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FORORD 
 
Den 7. juni i år feirer Norge sitt hundreårsjubileum som selvstendig nasjon og en måned tidligere, den 

8. mai, feirer vi at det er 60 år siden Den andre verdenskrigs slutt i 1945, mens det den 9. april i år ble 

markert at det var 65 år siden Norge ble okkupert av Nazi-Tyskland i 1940. Den politiske viljen til et 
sterkt forsvar og en dugelig nøytralitetsvaktstjeneste som nordmennene viste i 1905 og 1914 var borte 

i aprildagene 1940, og dermed hadde Norge ingen mulighet til å stå imot det tyske angrepet. 

Det tyske overfallet på Norge 9. april 1940 kom som et overraskelsesangrep, het det i kretser som stod 

regjeringen nær, man var det den virkelige sannhet? I herværende oppsett skal jeg se nærmere på en 
del faktiske forhold omkring hva som skjedde i Norge i de hektiske aprildagene i 1940. For i tiden 

etter 1945 har det dukket opp mye arkivmateriell som sier noen annet om hva som egentlig skjedde 

denne vårmorgenen i 1940. I denne sammenheng må det også nevnes at sørlendingen major Arne 
Laudal hadde en viktig rolle i den tidlige motstandskampen mot tyskerne. Som en av general Ruges 

nærmeste og fortrolige menn var det Laudals oppgave å hindre den tyske krigsmakt i å trenge gjennom 

de norske linjene på Østlandet. Den viktigste oppgaven til hærstaben var å trygge sikkerheten til 
kongen og regjeringen. 

Under okkupasjonen bygget major Laudal opp en motstandsstyrke på Agder som skulle bistå den 

kommende allierte invasjonen på Sørlandet. Som et ledd i en større britisk krigsplan skulle britiske, 

franske, norske og polske soldater ilandsettes langs Agderkysten og eller slippes ut i fallskjerm over et 
større område i Midtre-Agder. Sovjetunionen (Stalin) og USA vendte seg etter hvert mot disse britiske 

planene, og dermed ble Churchill og den øvrige britiske ledelsen tvunget til å se på andre muligheter 

til å frigjøre Europa. Så skjedde det helt fatale, for Laudals motstandsgruppe fikk ikke på et tidlig nok 
tidspunkt beskjed om at de britiske planene var blitt skrinlagt, og samtidig hadde norske angivere 

begynt å tipse gestapo om at det var en større illegal motstandsgruppe under oppbygging på Agder. 

Laudals gruppe var blitt avslørt av norske nazisympatisører, og én etter én av gruppens medlemmer 

ble arrestert, torturert og dømt. Noen ble sendt til tyske fangeleirer mens andre fikk dødsdom. Laudal 
selv røpet ikke ett navn, som om ondskapens fyrste Ole Wehus sparket og slo alt han maktet.   

 

Karl Arnt Skarpeid, April 2005 
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FORHOLD OMKRING DET TYSKE ANGREPET PÅ NORGE I 1940  
 

Det tysk overfallet på Norge i 1940 
Den 9. april 1940 gikk Nazi-Tyskland til angrep på Norge og okkuperte hovedstaden, samt kystbyene 

Moss, Son, Horten, Kristiansand, Arendal, Egersund, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik. 

Stortingsrepresentantene, kongen og regjeringen forlot Oslo i all hast og kom seg frem til Elverum. 

Tyske troppene var på full fart etter dem nordover gjennom Østerdalen og situasjonen var kritisk. Et 
provisorisk Storting holdt møte for stengte dører, hvor det foregikk et grundig ordskifte mellom 

representantene om det nyttet å kjempe i mot tyskerne siden de største byene var besatt og de norske 

militære våpenlager lå utilgjengelige i fiendtlige område. Midt i denne dystre situasjonen kom det en 
viktig og gledelig melding om at en norsk hæravdeling under ledelse av oberst Otto Ruge hadde klart å 

stoppe tyskerne ved Midtskogen. Holdningen blant flere av de folkevalgte og innad i regjeringen ble 

en annen. Fra nå av skulle det kjempes mot den tyske krigsmakten. Kongen, regjeringen og Stortinget 
hadde dermed sagt nei til tyskernes krav om å godta Quisling som ny regjeringssjef. Tyskerne møtte 

enda sterk motstand flere steder i Norge, og engelske og franske tropper gjorde seg klare til å komme 

nordmennene til unnsetning (Lundstrøm R. 1946 s. 244-266). 

 
 

 
Tyske flybomber som  traff ammunisjonslageret på Odderøya 9. april svekket forsvaret av Kristiansand.  

