
Kronikk:Dette er London. 

Som ventet har Hans Fredrik Dahl lagt vekt på å gi et fyldig 

bilde av NRK! s rolle i Quis+ings forsøk på statskup~.og ~exx 

*~Søøj~wBge~~Eø~ek~x~e 

og invasjonsstyrkenesN utnyttelse av dette medium, 

I kapitler :9. april og den ubrukte kanal får leseren et 

ytterst interessant innblikk, Dahl sit~erer innledningvis 

den formulering Undersøkelseskommisjonen av 1945 benyttet for 

å fange inn de forventninger man ka~skjex~xxxexs~xxxexx ~ 

ville stille: Il Bruken av Kringkastingen 9. april reiser mange 

spsrsmål,men de to viktigste er hvorfor Oslo~kringkasteren ikke 

ble brukt sålenge den var fri, og hvorfor den ikke ble ødelagt, 

før tyskerne overtok den-

Ideelt sett burde NRK den 9. april ha gitt mobiliseringsordre og 

nødvendig informasjon om den militære mostand, for deretter å 

sprenge seg selv i lufta før de t~ske styrker kom så langt 

som til studio i Roald Amundsens gate eller til seneeren på Nord

strangsplatået, 

Det ble en nederlagets dag, for kringkastingen som for forsvaret, 

skriver Dahl. 

og på den annen side: 

Hadde det ikke vært For NRK! s nyhetsmeldinger, som i løpet av 

dagen 8, april 1940 var av et slikt innhold at de måtte alarmere 

enhver som var innstilt i militære tankebaner, ville det norske 

forsvaret stått enda svakere på selve invasjonsdagen enn det Fak

tisk gjorde, Fra sentralt hold, enn si Fra regjering, kom det litE 
r 

av Forberedende direktiver, De relaivt Få tilfelle av persvnlig 

initiativ til kamp som lokale kommandohavere utviste, og som kom 

til å veie så tungt rent moralsk p~elve invasjondagenCs,44] kan 

i mange, kanskje de Fleste tilfeller føres tilbake til befalings-

mennenes egne forberedelser som føge av de Foruroligende kring-

kastingsnyhetene 8, april.CNevn dem) Den våpengren som hele tiden 

hadde gjort aktiv bruk av kringkastingen, sjøforsvaret gjennom 

admiralstaben, var også den siste til å gi en melding av betydnir 

som ble oppFattet av den enkelte avdeling- slukking av alle Fyr 

Fra M~~S~2i~x~ii svenskegrensen til Marstein ved Bergen, gitt 

ved sendingens slutt manda~ 8, april. 

Nå var kringkastingens nyheter, som pressens, den 8. april før 

sensasjonelle brit$$k-franske mineutleg 
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side 2. 

gingen og de trusler som denne groVe nøytralieetskrenkelse innebar 

For Norge~ Mineleggingen var dagens historie, militært og politisk.Mer 
c-v 

i nyhetssendingene utover kvelden ble et nytt motivxasnslått: 

KI.19,at mengder av t~ske skip-50-100-var blitt observert gjennom 

Storebelt og Kattegat med kurs nordover; kl o 22,at det" i løpet avette 

middagen oh kvelden er kommet meldinger om ~orpedering av store tyske 

skip utenFor Sørlandskysten"-.D enne siste ordinære nyhetssendingen kl-

22 ga også utFørlige utdrag av NTB! s melding om hvordan den ~~xxnorske 

marine berget ove~evende Fra det torpederte troppetransportskipet Rio 

de ~aneiro, en rapport der hver setning gjenspeiler det menneskelige æ 

treghetsmomentet i omstillingen Fra humanitær nøytralitæt til vantrox 

krig. 

s288 Interessant hva Dahl Forteller om lisenstilgangen etter 

okkupasjonen." De Første månedene av året 1941 ha~de NRK en nyrekrutte 

ring som aldri Før,årstiden tatt i betraktning. Etter et tilbakeslag 

i lisensbetalingen som Følge av de urologe tider våren og sommeren 194f 

la tilveksten seg om høsten i vante baner, og trengte etter nyttår 

mpt nye høyder. Lisensøkningen skyldtes ø~ li~evel neppe den nye tid i 

RRK som Lomdon-radiones ~polularitet nettopp ~ dette tidsrum o •••• 

Dahl har også sans For den dramatiske eFFekt og sluttFormuleeing, 

side 71= 

Quisling overdro sin F~~sks~® Funksjon til Administrasjonsrådet, 

og Paal Berg takket Quisling For hans "AnsvarsFølelse og Fedralands

sinn"- på denne måten ble 9" april-regjeringen, som var dannet Foran 

mikroFonen, også oppløst der. 

For min del tilFøye at det tyske press på NRK ble betraktelig 

mindre enn det mormalt ville vært om den tyske militære ledelse 

hadde kunnet eablere seg på norsk jord Fra invasjoens Første dag. 

Busehenhagen med ~tab i Hamburg inntil 
. -- -------------- -_._---_._------- 13/4 april" 

nederst s. 123-øvesst s. 124 
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