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6· MELLOMKRIGSTIDA: KRISE. KAMP OG SAMAR8EID 

inne presis kl. Il, ellers så gikk man på gata, 
heitte det. Æ var aldri på nån ting. Men så var 
det en kveld han Erling var i byen. Så sku vi 
gå å se «Jeppe på Berget», og da var æ jo ikkje 
presis kl. 11 inne. Æ ville gå, men «sett deg 
ned", sier han Erling. Så følgte han meg tel 
porten. Da satt gamla uppe i gangvinduet og 
såg når æ kom, men døra var låst. Æ hadde 
ikkje nøkkel. Så gikk eg inn bakveien. Så 
kom ho imot meg. Så spør ho meg: «Vet du 
ka klokka er?,. (~a, det vet æ meget godt, ,> sa 
æ, «men takk Dokker tel at æ kom. Dokker 
vesste at han Erling var i byen, men vi var på 
ei forestilling, og den var ikkje slutt før kl. 
IIz 12. Og no kommer æ direkte .derifra. Han 
følgte meg tel porten, det såg Dokker,,, sa æ. 
Da sa ho ikkje nåkka. Man var under sånn 
streng kontroll at det kan æ ikkje fo;telle.» 

«Korssen foregikk klesvaskinga? 
Vi vaska på brett. Det var å varme vatn og 

ha oppi en stamp og vaske på brett. Også var 
det å koke kvitklæm i ei gryta, måtte fyre 
under, det var jo ikkje elektrisk varme nedi 
kjellarn. Også var det å skølle. Her i byen var 
det jo lettvint for det var jo innlagt vatn, så 
man skølte no i stampa. Så det blei jo ikkje så 
kaldt som da man tjente på landet.» 

«Kvert et plagg sku strykes. Det var ikkje 
nåkka strykefrie klær da. Æ tenke på de store 
lakenan. Vi brukte sånne kvite lerretslaken 
bestandig. Men så hadde dæm ei klerulla på 
gården, så vi var no av og tel og ruUa på den. 
Og stiving av overskjorten, det var det verste 
æ vesste, og dæm sku være akkurat passe stiv, 
det var no kraven og mansjettan. Sånn laken 
skifta man jo kver fredag. ,. 

«Vesst vi hadde vært så ulykkelig å organisere 
oss, det var jo begynt å komme på tale. Det 
var jo et stort opprør. Arbeiderforeningen 
starta jo da og folk organiserte seg. Men 
hadde vi hus hjelpe begynt å organisere oss, 
hadde vi blitt sparka ut med en gang. Vi har 
ikkje komme inn i en heim. Æ vet ikkje om 
du har hørt om ho Gitta Jønsson, det var jo ho 
som begynte å starte det der. Og det var jo 
nån hus hjelpe som meldte seg inn i Arbeider
partiet da. Dæm hadde demonstrasjonsmøta, 
1. mai f.eks., store tala på Folkets Hus. Og 
det var jo ho som var sjefen da. Men vi torte 
vel aldri å gå på sånne møta, langt mindre å 
høre på dæm, langt mindre organisere oss. 
Det har bare blitt opprør. Vi har ikkje fått 
jobb.,. 

SPØRSMÅL OG ARBEIDSOPPGAVER 

• Gi en oppsummering av hovedtrekkene ved 
krisen i mellomkrigstida, og diskuter hvor
dan den ble opplevd av de forskjellige klas
ser og samfunnsgrupper. 

• Hva var de viktigste grunnene til den høye 
arbeidsløsheten i mellomkrigstida? Var det 
noen særtrekk ved arbeidsløsheten i Norge? 

• Hvilke forandringer og omstillinger fant 
sted innenfor industrien i 1920- og 30-åra? 

• På hvilken måte ble landsbygda særlig hardt 
rammet av den økonomiske krisen i mel
lo mkrigstida? 

• Hva kan grunnene være til at kvinnene ofte 
blir presset først ut av arbeidslivet når det 

blir økonomisk nedgang, slik som i 1920-
og 3D-åra? 

• Hva lå bak dannelsen av Quislings «Nasjo
nal Samling», og hvorfor fikk partiet så liten 
innt1ytelse i norsk politikk før 1940? 

• Hvordan kan det forklares at arbeider- og 
fagbevegelsen i 1930-åra ble mer opptatt av 
reformer og samarbeid innenfor det bestå
ende samfunnssystemet? 

• Med hvilken rett kan det sies at 1935 - med 
«kriseforlik» og hovedavtale mellom LO og 
NAF - er et vendepunkt i norsk historie? 

• Hvilke trekk ved politikken etter 1935 peker 
fram mot etterkrigstida? 

7 

Fem år under tysk okkupasjon 

Norge i stormaktsspiIIet 

Det tyske angrepet på Norge i april 1940 kom uventet på de 
politiske myndighetene. Landet hadde hatt fred i mer enn 

hundre år, og det var sterk tro på at Norge fortsatt kunne holde 

seg nøytralt ved et militært stormaktsoppgjør. I de økono

miske krisdra hadde det vært uvilje mot å bruke store summer 
til militærapparatet, og fredstanken og troen på Folkcforbundet 

var sterk. Fra 1937 hadde det vært en viss økning i forsvarsbud
sjettet, og noen mindre tilleggsbevilgninger kom til fram mot 

1940. Men dette var ikke nok til å bygge opp et sterkt forsvar, 
og både militært og politisk var Norge dårlig forberedt da 

tyske skip, fly og troppestyrker inntok de viktigste byene den 
9. april. 

