
Svart eller hvitt? 
Thorleif Øisang var dristig nok til i 
en Aftenpostenkronikk å be om 
~ind~e .høystemtllet ved frigjø
nng~ubIleet og dessuten betegne 
oppruøret mot de som svek, for 
h~dt. De første som sviktet var re
rueringen som ikke mobiliserte i ti
de. Overlege Johan Scharffenberg 
sa at det var beleilig å fume synde
bukker i NS. 

Tross påtrykk fra marineledelsen 
og ov~rtalelsesforsøk fra Quisling, 
var Hitler helt frem til Altmark-af
færen 16.2.40 stemt for å la de nor
diske land være nøytrale. Den sven
ske malmtilførselen gikk trygt i 
norsk territorialfarvann. 

Fransk ønske om å få krigen flyt
tet fra gamle salgfelt i Frankrike, 

sammen med fransk-britisk påtrykk 
på Norge og Sverige for å føre trop
per til hjelp for Finland over Narvik 
- til besettelse av KirunagruVf'I1e . 
satte N orge i søkelyset og fikk uten
riksminister Koht til å mene at Eng
land ønsket å drive oss inn i krigen. 

Men vi stolte på, som C.J. Ham
bro, at britiske styrker ville feie en 
tysk angriperfiate av havet og tys
ke fly av hinunden. F'ørkti~'igene
rasjonen husker den omtale Hitlers 
Tyskland fikk i norsk presse og av 
Amulf Øverland-kretsen med «flu 
må ikke sove», «- ikke tåle så in· 
derlig vel den urett som ikke ram
mer deg selv» osv. 

To motsttidende interesser gjør 
seg gjeldende i et okkupert land. 
Den ene er å skape størst mulige 
vanskeligheter for okkupanten, III -s· 
ten uansett hva det krever av.ofter. 
Den andfP er at hverdagslivet skal 
gå sa «nonualt» som mulig. Mt'lI et
terretningstjenste og hemmelig" 
presse er farlig overfor så effekl iw 
etterforskere som Gestapo og SU. 
Lett å forstå at hat og hevnlyst kun· 
ne være rødglødende. Men ikkt' al 
det skulle føre til trakasseting og 
snauklipping av «tyskeljentef». 

Ble de trukket til a.nsvar de som 
ikke deltok i krigen I1H'd våpen i 

1940, da innsats virkelig kunne tel
le? Ble de trukket til ansvar de som 

'arbeidet med å utbedre Værnes 
mens det ennå ble kjempet om Nar-. 
vik"? 

En besettelse av Norge var for å 
komme engelskmennene i forkjø
pet krigsviktig og krigsnødvendig. 
Forklaxte Hitler. 

Storbritannia hadde planer om å 
sende garnisonsavdelinger til Nar
vik, Trondheim, Bergen og Sola. 
Verken Tyskland eller England vil
le ha Norge under kontroll av den 
rumen part. For tyskeme var beset
telsen av Norge strategisk viktige
re enn for britene, Det ga støtte
punkter og sikret malmtilførselen. 

Skulle vi i forbindelse med fti
gjpringsfeiringen trekke frem en 
lærdom, måtte det bli: Et forsømt 
forsvar lar seg ikke gjenreise med 
bevilgninger i 12. time. Vi skulle ha 
beholdt de fastpunkter, den infra
stmktur vi var kommet frem til. Ik
ke latt forsvaret konsentreres om 
utstillingsvarer som FN-tjeneste og 
en NATO-bataljon. Det er lettsindig. 
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