiro, som 
hade torpederats utanfOr nors
ka kusten, ville de ansvariga se 
sanningen i agat. Trots att tys
kama berattade att de skulle 
landstiga i Bergen. 

Kapplopningen 
om Norden 

Den officiella optimismen var 
djupt ogrundad och nu efleråt 
verkar den både ofOrståelig oeh 
ofOrsvarlig. I sjalva verket var 
det inte bara Tyskland som vil
le dra in Norge i kriget, också 
engelsmannen hade fattat be
slut om militara aktioner mot 
Skandinavien. Redan i decem
ber 1939, just då Quisling var 
i Berlin, hade marinminister 
Winston Churchill begart att 
man skulle lagga ut minor i de 
norska farvattnen for att tvinga 
ut malmfartygen från Narvik 
på appna havet. 

Churchill gick faktiskt langre 
an så, han lekte med tanken att 
låta brittiska ubåtar sparra av 
malmtrafiken totalt genom att 
lagga magnetiska minor utanfOr 
Luleås hamn! 

I borjan av april hade han 
till slut fått det troga och tung
fotade krigskabinettet att saga 
ja till Operation Wilfred - mine
ring av norska vatten. I gryning
en den 8 april giek darfor fyra 
brittiska jagare in over den 
norska territorialgransen fOr att 
minera bl a inloppet till Narvik. 
Och i de skotska flottbasema 
gick engelska och franska trup
per ombord på orlogsfartyg och 
lastbåtar som skulle fOra dem 
till Norge fOr att besatta ham
nama. 

Nar Narvik intagits, skulle 
trupp.erna marschera mot syd
ost. dver den svenska gransen. 
Mot malmgruvarna i Gallivare. 

Båda sidoma struntade alltså 
blankt i neutraliteten. Både det 
brittiska lejonet och den tyska 
omen var ute på jakt efter sam
rna, intet ont anande byte. 

Men omen var snabbare ån 
Iejonet. 

Nu, femlio år senare, en vår
varm marsdag anno 1990, 
vandrar vi, Anders och jag, 
langs Karl Johan i Oslo och 
forsaker med h,jiilp av eD norsk 
van återskapa stadslandskapet 
sådant det var under den tyska 
ockupationen. 

I Odd Fellows byggnad låg 
ett Deutsches Haus, mitt emot 
fanns en tysk Frontbuchhand
/ung och inte långt darifrån 
hade tyskarna appnat en lyxbu
tik, dar de privilegierade, precis 
som nu i oststaterna, kunde 
inhandla cognac, gåslever och 
champagne. I slottet hade na
zistpartiet National Samling ett 
kontor och i stortingshuset resi
derade den tyska ockupations
makten die Reichskommissa
ria/o 

På en lite diskretare adress, 
i en f d Hospitts, fanns Haus 
Sjinx, den tyska krigsmaktens 
bordell. Det var en hogeffektiv 
karleksfabrik med gladjeflickor 
som importerats från Paris. Tio 
minuter for meniga, en kvart 
fOr officerare, varade frojden, 
obligatorisk lakarundersokning 
ingiek i priset som i barjan låg 
på sex kronor. 

Till slut passerar vi Victoria 
Terrasse, med sina torn oeh 
kupoler ser den griiddvita bygg
naden ut som ett Iyxhotell i 
Monte Carlo. Men under kriget 
var detta en smckens boning, 
for blir hade Gestapo sitt hOg
kvarter. Har var fOrsta etappen 
på den lidandets vag som ledde 
till det norska koncentrations
lagret Grini och inte sallan vi
dare till de tyska dOdslligren. 

Framfor universitetet hejdar 
vi oss, vår norske van beflittar. 
"Har stod jag, nar tyskarna 
kom. Jag var ung student på 
den tiden och studerade nordis
ka språk, och befann mig har, 
nar den fOrsta tyska truppavdeI
ningen kom marscherande 
langs Drammensvejen fran flyg
fåltet Fornebu. 

Klockan var mellan tolv och 
och ett på dan. På avstånd hor
de jag det metalliska ljudet nar 
soldaternas jambeslagna Kna
che/berere, de beromda tyska 
militarsttlvlarna, taktfast sattes 
i gatan. Det var ett kompani 
ur den sedermera så beromda 
Division Engelbrecht som 'in
tog Oslo'. Farst korde två lastbi
lar med kulsprutor på flaken, 
sen foljde ridande norska poli
ser, som skulle se till att allt 
gick lugnt och fredligt tiU, som 
om det rart sig om vaktparaden. 

Sen kom truppen, i marsch
kolonn, noga inriittad med tre 
man i varje led. I stålhjalmar 

och med skarpladdade ~pen. 
Runtomkringstodosloborna 

och tittade, stumma, omtumla
de, Illnvivlade utan att veta om 
de kunde lita på vad deras ogon 
såg. Nar tyskarna bade hunnif 
just hit", fortsiitter vår norske 
vån, 9'stiillde en liten man i en 
lång rock sig i givakt och striick~: 
te upp sin hilgra hand i Hitler
halsning. 

Jag kommer aldrig att glom
ma honom. Den lille norrman
nen som halsade ockopantema. 
Landssvikeren i den långa roC
ken!" 