Utbruddet av den andre verdenskrigen i september 1')3') 
hadde raskt brakt Norden inn i spenningsfeltet. ! november 

samme år kom et sovjetisk angrep på Finland etter at finske 
myndigheter hadde avvist et sovjetisk krav om enkelte land

områder. Både i Storbritannia og Frankrike var det planer om å 

bruke de skandinaviske landa som oppmarsjområde i en støtte
aksjon for Finland, og samtidig sikre herredømmet over norske 

havner. Også etter fredsslutningen i mars 1940 var de allierte 

opptatt av tanken om å skaffe seg kontroll Over Nordsjøen og 
norskekysten, ikke minst for å hindre at Narvik fortsatt skulle 

være utskipningshavn for krigsviktig malm på vei fra Sverige 
til Tyskland. 

Det tyske angrepet 

Like før 9. april la britiske skip ut miner i flere områder i 

Norskehavet, slik at tyske malmskip måtte gå ut i åpent hav 

hvor den britiske flåten var klar til å gripe inn. Regjeringen 
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7· FEM AR UNDER TYSK OKKUPASJON 

svarte med en skarp protest mot at Norges nøytralitet ble 
krenket. Da hadde det tyske angrepet mot Norge alt begynt. 
Det var særlig den tyske tUteledelsen som tidlig hadde ivret for 
et angrep mot Norge. Landet ville kunne gi baser for ubåter, 
være et utgangspunkt for videre framstøt mot Storbritannia, 
hindre blokade og samtidig muliggjøre en tysk maktutvidelse 
både økonomisk, militært og ideologisk ("Lebensraum»). 

Angrepet på Norge var lagt opp som en lynkrig, en dristig 
manøver med store fly- og marinestyrker. Det overrasket alle 
dem som hadde regnet med at den britiske tUten var så sterk at 
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Egersund~ 
Kristiansand 

Agdenes 
Trondheim 

• ~a~~u ........ / 
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~ 
Stockholm 

Kartet viser hvordall det tys· 

ke 'lIIgrepet på No~~e 1,le 
ftlYetarr 9. april/9ol0. 
/) og 2) KOlItakt ",ed I"iris· 

ke fly. 
3) KOllrakr ",ed hritiske 

krigsskip . 
• Klurllr1rM-rf' lIIilld;'lrer 

Carl Joachim Hamhro 
(/885-/964) srod i ",ellom· 

kr(~5rida fr"''' som Høyres 
ji"gnlll>l5F~ur, og var særlig 
kjmt SOm o, sror taler. Hall 
represmterte partiet på Sror· 
rillgetfra /9/9til/957, og 
var i flere perioder parri/or. 
mam!. Hamhro ble ;,lfer

IlasjoIIalt kjellr yjomom sitt 
arheide Jor foikeforhulldet, 
Mallt allllet s,lm forsamlill

gCIIs presidmt i /939 og i 
/946. Hall var også æres· 
doktor ved m re.He urm· 
lalldske ulliversiteter. Som 
medlem ,It' SrtlTtillgers presi· 

delltskap ,'ar h"" Mallt de 
politikere som klaresr '1Oldt 
stalld mOT tyske krav i de 
hektiske apriIdugme i /940. 
Errer krigelI ble hall oppfattet 
som et! bremse på jilTSøkfJIe 

på åJil i stalld t'II bredere 
I,o~~erlig sa",/illg, og h,l/! 
viste /itf/! jilTSc,lelsejilT dell 
lIye vc/ferdsp,,/irikkell. 
Hamhro !'ar fli jlirrig hi· 
dr",~syter ril ,lI'iser og tids· 
skrifter, og 1Ir.~,II'.llere b.,kcr 
om historiske (lg kulturelle 

emner. 
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et sjøangrep mot Norge nærmest VJr utenkelig. Krigsskipet 
., Bllicher» - med l 000 tyskere om bord - ble senket utenfor 
Drøbak, og det gav myndighetene l Oslo et lite pusterom. Men 
både Bergen, Trondheim og Narvik ble raskt okkupert, og i 
løpet av 9. april ble Norge militært satt ut av spillet. De allierte 
styrker som ble satt inn til hjelp, var blde små og utrente. Mot 
slutten av april vedtok England å trekke troppene tilbake fra 
Sør-Norge og Trøndelag. Narvik ble for en kort tid t'-ienerob
ret, men ettCf harde kamper ble de siste allierte styrkene trukket 

tilbake sist i mai. 7. juni reiste kong Håkon og den norske 
regjeringen til London, og tre dager etter var det militære 
nederlaget et faktum for hele landet. Norge var en av frontene i 
en verdensomspennende krig, og de allierte hadde foreløpig 

lidd nederlag. 

Hva slags okkupasjonsstyre? 

De første dagene etter 9. april var preget .lV usikkerhet og 

rådvillhet. Regjeringen, Stortinget og kongebmilien korn seg 
ut av hovedstaden, Under et møte på Elverum ble re)ZJeringen 
gitt rett til å treffe alle nødvendige beslutninger på egen hånd til 
Stortinget kom sammen igjen (llElverumsfullmakten,.). Den 

tyske sendemannen, Curt Brauer, la fram en erklæring om at 
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7· FEM ÅR UNDER TYSK OKKUPASJON 

Tyskland inntil videre hadde «overtatt beskyttelsen av Norge». 
De norske myndighetene ville ikke forhandle på et slikt grunn
lag, ikke minst fordi det var et tysk krav at Vidkun Quisling 
skulle være statsminister. Han hadde allerede 9. april gjennom 
norsk radio utropt seg selv til statsminister. Dette medvirket til 
at forhandlinger om rask kapitulasjon og et innenlandsk okku
pasjonsstyre - slik som det alt hadde kommet i stand i Dan
mark - ble helt umulig. Både kongen og regjeringen sa et klart 
nei til en slik løsning. 

