
30. novernber 1996 

Medutgangs. 
opunkti, ~ 
··Adressea~ 

arkiv siden det første nummer fredag 
3.jull1767,går journalist ODDVAR 
V ALSTAD vår spennende historie 
nærmere etter. i sømmene. 

Granskingskommisjonen -
eller undersøkelseskommi
sjonen av 1945 - kom den 
3. september 1946 med en 
til deLs meget skarp kritikk 
av regjeringen 
Nygaardsvolds jorsvars
og utenrikspolitikkjram til 
den tyske okkupasjon av . 
Norge 9. april 1940. Den 
la hovedansvaretjor lan
dets manglende forsvars
beredskap på regjeringen. 

BADE STATSMINISTEREN, uten
riksministeren og andre av statsrå
dene nærte ~n ~terk uvilje mot alt 

som ,makte av ~opprustning», sier kom
misjunen. Og dette må sies i særlig grad å 
gjelde statsministeren. Han ble også syn
lig irriten hvis andre tok initialiv til 
~·,knil:g ~l" militærbud'~jetll:t. 

Det er meget beklagelig at regjeringens 
ledende menn satt så sterkt forankret i sin 
gamle uvilje mot fon;varet at de uunlotå 
gjore det som i denne tid burde "ren ·den;s 
plikt. og som langt mer energisk ble gjon 
i anure land i Euwpa - og~a Ul' nordiske. 

Kommi'ijonen haddl! som oppga\ e [i 
unJclsøke Stortingels, H;>ycstcrclls, 
Administrasjonsrådets, samt sivile og 
militære myndigheters forhold før og etter 
Y. ~it~jll J940. Den bestod :I\' h~,yc~tcretts
ad\ l)kat Gustay Heiberg. fonnann, profes
"li Mile Bergsgård, høyesterettsadvokat 
l:.!-. Eckhoff, professor O. Hallesby, 
dir"I""r Arnold Holmboe. professor 
Sverre Steen og fylkesmann J\. Thune, 
med cand. philol. Helge Sivensen som 
~l~ktetær. 

Reltieringens forsvarspolitikk måtte 
Il<.lti..,dig nok ~ees i samband med dens 
ukt:rikspolitikk. Eller rellere sagt regje
nngen!'! syn på den intt!m;'l~jol;ale situa-

Grans 

sjon. I relasJOl1lil den menerkommisjo. 
nen at regjeringen feilbedømte situasjo
nen i sin alminnelighet. For ikke å si 
regjerint:ens syn på den internasjonale 
·situasjon. Det er klart; sier fonunisjonen, 
al :-,itua.'J\l!h.:n~ alvor ikke var gått opp for 
ægjeringen~ medlemmer. 

Det skal være sikkert. Så sent som i 
regjerin,'sllllltct 8. upril klokken 2100. 
etler dagens mange alarmerende medde
lelser, deriblant meldingen om at tyske 
soldater var reddel inn til Lillesand fra det 
torpedene lroppetrdIlSportskip «Rio de 
Janeiro», hadde en ingen tanke om det 
som kun ilC Ilende senere, har ulenriksmi
nister Koht opplyst. Slik vurderte han 
faren fr<, spr. Så opptatt var han av. den 
angivelige britiske mineleggingen på 
vestkysten og den protestnoten som skulle 
sendes i den forbindelse. 

Her legger kommisjonen i første rekke 
ansvaret p,: utenriksministeren. Han var 
blitt val ,le, gang pa gang. Det ene faresig
nalet etter det andre var nadd ham. Dels 
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~~~~'~'~~~~~k~an~,Us~ii~;;komnU~~ 
fritas for ansvaret for 

re~~eriDgeDS forsvan;politikk som for dens 
utenril,spiolidikk. En savilet en eilergisk og 

"Stalsministeren ble OOrte 
bUctet .. Hnrem iiærlig smigrende karakte- ~. 

~. ristikk aven regjeringssjef, som da krigen 
brøt ut i 1939, gaven adskillig mer selv

uttalelse i mdioen, ijan mente å 
r·.,l,";;·'··1."'·~··føre landet og folketsikken gjen-

. krigen.... .' :.' ~ 
. Men både han og regjeringen forøvrig 

. blir ikke bare kritikk til del i kommisj~ 
. ~ nens innstilling. Regjeringen hØster ufor
. beholden anerlYennclse for It den avViste 
.~ det tyske ultimatum i de tidlige morgeiiti
_, mer 9. april, samt en Quisling-regjering 

.. : senere på dagen. Dessuten for den måt~ 
regjeringen ledet landet på etler 9. april 

prattiak ~lt.h4:nel~;O:gi~:1lo.e~fram til 7 • juni. Og endelig fordiden traff . 
beslutning om å forlate landet og føre 

. ~,kamIJ<:!l videre fra EnglancL· " O 
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