 

 

Pressens dekning av hendelsesforløpet 
”Tyskerne rykket inn i Oslo i dag” og ”Tyskland oppfordrer den norske regjering til ikke å gjøre 

motstand”, preger Aftenpostens førsteside. Det gjengis også en melding fra den tyske overkommando 

hvor det fremkommer at norske myndigheter ikke utøvde sin nøytralitetsplikt da de tyske skipet 
Altmark ble bordet av engelske krigsskip i Jøssingfjord. Det er med bakgrunn i denne affæren at 

Tyskland har valgt å verne om Norges interesser ved å sende tropper til landet for å indre ytterligere 

engelsk aggresjon. Den norske utenriksminister Halvdan Koht har underrettet amerikanske politiske 
myndigheter om at Norge er i krig med Tyskland (Aftenposten 9. april 1940). ”Storting og regjering til 

Hamar. Alminnelig mobiliseringsordre utstedt” samt ”Tysk ultimatum som regjeringen avslår” sier 

forsiden av tredje utgaven til avisen Tidens Tegn. Og videre på avisens førsteside er det torpederingen 
av det tyske troppetransportskipet ”Rio de Janeiro” utenfor Lillesand som toner an. Dagen før hadde 

Stortinget stilt seg bak regjeringens protest til britiske og franske myndigheter vedrørende 

mineleggingen av norske farvann. I regjeringsnoten heter det blant annet at ”vestmaktene fører krigen 

inn på norsk område fordi de mener de lettere kan vinne krigen”(Tidens Tegn 9. april 1940). 
Førstesiden til ekstrautgaven av regjeringsorganet Arbeiderbladet skriver at ”tyskerne har i natt gått til 

angrep på norske byer” og at norske myndigheter avviser det tyske ultimatumet om overgivelse av 

Oslo. Regjeringsorganet fremtoner den engelske noten til Norge og Sverige om vestmaktenes stilling 
til de to lands nøytralitet for å få klarhet i hvor de to landene står (Arbeiderbladet 9.april 1940).  

 



 

 
Osloavisen ”Tidens Tegn” med nyhetsoppslag som ikke bar tvil om at storkrigen ute i Europa hadde nådd 

norskekysten.  

 
 

Fra general Ruges dagbok 

Tidlig om morgenen 9. april fikk den norske utenriksminister Halvdan Koht besøk av den tyske 
sendemann i Oslo dr. Bräuer, som overleverte en skriftlig melding av diplomatisk karakter til 

utenriksministeren om at tyske myndigheter hadde sikre bevis for at engelske- og franske tropper i 

løpet av de nærmeste dagene hadde til hensikt å innta visse steder i Norden. Det var for å komme 
denne situasjonen i forkjøpet at den tyske hærmakt hadde kommet til Norge med det formål å overta 

beskyttelsen av kongeriket Norge. I det samme diplomatiske skrivet som Ruge refererer til noteres det 

at Tyskland ikke har fiendtlige hensikter overfor Norge, og tyskerne forventet dermed at nordmennene 

ikke ville gjøre motstand. Det kom klart frem i noten at all norsk motstand ville bli slått hardt ned og 
derfor føre til ”fullstendig nytteløs blodsutgytelse” (Ruge O. 1946 s. 334). 

  

Tyskerne krevde i et 13 punkts notat blant annet at den norske regjering skulle sende ut et opprop til 
landets innbyggere om at de ikke måtte gjøre motstand mot tyskerne, og at den norske hæren skulle få 

ordre om å samarbeide med den tyske hærmakt. Videre skulle tyskerne få kontroll over de militære 

anlegg, det vil stort sett si festningsanlegg, som var nødvendige for den tyske beskyttelse av landet, 
samt en detaljert oversikt over minefelt som var til fare for tyske skip. Det måtte gjennomføres 

mørklegging, og det norske fyrvesenet måtte stilles til tysk disposisjon, samt at værmeldinger ikke 

lenger skulle være offentlige men kun utarbeides for tyskerne. Ett av de viktigste tyske kravene for å 

sikre seg kontrollen over det norske folket må ha vært det å få kontroll over radiosendingene og 
avispressen. Og dermed kom det tyske kravet om at presse og kringkasting skulle kontrolleres av dem 

og stå til deres rådighet. De tyske kravene ble like etter fremlagt for regjeringen, men ministrene var 

enige innad om at de ikke kunne akseptere tyskernes krav. Nærmest samtidig må landets politiske 



myndigheter ha forlatt Oslo og reist til Hamar. I forbindelse med avreisen fra Oslo gjorde Koht det 

klart overfor Norsk Telegrambyrå at ”det var alminnelig mobilisering”. På Elverum fikk regjeringen 

fullmakt av Stortinget til å handle på dets vegne, og samtidig ble regjeringen utvidet med tre 
representanter fra de borgerlige partiene (Ruge. O. 1946 s. 334-335). 