15. april ble det innsatt et norsk administrasjonsråd som 
skulle ha forvaltningen i de okkuperte områdene. Denne avgjø
relsen ble truffet av de tyske myndighetene, men rådet ble 
formelt oppr:evnt av Høyesterett. Fra tysk hold var det også et 
poeng at Quisling dermed ble skjøvet i bakgrunnen ettersom 
han var en upopulær person som styrket den norske motstands
viljen. Administrasjonsrådet hadde utgangspunkt i Høyeste
rett, embetsverk og personer innenfor næringslivet. Selv om 
Norge hadde en arbeiderpartiregjering, var verken den politis
ke eller faglige delen av arbeiderbevegelsen med i rådet. Et av 
målene var <<å ra hjulene til å gå» i de okkuperte områdene, slik 
at storindustri, bankvesen og næringsliv kunne fungere så 
problemfritt som mulig. Dette var også et mål som LO sluttet 
seg til ut fra ønsket om å trygge arbeidsplasser. Et utbredt håp 
om å bli kvitt Quisling lå også bak opprettelsen av Administra
sjonsrådet, men regjeringen uttalte 17. april at det verken 
representerte folkeviljen eller hadde noe norsk rettsgrunnlag. 

I den uklare politiske situasjonen sendte Hitler en personlig 

Terbovetl OJ! Q"isli"gjorm, 
en avde/ing av NS-«hæ

re"", Hirdetl. De to stod uld
ri på.~odjot med hverm,dre, 
men måtte "tud tolerere " .. er
.mdre 
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representant til Norge, og med tittelen Reiclzskommissar ble 
Josef Terboven den tyske makthaveren i Norge helt fram til 
1945. Han forsøkte i juni å ra Stortinget til å avsette konge og 
regjering og i stedet opprette et riksråd med mange NS
medlemmer. På dette tidspunkt rådde det pessimisme i vide 
kretser. Det var bitterhet over «de alliertes» passivitet, regje
ringen hadde dratt fra landet, og tyske tropper hadde marsjert 
inn i Frankrike. Stortingets presidentskap gikk med på å hen
stille til Kongen og Nygaardsvold-regjeringen å trekke seg, og 
det viste seg å være flertall tår det samme blant stortingsrepre
sentantene. Men 25. september avbrøt T erboven forhand
lingene og avsatte konge, regjering og Administrasjonsrådet. 
Det ble i stedet innsatt en «kommissarisk» regjering med med
lemmer av Nasjonal Såmling i de fleste postene. Finans-. 
handels- og forsyningsdepartementet ble ledet av borgerlige 
fagstatsråder utenom NS, fordi her var det viktig med personer 
med tillit i næringslivet. Alle andre politiske partier enn NS ble 
forbudt. Gjennom dette utspillet fra Terbovel1 ble det cnklere 
for de neste å ta standpunkt tilokkupasjonsstyret, og oppslut
ningen om motstandslinja ble større. 

Quisling og NS 

I 1942 ble Vidkun Quisling utnevnt til ministerpresident for en 
rein NS-regjering. Sammen med de tyske troppene (Wehr
macht) og Terbovens administrasjon (Rikskommissariat) ble 
NS en hjørnestein i okkupasjonsstyret. Det var aldri tvil om at 
det var Tyskland som hadde makten, og at Quisling bare var et 
talerør. NS fikk særlig til oppgave å lede dcn politiske og 
ideologiske «nyordningen», og satte i 1lJ42 i verk en offensiv 
for å utbre nazismen i det norske samfunnet. Nå var også 
Sovjetunionen og Tyskland kommet i krig, og det ble erklært 
at kampen gjaldt «enten europeisk, nordisk kultur eller asiatisk 
bolsjevisme». Store kampanjer ble startet tar il verve nordmenn 
til Tysklands krig på østfronten, og i alt reiste 7 000. Om lag 
1 000 slike «frontkjempere» mistet livet. ' 

I forhold til mellomkrigstida var det mange som nå sluttet 
seg til NS, både ut fra politiske synspunkter og tanken pJ 
personlig ~arriere. Mens NS hadde 7 ()()() medlemmer i llJ4(), 
steg tallet til-~~~r 40 (JOO i 1943. Dct var nok enda tkre som 
inntok en vaklende holdning. og som på folkclllullne ble bit 
"stripete'" MJnl!e ordtiHl'rl' I!ikk lllcd 1',1 :\ t()rt",trc- l ,i"" 
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7· FEM AR UNDER TYSK OKKUPASJON 

stillinger, og 60 % av alle embetsmenn i politiet var NS
medlemmer. Størst tilslutning tikk NS på Østlandet. mens det 
nesten ikke var medlemmer i for eksempel Sogn og Fjordane. 
Partiet stod sterkest der det allerede hadde hatt en viss oppslut
ning midt i 1930-1ra. slik som Oslo. Akershus, Bergen og 

Hordaland. 