Pressa uniformerna, 
bitte! 

Redan f1era dagar fore den 
9 april anlande de fOrsta, givet
vis civilkllidda, tyskama till 

" 

Oslo och Ktlpenhamn for att 
rekognoscera. Bland dem var 
generalen Hilmer, som var 
stabschef i den danska inva
sionsstyrkan och som tog in på 
ett bra hotell, innan han vand
rade ned tiU hamnen i Kapen
hamn fOr att se vilken kajplats 
som var mest Uimpad fOr trupp
transportfartyget Hansestadt 
Oanzig. 

Nar fartyget planenligt stava
de in mot Kopenhamn, passera
de han inloppet utan att ens 
bli anropat. Lugnt och stilla, 
utan motstånd, lade hon till vid 
Langeliniekajen, i hjartat av 
stan, nara slottet och arrnehog
kvarteret. 

Ocksa i Oslo var tyskarna ute 
i god tid. Den tyska ambassa
den hade bestalIt rum åt gene-

Vidkun Quisling var verk-
ligen en samv~tslos forrå
dare. Politiskt svångde 
han från en brinnande tro 
på bolsjevismen till en 
lågande overtygelse om 

nazismen. " 

ral von Fa1kenhorsl och hans 
stab på ett hyggligt hotell på 
Parkvejen. I receptiooen trodde 
man att det var ett tysk! fot
bollslag, eller kanslre en musik
kår eller en vanlig siillskapsresa 
som skulle komma, darfor blev 
man inte sa lite fOrvånad nar 
de fOrsta glisterna, två tyska 
officerare i uniform, anHinde. 

Den forbluffade receptionis
ten gav dem rum på sjatte vå
ningen. En stund senare ringde 
herrarna och ville ba sina uni
former pressade. Deras storsta 
bekymmer var att de inte hade 
norska pengar, men problemet 
lastes några timmar senare, nar 
en ryttmiiStare, som varit med 
ombord på kryssaren Bliicher 
nar den gick till botten i Oslo
fjorden, anliinde, våt men med 

fickorna fulla av DOrska sedlar, 
som han riiddat ur invasions
kassan. 

En medarbetare till den tyske 
marinattachen hade hyrt en 
motorbåt fdr att redan i gry
ningen kunna 10tsa f1ottkonvo
jen in till den kaj dar en val
komstdelegation hade samlats. 
Men tyskarna fick vanta fOrgii
ves, fartygen hade sankts eller 
hejdats ute vid Drobak. Det var 
Hitlers forsta stora nederlag 
under kriget. 

Ockupationen klar 
enligt order 

Men på de allra fiesta håll gick 
invasionen efter planerna, i 
Danmark nastan utan mot
stånd. Landet erovrades med 
en forlust på endast ett tjugatal 

man - på den danska sidan stu
pade 13 man och sårades 23. 
Den danska regeringen gav 
omedelbart vika och kung 
Christian manade i ett upprop 
sitt folk till lugn oeh besinning 
fOr att radda landet undan yt
terligare olyckor. 

Till den tyske general som 
fOrhandlade med honom sade 
kungen att han som gammal 
soldat måste beundra planlagg
ningen av invasjonen, "Ni tys
kar har åter Iyckats med det 
otroliga. Man måste erkanna 
att era insatser ar grandiosa." 

Också i Norge hade land
stigningsoperationerna på de 
flesta håll genomfdrts med bara 
ringa motstånd. General von 
Falkenhorst ledde invasionen 
från ett Iyxhotell i Hamburg, 
vilket gick utmarkt eftersom 
ingen hade tankt på att stanga 
av ledningarna till Tyskland, 
Redan samma eftermiddag 
kunde han sanda en segerbulle
tin till Hitler: 

"Norge och Danmark ocku
perade - enligt order." 

Hitler jublade oeh sade: "Nu 
kan Quisling satt a upp sin rege
ring i Oslo!" Till middagen i 
Fiihrerhauptquartier serve ra de 
man fOr att fira segem smørre· 
brød som fårratt. 

Men segergladjen togs ut i 
fOrskott. Kung Haakon av Nor
ge, kronprins Olav, regeringen 
och hela stortinget hade - lik
som den Dorska guldreserven -
raddats undan ockupationsstyr
koma. Norge hade beslutat fort
satta kriget, nar den tyske mi
nistern fore gryningen den 9 
april overlamnade Hitlers ulti
matum, ett 19 maskinskrivna 
sidor långt dokument som ut ri
kesminister Halvdan Koth laste 
i skenet från ett stearinljus, blev 
svaret till tyskens fOrYåning ett 
blankt nej. 

"Vi vil bevare vårt sjølvsten
de!", svarade Koth och eiterade 
vad Hitler sagt nar Tjeckoslova
kien i september 1939 hade 
underkastat sig: "Det folket 
som bøyer seg motstandsløst for 
en voldsmann, det folket er ikke 
verdig å leve!" 

"Oå kommer det att bli strid 
och ingenting kan radda er", 
sade lysken och bugade sig till 
ett kyligt farval. 

"Kampen er alt i gang!", sva
rade norrmannen lugnt. 

Niista siindag berattar Gustaf 
von Platen & 

Tecknar-Anders om slaget om 
Norge. 
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