 

 

 
Tyskerne trodde at Kongen og regjeringen oppholdt seg i Elverum og bombet byen i ruiner.  

 
 

Om kvelden 9. april meldes det over Oslo kringkaster, og andre stasjoner, at regjeringen Nygaardsvold 

hadde trekt seg tilbake, og at Norge hadde fått en ny nasjonal regjering under ledelse av major Vidkun 
Quisling. Samtidig ble det opplyst over radio at ”den nye statsministeren tilbakekaller 

mobiliseringsordren”. (Ruge O. 1946 s. 334). 

 

 

Etterkrigshistorikernes fremstilling av aprildagene 1940 
Norge var ikke det første landet i Norden som ble innblandet i krigen, for den 30. november 1939 gikk 

Sovjetsamveldet til angrep på Finland. Sovjet hadde inngått en ikke-angrepspakt med Tyskland, mens 
Storbritannia og Frankrike arbeidet med store planer om å komme Finland til unnsetning gjennom å 

bruke norsk og svensk territorium. Det engelske fremstøtet skulle settes inn mot Narvik og i samtidig 

hindre den svenske malmtransporten til Tyskland. De britiske og franske planene ble lagt til side da 
den finsk-russiske krigen tok slutt 13. mars 1940. Britene hadde ikke gitt opp sine planer når det gjaldt 

Norge, men dette var først og fremst for å hindre trafikken av malm fra Narvik til Tyskland, og derfor 

minela engelske krigsskip deler av norsk farvann 8. april for tvinge disse frakteskipene ut i 

internasjonalt farvann slik at de kunne bordes eller senkes av britene. 
 

Tyskerne hadde også lagt planer for Norge, og i den tyske marinestaben var det ønske om å anlegge 

ubåtbaser langs norskekysten. Nasjonal Samlings leder Vidkun Quisling  gjestet Berlin i desember 
1939, og gjennom sine venner i den tyske marinen fikk han ordnet et personlig møte med Adolf Hitler. 

Quisling skal da ha uttalt at Norge ble styrt av marxister og jøder, og i tillegg mente han at Stortinget 

hadde handlet i strid med grunnloven ved å forlenge sin egen mandatperiode. I møte med Hitler kom 

det også frem at Quisling ønsket tysk hjelp i Norge i forbindelse med et planlagt statskupp, noe som 
vakte stor begeistring hos tyskerne og det ble igangsatt planer for eventuelt angrep på Norge. 

 



Det som nok gjorde utslaget hos tyskerne for å igangsette angrep på Norge var hendelsen i 

Jøssingfjord i Sokndal den 16. februar 1940 da britiske krigsskip bordet det tyske militære hjelpeskipet 

”Altmark”, som hadde flere hundre britiske krigsfanger om bord. Norske nøytralitetsmannskap hadde 
ikke hindret britiske krigsskip i å borde det tyske hjelpeskipet, og under operasjonen ble sju tyske 

marinegaster drept (Furre B. 1993 s. 170). 

 
Da det tyske angrepet på Norge kom den 9. april ble selve okkupasjonen av Oslo forskjøvet med noe 

timer som følge av at krysseren ”Blücher” ble senket ved Oscarsborg festning, men hovedstaden ble 

utover dagen inntatt av flybårne tropper. Den norske regjering fikk dermed noe handlefrihet, og den 

vedtok at det skulle gjøres motstand mot fienden. Den måten det tyske angrepet ble gjennomført på i 
Norge kom overraskende på både hos vestmaktene og hos de norske myndigheter, for det var første 

gang i historien et så stort kombinert angrep ved hjelp av marine- og flystridskrefter hadde blitt utført. 

Den britiske marineledelsen hadde feiltolket den tyske flåteaktiviteten i Nordsjøen, og norske 
myndigheter var mest opptatt av hvordan de skulle reagere overfor britene som følge av 

mineleggingen av norsk farvann. Nordmennene fikk varsler om at noe var i gjære gjennom 

diplomatiske kanaler, men disse opplysningene havnet i skyggen av andre begivenheter og ble 
feiltolket av norske myndigheter (Furre B. 1993 s. 171).  