Holdningskamp mot nazismen 

Forsøkene på å omforme det norske samfunnet i nazistisk 

retning ble møtt med sivil ulydighet og en aktiv holdniJlgs
kamp i hjem, skole, kirke og frivillige organisasjoner. Mens 
Tyskland hadde lykkes i sin militære erobring og kunne utnytte 
den norske økonomien uten særlige problemer, ble den nazis
tiske propagandaen gjennom massemedier, organisasjoner og 

utdannings vesen ingen suksess. 
Høyesterett la ned sine verv allerede i 1940, og med bekjen

nelsesskriftet «Kirkens grunn» fra våren 1942 nektet både kir
kens ledelse og lekmannsorganisasjonene å underordne seg 
nazistisk styring. Alle biskoper og 90 % av prestene la ned sine 
embeter. Det ble også satt i verk en idrettsstreik. Å lytte på 
nyheter fra den britiske kringkastingen, stensilere bulletiner og 
spre «illegale» aviser var noe mange kunne være med på, og ca. 
30 00Q-40 000 deltok i dette motstandsarbeidet. Dette var viktig 

ProdllksjOH ,l,\, sprcdflif/:;! tU' 

illegale "lpiser VIlr en nll1t

SlufldsJnm 5,lm cf/gasjerte tIt

selwis lH' mC1lnesker. Dette 

er et utsnitr Jl' floen (HI iser 

sam ble gitc Ilt <l!' :';orges 
kommll"istiske purti. 

I 

Se/t' om dd l'!zrJ1rblldt (1 
lytte til r,uh", I'tlr def I1h11l,\!f 

somJikk sinc lI)'hcfn)'-(l de 
Horskc SOdIfIXCI//');-I/ Lll/I

dOfl. [kki' mi,lsl I'tlf k'll/l.\! 

Håkofls taler Cll l'iktig in
spiruijl)l! J1I" f}/,IfI.\!{,. 

Slik hle de" første si "ile "'"'
takstilstulld i Norge kllllll

gjort 10. september 1941. 

Summe dag ble V(IC~o Ha/!
steeIl og RolfWiekstmn stilt 
.(or stJ/ldrett og dømt til 

døden. 
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fordi da!;spressen var under tysk kontroll, og bare de aviser 
som i pnksis godtok å være taleror for NS tikk fortsette 
uforstyrret. Fra 1941 var det bare NS-medlemmer som tikk lov 
til å ha radio. Protestaksjonene tok mange former: binders 
på jakkeslaget ble et symbol for norsk samhold, nisselua ble 
tegn på nasjonal holdning og vitser med brodd mot nazistene 
spredte seg raskt. NS-medlemmer ble frosset ut i mange mil
jøer, og myndighetene sendte derfor ut ordrer om hilseplikt 

overfor nazister i uniform. 

I konflikt med organisasjonene 

Som nevnt ble de politiske partiene, med unntak av NS, 
forbudt under okkupasjonen. Det neste steg var å forsøke å 
nazifisere de store organisasjonene, utpeke deres ledere og 
opprette et nasjonalt tillg. I mai 1941 leverte mer enn førti 
organisasjoner en samlet protest til Terboven. Som stratT ble 
mange oppløst, eller de fikk nazistiske kommissærer. 

Til å begynne med forsøkte okkupasjonsmakten å unngå 

FORFØINING 
Erterat konuJlunisUske O( marxistislu: demen~r I b,torenln,enc 0l ~rli, inneøfor deres h:del..u 

de sisu da (U p.t forbryder:sk. vis har forstyrret arbddsfreden Hd i. forberede ltreUteba.ndllncer, erlr.l.,ttr 
je, for Oslo O( :\ker politidistrikt (Oslo, .4.ker, .blter 0' Bærum) meå virknln( fn, \t. septemMt 1'4\ 

kl. 5 O( Inntil videre 

DEN CIVILE UNDTAGELSESTILSTAND 
Oslo, den 10. september 1941. 

Sign.: TERBOVEN 
Re~('hskor:nllliss..ar hr dit 

bl!',etzlrn norwe,l5(!hll'll Geblrif' 

KUNNGJØRELSE: 
Etterat Reichskomml~sar fur dit bc)d2.ten aonr.eCl)rhen Gebiete har erklært den ci"Uc undtac el -

~tilstand for Oslo o," .4.ke-r politidistrikt ~Oslo, :\ktr, :\sk~r o, B3!rum) b~st~mm~r J~' for d~tt~ om· 

ride I_I,t-nde: 
1) Del ~r forbudt i forstyrre- .lrb~idsrreden pi no,ensornhdst mat~. ~mt op{ordte t.H ~1I~r delta • 

1) ~::i~~ forbudt for den nnrskt> b~ft'>lkM!n, i (t>rdl'< ~t~ "'1.'11 .. .., Id. !I) om k\'d-le."'l o.; 'iI:! 5 mo-te&. 
3) Alle trarlkkmidler ml.'d undta(else av Jernbanen skaf innstIlle befordrln,en Id. 1930. 
4) AUe offentH{e 10k,lIer o, restauranter ~k.i stl':l,E kl. 19. 5-1.1, ell~r 5~rHrin( 1\' aUtohoiholdl(e 

drikkevarer er forbudt. 
S) Alle tilst~lninf~r m~d dan~ ~r forhudt. 
Gl Kinoer Ol teatr~ ,1&:11 hold~s sten,t. 
'7} Det er forbudt i holde mel!"r i lok1ler eller friJuftsm.tu O( d.nn~ ,rupper ell~r kh'oltr på offenl-

lire (at~r ~\l~r pl a SSf'r. 
I) \nvisnln,!.'r fra represe-ntanl!.'r fot de myndirheter som er l.ns\·'HIJce for TI) Of 51Utrhet mi ube

tin(:I.'t følt:e~ '\lol~tJ.nd blJr brutt mt'd vlbenmakt. 

