
10 dager før 
forsikringen om å respektere 
Norges nøytralitet 

var angrepsplanen klar. 
Den britiske anklager legger.; dag vekt på 
at Quisling allerede ; 1938-39 var i kontakt 
med Rosenberg. 

Privat til Vårt Land rviste at invasjonen av ~ land var på-
fra United Press. Jf. Il. AlA tenkt av ganske andre grunner, og len

• :.z ge før det kunne ha vært tale om noe 
. Niirnberg, 1 dag. nøytrallte.tsbrudd eller invasjonsplaner 

Den britiske hovedanklager, Sir Hart- fra Englands side. ShawCiI'oss la vekt 
ley 8hawcroos, åpnet i dag med den på at vinteren 1938-39 hadde Rosen
engelske anklage mot krigsforbryterne. berg trådt i nær kontakt med Quisling 
Han fastslo at de nazistiske agressjo- og hans .Nasjonal Samling. og a,t Quls
ner var straffbare etter traktater som !ing selv overvar ert kurs på det tyske 
var sluttet de .siste 20 år deriblant Kel- utemikspolitlske institutt i Berlin. 
leg-pakten, og trakk deretter opp linjene Shawcross beskrev tyskernes planer for 
for de tyske angrep på Tsjekko-Slovakia. okkupasjonen av Norge hvor Quisling 
POlen og Norge, samt Belgia, Nederland skUlle arrestere ledende motstandere, 
og Storbritannia. De var alle ledd i den delilblant. Kongen, for å forhindre mili
tyske plan om å oppnå verdensherre- tære motfol'holdsregler. Ti dager før 
dØmme, en plan som ble knust da Stor- Hitler forsikret Norge om a.t ban aktet 
britannia i 1940 beseiret Luftwaffe. il. respektere !andel-; nøytralitet, gav han 

Seks måneder etter at tyskerne hadde overkommandoen l oppdrag å forberede 
undertegnet overenskomsten i MUnchen okkupasjonen av baser i Norge. 
og derved vist sin villighet til il. garan- Den tyske fate fikk instruksjoner 
tere TSjekko-Slovakia, (lngrep de landet. om angrepet på Norge i januar, og l. 

Derpå begynte nazistene å presse mars 1940 gav Hitler direktiver for ok-
POlen. kupasjonen av Norge for å forhindre 

Med hensyn til overfallene på Dan- at England okkuperte landet og «for A. 
ma])k og Norge pekte han på hvordan sikre tyskerne. den svenske malm.,. og 
tyskerne hadde forsøkt A. berolige disse for å gi den tyske flåte og flyvåpen ut
starer mens de planla en mlUtær aksjon gangsstlll!nger mot Storbritannia». Det I 

mot dem. Shawcross tHbakeviste på- heter i direktivene at «det er viktig at 
standen om at Norge og Danmark had- de skandinaviske stater og våre mot
de brutt nøytraliteten og sa at det be- standere i vest tas med overraskelse». I 

vlsmaterlell de alli~rte satt inne med SI1awcross. viste .så. hvordan tyske 

styrker landet i Oslofjorden, Bergen, 
Kristiansund og andre norske byer. Men 
planen om å ta kongen og regjerin
gen tilfange lyktes Ikke. Invasjonen 
av Norge og Danmark, uten varsel, uren 
krigserklæring, var· et bl1ldd på Haag
konvensjonen av 1907 på Kellogg-pak
ten og på ikke-angrepspakten mellom 
Danmark og Tyskland av 1939. 
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