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Årsaksf orbindeIsen 
mellom invasjonsplanene 

J1y orerlæge Johan Scharffenberg 
Trlluve Width hevder i «Mor

genbladet» nr. 297 eat det tyske 
overfallet den 9. aprtl var resul
tatet av langvarige og omfattende 
forberedelser som ble Satt i verk 
høsten 1939, uten at man hadde 
noen beviser for llgnende allierte 
planer mot Norge,.. 

De metodisk arbeidende tyske 
mIlltære myndigheter kjente etter 
all sannsynlighet tU at Churchill 
allerede i 1913 tenkte å okkupere 
en havn på Notges kyst under 
en krig med Tyskland (kfr. uten
riksminister Grey's svar av 11. april 
1913 på Churehllls privatbrev av 
10. april 1913, «British Documents 
on the Orlgin of the War~, vol. X, 
part Il, s. 695). 

av den britiske regjering, - Chur
chlll har selv innrømmet at den 
sporet Hitler til aksjon (kfr. min 
artikkel 1 «Morgenbladeb nr. 256l. 

Først i mars 1940 var planen for 
«WeserUbung» ferdig. 

Det øverste krigsråd besluttet i 

London 28. mars aksjonen mot 
Norge. 

Hitler fastsatte 2. april at Inva
sjonen skulle finne sted 9. april. 

Admiral F. Darlan skrev 12. 
april 1940 til den franske fOl"livars
minister at på grunn av Indiskre
sjon kunne den tyske ledelse ikke 
være uvitende om de alliertes plan ( 
(faksimile av skrivelsen i den r 
tyske hvitbok VI, s. 274 flg.) 

Lossberg (s. 59) nevner hemnle-
Generalmajor Bernhard von lige etterretninger og samlingen 

L08sberg som hadde førstehånds- av journalister i Narv1li som vars- , 
kjennskap til invasjonsplanen, ler. 
opplyser (<<lm WehrmachtfUh- HovedSpØrsmålet er Imidlertid: 
rungsstab», s. 58) at Hitler førSt Hvilken av de krigførende parter 
ved nyttårstid 1940 besluttet å la ville ha størst jordel av å krenke 
forberede plan for en cPråventiv- Norges nøytralitet? 
unternehrnen in Norwegen.. I 1y- Churchill anså helt fra krigens 
peste hemmelighet ble en pl'an begynnelse stansning lliV malm
skissert i januar 1940 under Jodl's trafikken via Narv1k som en meget 
ledelse. Denne skisse ble 21. fe- viktig o.ppgave. Den franske re
bruar overlevert til Falkenhorst gjering var helt enig og ivret for 
for gjennomarbeidelse i enkelthe- okkupasjon av baser på Norges 
tene. kyst, og etterhånden ble utpnriks-

Lossberg fremhever (5. 61) «wie minister Halifax og hele kabinettet 
kurzfristlg das Norwegen-Un- vUlmet for Churchllls plan. 
ternehmen anberaumt worden ist.. Hitler innså nytten av norsk 

LiddelI Hart har samme krono- nøytralitet og uttalte dette til 
logi (<<The o.ther sIde o.f the hilb QUisling i samtalene I midten av 
s. 44) og nevner at Churchills ap- desember 1939, mer. han fant 
peIl til de nøytrale i B.B.C. I ja- britisk Okkupasjon av norske hav
nuar 1940 opphisset :.Hitler. ner' overmåte farlig, og QUisling 

Så kom Altmark-ajjæren 16. fremholdt at den norske regjering 
februar 1940 med full tilslutning Ikke ville gjøre motstand mot en 

engelsk inva.sjon. 
«Economish skrev 24. februar 

1940 at «norsk territorialfarvann 
nesten kompenserer for Tyskland 
mangelen aven marine» osv. (kfr: 
min bok s. 421). 

Imidlertid skal jeg senere utfør
lig dokumentere de forhold som 
for meg gir det vitenskapelige be
vis for riktigheten av mitt syn på 
årsakssammenhengen. 

Johan Scharffenberg. 
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