Ih'n ~om ,>elter ~i, !rnot dis~e rorordninfer bUr stillet o"erfor st;1ndrtll. 
'e,t nprordrer bdolknin/:~n til a be\",ue ro or ordl.'n or I:Jne Sltl dacU( \;1nt .. :ltbC'idl.' Enh~": 

.~om "n~kf'r ro Ol: orden bar til~acn om mrndi,hettnes beslc.)ttelse. 

Oslo. dtn 10. septtmber 19"1. 

DER HOHERE SS t:ND POLIZEIft'HRER ~.;oRD 

~jcn: REDlESS 
SS-r;Rl"PPf.~rt URER r~D GF::-;ER.\LLEt T:-.,"T DER I'OUZ[I 

SNO
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 



) 

7· FEM ÅR UNDER TYSK OKKUPASJON 

direkte sammenstøt med LO, men i september 1941 ble terror
aksjoner satt inn mot fagbevegelsen. Under en omfattende 
streikeaksjon, som blant annet var rettet mot manglende mel
keforsyninger, svarte tyskerne med å skvte klubbformannen 
Rolf Wickstrøm og LO-juristen Viggo Hansteen som gisler. 
En rekke av arbeiderbevegelsens fremste ledere ble sendt i tysk 
fangenskap, blant dem Einar Gerhardsen og Halvard Lange. 

Denne motstanden fra organisasjonene ble grunnlaget for en 
mer samordnet ledelse av den sivile Hjemmefronten. Sentrale 
personer var her blant annet Paal Berg (Høyesterett), Gunnar 
Jahn (Norges Bank), Eivind Berggrav (kirken) og Einar Ger

hardsen (arbeiderbevegelsen). 
Et forsøk på å tvangsinnrneide alle lærere i et nazistisk 

Norges Lærersamband ble møtt med massiv protest i 1942, og 
hundrevis av lærere ble arrestert og sendt til Kirkenes. Det ble 
også kunngjort at all ungdom i lO-IS-årsalderen skulle inn i 
NSs ungdomsfylking (NSUF). Kvinnegrupper tok initiativet 
til en bred motstand, og ideen kunne ikke settes ut i livet. For å 
skaffe arbeidskraft til krigsmakten ble det seinere gitt ordre om 
en arbeidstjeneste og mobilisering av Here årskull av unge 
menn. Hjemmefronten var på dette tidspunktet blitt bedre 
organisert med en sentral ledelse, og førte an i den aktive 
kampen mot slike tiltak. Mange rømte til skogs framfor å delta 
i tysk tvangsarbeid, og det var ikke minst fra disse gruppene at 
«gutta på skauen» ble rekruttert til de militære motstandsstyr

kene mot slutten av krigen. 

Militær motstand ute og hjemme 

U nder det tyske felttoget i 1940 ble det spontant dannet mili
tære motstandsgrupper, og det var også de som ville fortsette 
kampen etter at militær kapitulasjon og politiske forhandlinger 
var den rådende linje. I samarbeid med den norske uteregjerin
gen i London ble det etter hvert organisert en militær organisa
sjon - MILORG. Hensikten var å forberede støtte innenfra i 
tilfelle aven alliert invasjon, og sikre makten for norske 
myndigheter ved en tysk tilbaketrekking. MILORG stod under 
alliert kommando, og styrkene nådde opp mot 50 ()OO rett før 

krigen sluttet. 
Enkelte aktivistgrupper utenom MILORGs ledelse, i første 

rekke bbnt kommunister, var misnøyde med at den militære 
· I 
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måte med geriljakrig og økonomisk sabotasje. Forholdet mel
lom Hjemmefrontledelsen (HL) og mer radikale kretser - som 
for eksempel Vestlandske Frihetsråd - kunne også være spent. I 
krigens siste år ble det satt i verk enkelte sabotasjetiltak som 
fikk stor betydning, blant annet sabotasjen mot tungtvanns-

anlegget på Rjukan. 
I Storbritannia ble det bygd opp en norsk styrke som kunne 

settes inn under frigjøringen av Norge, og som var underlagt 
Det øverste allierte krigsråd. I Canada (( Little Norway») fikk 
norske Hystyrker opplæring. Det var også norske soldater og 
offiserer med i de allierte styrkenes militære operasjoner. Lon
don var dessuten sentrum for «utefronten», med regjeringen og 
kongen i spissen. Herfra kom også mange nyheter og viktige 
taler over radio. Når myndighetene i London kunne vareta 
norske interesser og utføre mange aven regjerings naturlige 
oppgaver, skyldtes dette ikke minst inntektene fra handelstlå
ten. Den var ved krigsutbruddet på nær 5 millioner tonn, og 
ble organisert i ett selskap - NORTRASHIP. I løpet av krigen 
ble halvparten av tlåten senket, og 3 (j()() sjøfolk mistet livet. 
Sammen med gullet fra Norges Bank gjorde skipsfartsfortje
nesten det mulig å betale norske styrker, dekke utgiftene for 
flyktninger i utlandet og nedbetJle norsk SLltsltield. Der største 
norske flyktningsamfunnet var i Sverige, med 50 000 nord
menn på det meste. Av dem var ca. 15 ()()() polititropper som 

hadde militære oppgaver. 