 

Den 8. april om ettermiddagen fikk utenriksminister Koht melding fra en norsk tjenestemann ved 

ambassaden i Berlin via vakthavende i departementet om at en større flåtestyrke bestående av 15-20 
skip er gått ut fra Stettin med vestlig kurs. Koht spør vakthavende om hvor hun tror skipene skal, og 

får til straks svar at hun mener at de skal til Norge. Koht er av en annen oppfatning og mener at de 

tyske skipene er på vei ut i Atlanterhavet. Samme dag er den tyske flåteenheten blitt observert av 
britiske fly- og flåtestridskrefter i Nordsjøen, men heller ikke britene tror at disse er på vei til nordlige 

deler av Norge på grunn av det kraftige uværet som raser, med opp til 15-20 meter bølger i Nordsjøen. 

Britene sender likevel ut en mindre flåteenhet som skal forsøke å avskjære de tyske krigsskipene i 

Nordsjøen (Fjørtoft K. 1989 s. 231-232). 
 

 

 
Tyske krigsskip utenfor Sørlandskysten grytidlig om morgenen 9. april. Mannskapene på Odderøya festning 

venter på ordre om å forsvare innseilingen til Kristiansand.  

 
 

Gjennom NTB blir det meldt om morgenen 8. april fra København meldt om at rundt 90-100 tyske 

krigsskip er blitt observert i nordgående retning gjennom Storebelt og Kattegat. Flåten bestod av 
bevoktningsbåter, ombygde og forsterkede trålere og noen større krigsskip. Samme morgen får sjefen 

for den norske generalstaben informasjon om både den britiske mineleggingen og om de tyske 

krigsskipene som passerte Danmark. Generalstabssjef Hatledal tar kontakt med forsvarsminister 
Ljungberg ved 9-tiden samme morgen og tilrår at ordre om mobilisering må sendes ut med 

øyeblikkelig virkning. Ljungberg noterer seg hva som blir sagt, men mener at det er altfor drastisk å 

sende ut ordre om full mobilisering. Han skal se nærmere på forslaget om mobilisering av 

feltbrigardene i Sør-Norge. Det oppstår dermed full uenighet mellom Hatledal og Ljungberg om hva 
som må gjøres, og Hatledal informerer deretter kommanderende general Laake om situasjonen 

(Fjørtoft K. 1989 s. 233-234). 

 



Utenfor Sørlandskysten stevner krigsskipet ”Rio de Janeiro” seg stadig vestover, men ved Lillesand er 

det stopp. Den polske ubåten ”Orzel” har fulgt tyskeren et stykke på vei og nå har den gått i stilling i 

torpedoposisjon. Det høres en kraftig eksplosjon og i et inferno av røyk og flammer går det tyske 
krigsskipet til bunns. En av de overlevende stiller spørsmål om de er kommet til Bergen. Tyskerne 

forteller nordmennene at de er kommet til Norge etter anmodning fra den norske regjering, for å hjelpe 

nordmennene å bevare sin nøytralitet opp mot britisk aggresjon. Politiet underretter først de militære 
myndigheter om situasjonen etter at de tyske soldatene fått nødvendig hjelp og innkvartering (Fjørtoft 

K. 1989 s. 237-239).  

 

Om kvelden den 8. april deler Quislings medhjelpere ut flygeblad i Oslo og forlanger at regjeringen 
Nygaardsvold går av og erstattes med en regjering utgått av Nasjonal Samling. Klokken 19.15 samme 

kveld underretter forsvarsminister Ljungberg Stortinget om torpederingen utenfor Lillesand. Det 

kommer da frem at de skibbrudne var kledd i uniformer, og de overlevende tyske soldatene hadde 
fortalt at de var på vei til Bergen. Generalstaben sitter samlet i Oslo Militære samfunn, og blant 

landets offiserer er det delte oppfatninger og meninger om hva som virkelig skjer på krigsfronten. 

General Laake utelukker ikke at man står overfor et tysk angrep på Storbritannia (Fjørtoft K. 1989 s. 
247-249). 