Krigsøkonomi for tyske behov 

Selv om det var militære og strategiske hensyn som i hovedsak 
lå bak den tyske okkupasjonen, var det også planer om hvor
dan norsk økonomi skulle tilpasses tyske interesser. Hitler
Tysklands rustningsindustri trengte råvarer, og Norge ble på 
mange måter sett på som et koloniområde. Molybdengruva 
ved Knaben var nærmest uerstattelig for krigsindustrien, og det 
var stor etterspørsel etter nHngan, ferrokrom. svovelkis og 
kopper. Det var også storstilte planer om å utnytte den billige 
vannkraften til energikrevende industri, men der ble ikke bygd 
så mye ny industri utover aluminiumsverket i Årdal. Fra tysk 
side ble det også lagt stor vekt på å sikre seg fisk fra Norge, 
ikke minst til bruk som krigsproviant. Bergverk, smelteverk 
og elektrokjemisk industri ble tilpasset «den økonomiske ny
ordnin\!l'Il». Cl\! det V:lr \!od t~,rtiellC';te :\ hellte for de-kr ,1'; 
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norsk industri. Før det første krigsåret var omme, ble 70 % av 

all norsk eksport levert til Tyskland. 
Både bygge-, anleggs- og trevareindustrien tikk et stort 

oppsving etter 9. april. På to år ble virksomheten .i disse 
næringene fordoblet, og nye firmaer slo seg opp med leveran
ser til bygging av brakker og militære anlegg (<<brakkebaro
ner»). Samferdselsnettet ble også forbedret, blant annet ble 
Nordlandsbanen forlenget, og Sørlandsbanen ble ført videre fra 

Kristiansand til Stavanger. Men som helhet er det ingen tvil om 
at det tyske okkupasjonsstyret betydde en økonomisk byrde 
for Norge. Mye av det som ble bygd ut, tjente bare militære 
formål (<<Festung Norwegen«), og mye av det vanlige produk
sjonsutstyret ble nedslitt. Halvparten av handelst1åten var sen
ket. l tillegg kom de n1J.terielle skadene ved raseringen av 
Nord-Norge (se s. l-tl). En stor del dV det som ble produsert, 
gikk dessuten direkte med til å forsyne de tyske okkupasjons
styrkene med mat og andre varer. På det meste var det -t30 UOO 
tyske soldater i landet. Det tyske okkupasjonsstyret skaffet seg 
penger fra Norges Bdnk, og etter hvert gikk seddelpressene 

raskt for å skatTe nye midler. 

Dagligliv og levekår 

På samme tid som norsk økonomi som helhet ble fattigere, 
betydde krigen også at 1920- og 1930-åras massearbeidsløshet 

forsvant. l perioder jobbet mer enn 100 000 på tyske bygge- og 
anleggsplasser. De som hadde stått svakest før krigen, opp
nådde en viss utjamning i forhold til andre samfunnsgrupper. 
Det gjaldt særlig bønder, fiskere, skogs- og landarbeidere. Det 
var bedre priser på deres varer, og de hadde større muligheter 
til å skaffe seg mat og brensel til eget forbruk. Mange bønder 
kunne nå kvitte seg med gjelda si. Men denne ut jamningen 
mellom by og land kom mest i stand ved at forholdene ble 

verre i byene. Fagbevegelsens lønnskamp var forbudt helt fra 
sommeren 1940, samtidig som prisene steg gjennom hele kri
gen. Særlig ble klær, brensel og matvarer dyrere og vanskelige
re å få tak i. Det var derfor en klar nedgang i reallønna for 
arbeidstakerne. Dagliglivet ble mest slitsomt for arbeiderfami- . 
lier som verken kunne dyrke mat eller skaffe penger til å handle 
på svartebørs. Knappheten på \'arer førte til at mange velstå
ende heller ikke hddde den nuterielIe velferd de Vdr vant til, 

Et utualg au de rasjonerings
kortene som fantes. 
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selv om krigsøkonomien ikke rokket ved makt- og elen

domsforholdene i næringslivet. 
«Var det ikke først og fremst husmødrene som l denne tiden 

var hverdagens helter, som førte en seig og utholdende kamp 
for å skatTe maten på bordet'» spør Rdndi Bratteli i Norges 
KulturhistlJrie. «De trettende køene utenfor butikkene, om
tanken og strevet med å utnytte de knappe rasjonene best 
mulig. Verst gikk det ut over dem som hadde hardt kroppsar
beid, selv om de fikk lit.t høyere rasjon. Og unge mennesker 

midt i oppveksten var sultne støtt. Alltid måtte man regne med 
å stå i kø, og svært ofte var varene utsolgt. Kjøpekort på 
poteter, mel, gryn, kaffeerstatning, bolkdeig, sukkerkort, fett
kort _ 10 gram smør eller margarin på ett merke, såpekort.» 

Dagliglivet under okkupasjonen kan iKke bare måles i kroner 
og kalorier. Selv om det store flertallet ikke deltok i eller var 

fysisk rammet av krigshandlingene, var angst og utrygghet en 
del av den daglige virkeligheten, Om kveldene \'ar det mørkt: 

det var ll1gen lys i vinduer llg i!H;en gatelykter. De som deltok i 
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illegalt arbeid, stod i fare for å bli fengslet eller sendt i tvsk 
fangenskap, og det var nnskelig å vite ~hvor grensa gikk. Det 
var mistenksomhet og angiveri. I alt satt 30 000-50 000 men
nesker arrestert i kortere eller lengre tid, 8 000 ble sendt til fan
geleirer i Tyskland og 336 ble henrettet. Mot slutten av krigen 
var det nærmere 50 000 norske t1yktninger i Sverige. 760 jøder 
ble deportert til Tyskland og gasset i hjeL det var nærmere halv

parten av de jødene som bodde i Norge. 
Men samtidig var det også mer samhold, fellesskap, nærhet 

og nasjonalkjensle enn før. En forutsetning for dette var den 
tilnærmingen mellom samfunnsklassene som startet for alvor i 
l 930-:ira, og som nå ble forsterket og ført videre mn i etter

krigstida. 

Frigjøring og rettsoppgjør 

Det militære sluttoppgjøret i Norge var et resultat av den 
fullstendige tyske kapitulasjon i maidagene 1945. Frigjøringen 
kunne derfor foregå på en fredelig og ordnet måte. På dette 

KOlIgeFlIllilim ble ,,"sket 

"rlkt"'''"f/l till",ke til "-jol/
f,lIIdet efta Llt krigell I'tlr 

drift 

Vadsø var en "" de byer sam 
var blitt mest systemutisk 
ødelac~t da Je tyske troppene 
ble t<'ullget ut ul' .\;ard-.'-.'or

!ie. Desto større l'Jr gleden 

17. mai 1945 
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tidspunktet var Finnmark og deler av Nord-Troms allerede 
blitt befridd. Frigjøringen av Finnmark skjedde høsten 1944 da 
tyske tropper ble tvunget sørover av sovjetiske styrker. Ved 
tilbaketrekkingen brukte tyskerne "den brente jords taktikk". 
Hus ble brent, veier og bruer sprengt, båter ble senket. Tusen
vis av mennesker ble drevet sørover. og de materielle tap og 
menneskelige lidelser var store. Mange rømte også unna til
baketrekkingen og opplevde en virkelig fimbulvinter i huler og 

gammer. 
Nord-Norge var blitt s,erlig hardt rammet. Av 20000 hus 

som ble ødelagt under krigen, lå 12 ()DO i Troms og Finnmark. 
Både Vardø, Narvik og Bodø var blant de byene som ble mest 
krigsherjet, men også andre kystbyer var utbombete ruin
hauger: Molde, Åndalsnes, Kristiansund, Steinkjer og 

Namsos. 
Sett under ett slapp Norge heldigere fra krigshandlingene 

enn de neste andre okkuperte land. Polen mistet for eksempel 
17 % av befolkningen,' mens 10 000 nordmenn - det vil si 
0,3 % - ble drept. Tyskland hadde også lagt kO!1sentrasjons

og tvangsarbeiderleirer for sovjetiske og jugoslaviske krigsfan
ger til Norge, og her var tapene store. l 1942 ble nær 2 000 

serbere drept, enten ved sult, utmattelse eller mord. 
Det var et omfattende rettsoppgjør mot NS-medlemmer 
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etter krigen, enda det var begrenset sammenliknet med Frank
rike, Italia og Øst-Europa. 92 000 nordmenn ble gransket; det 
var nær 10 % av alle voksne innbyggere. 12 tyskere og 25 
nordmenn, deriblant Vidkun Quisling, fikk dødsstraff. 18 000 
ble dømt til fengselsstraffer for landssvik, ofte kombinert med 
bøter og tap av borgerretten. 28 000 ble bare bøtelagt. Retts
oppgjøret tok flere år, og dommene ble noe mildere etter hvert. 
Rettsoppgjøret har vært en del omstridt. Fra radikalt hold er 
det særlig kritisert at myndighetene grep så forsiktig inn mot 
økonomisk landssvik, og at de som hadde tjent stort på krigen 
(krigsprofitørene), slapp lett unna. Andre har hevdet at det ikke 
var så lett å vite hva som var en «nasjonal handling», og at en 
del NS-folk ønsket å fremme norske interesser overfor det 

tyske okkupasjonsstyret. 

De andre nordiske land under krigen 

Som Norge ble også Danmark utsatt for tysk angrep 9. april 
1940, men okkupasjonshistorien fulgte ikke helt det norske 
mønsteret. Da det første dagen ble klart at Danmark ikke 
kunne holde ut militært overfor sin nabostat, ble alle former for 
motstand øyeblikkelig innstilt. Det ble i stedet dannet en bred 
samlillgsregjering, og slik ble danske nazister holdt borte fra 
samfunnsstyret. Når tyskerne i de første krigsåra godtok en slik 
løsning, var det ikke minst fordi de uhindret kunne ra oppfylt 
målene sine: å bruke Danmark som et ledd i militærstrategien 
og sørge for forsyninger av danske varer. 

De som ikke var enig i en slik «samarbeidspolitikk», førte en 
mer aktiv motstandskamp. Den ble organisert i Danmarks 
Frihetsråd, og sammenliknet med Norge var det særlig en aktiv 
sabotasjevirksomhet. Tyske anlegg ble ødelagt, og store de
monstrasjoner og streiker tiltok i omfang. Tyskerne svarte med 
systematisk terror, og også i Danmark gikk det særlig hardt ut 

over jødene. Høsten 1943 overtok Tyskland så all makt i landet 
fram til kapitulasjonen. 

Sverige ble ikke trukket direkte inn i den andre verdenskri
gen. Tyskland presset hardt på for å gjøre bruk av det svenske 
landområdet i krigføringen. Så tidlig som under det tvske 
felttoget i Nord-Norge fikk tyske tropper forsyninger ~en
nom Sverige. Siden fikk Tyskland også tillatelse til å frakte 
store troppestyrker med tog til Norge. Det ble også ført t\'ske 
styrker fra Norge og over til FinlJnd. Den svenske regjeringen 
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mente at den ikke hadde noe valg, og at alternativet kanskje 
ville bli en tysk okkupaSjon. Det var heller ikke så ta i Sverige, 
ikke minst blant konsCfvative og offiserer, som hadde sine 

sympatier på tysk side. 
I Finland endte det sovjetiske JI1grepet med at det i mars IlJ40 

måtte avstås områder i den østlige delen av landet til Sovjetuni
onen. Nesten en halv million finlendinger ble dermed uten hjem 
og arbeidsplasser. Men Finlands stilling var fortsatt utsatt. ikke 
minst etter at krigen ble utvidet til Skandinavia. l august 1')40 

inngikk den finske regjeringen en avtale som bandt landet 
militært og politisk til Tyskland. Dette passet godt i Hitlers 
planer om å forberede et Jngrep på Sovjetunionen. På denne 
måten sikret Tyskland seg også retten til å fr,lkte tropper 
gjennqm Finland til Nord-Norge. Da Tyskland angrep Sovjet
unionen i 1<)41, ble resultatet en ny sovjetisk-finsk krig. Denne 
gangen varte krigshandlingene i tre år. og mer enn (,i) OO() 

finlendinger mistet livet. Ved den endelige fredsslutningen i 
1947 måtte Finland gi fra seg Petsamo-omridet i tillegg til det 
som gikk tapt i 1940. Det ble også inngått en samarbeidspakt 
som har pålagt Finland \'isse utenrikspolitiske begrc'IlSninger 

etter krigen. 

KILDER 

Det daglige brød 
Folk var opptatt av de daglige trivialiteter på 
en helt annen måte enn vi er i dag. A skaffc 
brukbar mat ble for mange cn kunst. Dct 
gjaldt fcks. å skatTc scg en Iitcn lapp å dyrke 
poteter på, dct gjaldt å fiskc det en var god 
for. Både ved vannene i marka og langs indrc 
Oslofjord, til og mcd opp til havncbasscnget, 
stod folk og fiska. Det gjaldt å bli kjcnt mcd 

en bondc. 
Ekteparet Kristensen klarte dct. Etter hvcrt 

ble dct rutine å sykle til Hadeland fra Gruner
løkka. Noe god mat måtte de jo ha. For cn 
flaske brenncvin fikk dc to kilo hvcte. Pengcr 
var litc verd på den tida. Nci. håndfastc varcr 
i bytte mot andre varer. Grønnsåpe for ck
sempel. Mcn fem kilo av denne finc varcn 
som man ble rcin og nestcn luktct godt av, 
kunne man få for cn flaske brennevin. A 
kjenne scg god og rein var nemlig ingen 
sch'sagt ting. B-,;;l.pd, som ryktene f,)rtJltc 

var laget av mcnneskefctt. følte !lunge seg 
barc mer skittcn av. Det var langc køer på de 
kommunale badene, enda kngre cnn før 

krigen. 
Matauken tok mange former. Etter at 

okkupantcne haddc klort seg Llst og lot folk 
forst:l at de hadde tenkt å bli en stund. startet 
folk sin egen okkupasjon - av b,nf,:ltene i 
skauen. Firmaer arrangerte rett som det var 
bilturcr for sin c ansatte ut til de dype skoger. 
Formål: plukke tytteba:r. Og det var ikke 
noen vanligc hyggeturer. Nei. for pa bilene. 
oftest store lastebiler. satt folk så tett som 
rogn. I de siste krigsår,l kastet NSB seg inn i 
b;rn:kspedisjonenc og stilte ku vogner til dis-

POS1SJOtl. 

Fra I var Seknc: «Oslo fra l ') l H til vår egen 
tid" i Trekk JYIl Oslo; hisr,'ric, Oslo. Cvlden

dal. I<JK1. s. 12-+. 

SNO
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 



• 
7· FEM AR UNDER TYSK OKKUPASJON 

SPØRSMÅL OG ARBEIDSOPPGAVER 

• Hvorfor ble Norge trukket inn i stormakts
politikken og den andre verdenskrigen? Er 
det tenkelig at det tyske angrepet kunne ha 
vært avverget? 

• Hvordan var det tyske okkupasjonsstyret 
bygd opp fra 1940 og utover? 

• Hva betyr det at den norske motstandskam
pen i første rekke var en «holdningskamp»? 
Forsøk å finne opplysninger som viser 
hvordan motviljen mot det tyske styret 
kunne vises i hverdagen. 

• l hvilken utstrekning ble det ført en militær 
motstandskamp og en aktiv sabotasjepoli- . 

tikk mot tyskerne? På hvilken måte kunne 
Norge yte bidrag til den allierte krig-

føringen? 
• Gi eksempler på hvordan økonomien i Nor

ge ble tilpasset de tyske interessene. 
• Forsøk å finne ut mer om dagliglivet under 

krigen, for eksempel ved å samle inn stoff 
fra slektninger eller naboer. 

• Hvilke argumenter kan brukes for og imot 
en sterk straffereaksjon overfor forskjellige 
former for landssvik under krigen? 

• På hvilken måte ble de andre nordiske land 
berørt av krigen? 

Eillllr mintfs de JJ.~dt' rrrt

ri(1rl1. 
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Økonomi og dagligliv 
i etterkrigssamfunnet 

Mot velstandssamfunnet 

Hva er det viktigste nye trekk ved tida etter 19-1-); Hva slags 

endringer har betydd mest for folk tkst' Det er ~erne slike 
spørsmål som blir stilt nlr det skal gis en oversikt over en helt 

ny tidsepoke. 
De fleste historikere som har skrevet om etterkrigstida, har 

lagt vekt på hurtigere forandringer og på øko!1OIl1lsk vekst og 
materielle goder. Det er blitt slutt på mellomkrigstidas !11.lsse

fattigdom, og sosiale reformer har gitt større trv\2;\2;het. Norge 

har vært med på å nyte fordelene av den okollGI11iskc Gpp

gangen i hele den industrialiserte verden. Det gjaldt s,nlig i de 
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