 

Rundt en time før midnatt skyter det norske vaktskipet ”Pol 3” varselskudd mot fremmede krigsskip 

sørvest av Ferder fyr, men de ukjente krigsskipene som går med slukte lanterner fortsetter nordover og 
inn Oslofjorden. ”Pol 3” rekker å få sendt melding og får også skutt opp raketter som signaliserer at 

det er flere fiendtlige skip i område før vaktbåten blir senket av tyskerne. Fortene i nærheten ser 

signalene fra ”Pol 3” og slår full alarm, men ”Blücher” fortsetter i sakte fart og med slukte lanterner 
inn Oslofjorden. Det tyske krigsskipet blir skimtet fra nærmeste kystfort, men en tåkedis hindret 

sikten. Det er derfor ikke muligt for mannskapene på fortet å se hva slags skip dette var og fra hvilken 

nasjon det kommer. Kommandører på kystfortet gir ikke opp, og han undertetter kommandanten på 

Oscarsborg om at fiendtlige krigsskip er på vei inn Oslofjorden (Fjørtoft K. 1989 s. 255-259).  
 

 

Kildemateriellets pålitelighet 
De kilder som jeg benytter er alle levninger ut fra sin tid, men de defineres som både tause og talende 

levninger. Det som det da må skilles mellom er om og når disse levningene er arkivert og eller 

publisert. Den tause levningen er i dette tilfellet selve papiret som dokumentene er skrevne på, mens 
den talende levningen gir oss et budskap fra den aktuelle tidsperioden gjennon den nedskrevne teksten 

(Ohman Nielsen 2003 s. 21). 

 

Den historiske beretningen fra de skjebnesvangre aprildagene for 65 år siden ble gjengitt i presse og 
radio, men fra den vinkelen de ble observert. Dette er nok blant de nyttigste kildene, og samtidig er 

kildene lokalisert og datert. dermed er det en primærkilde i det journalistene og reporterne selv så og 

opplevde, men det stoffet som de formidlet via innkomne meldinger blir en sekundærkilde. Dagboken 
til general Otto Ruge er også datert, men det er uvisst om notatene er gjort der og da eller i ettertid. Det 

er ingen tvil om hvem forfatteren er, men innholdet kan vel neppe betraktes som nøytralt eller 

uavhengig ut fra opphavspersonens rolle i henhold til den aktuelle situasjonen. Det Ruge selv 
opplevde må vel da karakteriseres som øyenvitneberetning, men ut over det representerer han en 

sekundærkilde. 

 

Når det gjelder kildemateriellet som er benyttet av etterkrigshistorikerne er dette bassert både på 
offentlig publisert materiell i datiden, men også på senere offentliggjort arkivmateriell. Selve papiret 

som arkivdokumentene er skrevet på er en taus levning, men ved å sammenholde det det skrives om 

og det vi finner ut om kilden kan det avsløres om kilden er pålitelig eller om det er en forfalskning. 
Ved å fokusere på hvor kilden har oppstått, det vil si identifisering og lokalisering, og å sette dette 

sammen med det kilden forteller om kan man foreta en tolkning av kilden. Opphavsperson til kilden er 

da viktig for å godta kilden som en pålitelig kilde, men her må vi også stille et kritisk spørsmål om 

opphavsmannen til denne kilden fremstår som han ellers pleier å gjøre eller om det er avvik i dennes 
måte å ellers ordlegge  seg på. Det må også sees på opphavsmannens rolle i situasjonsbildet, om 



hvilket ståsted han eller hun hadde i forhold til den aktuelle begivenheten (Ohman Nielsen 2003 s. 23-

24). 

 

 

Årsaker som muliggjorde et tysk ”overraskelsesangrep” 
Det tyske angrepet på Norge natten til 9. april 1940 skjedde som et overraskelsesangrep, sier datidens 
offentliggjorte presseoppslag, men det arkivbaserte materiellet kan i en viss grad gi oss et noe annet 

inntrykk. Jeg vil dermed trekke inn fire elementer i situasjonsbildet som aktører. Den norske politiske- 

og militære ledelse så ikke virkeligheten i øynene om at andre makter ville angripe Norge, selv om 

Vestmaktene og Tyskland var i krig fra høsten 1939, og Sovjets krig mot Finland. Politi- og 
tollmyndigheter gjorde for lite i å undersøke tyske skip som ankret opp i norske havner i de 

foregående måneder. De trodde på det tyskerne fortalte selv om tyskerne oppgav feil last under 

Altmark-affæren. Norges forhold til England var ikke akkurat det mest vennskapelige våren 1940, selv 
om de da to demokratisk styrte landene gjennom flere tiår hadde hatt nære forbindelser. Det siste, men 

mest sannsynlig også det viktigste elementet, er partiet Nasjonal Samling og deres leder Vidkun 

Quisling, som bare noen måneder i forveien hadde vært i samtale med Adolf Hitler i Berlin. 
 

I datidens presseoppslag virket det som om det nærmest var enighet blant regjeringens representanter 

om hvordan situasjonen skulle takles 8. og 9. april, mens det i de arkivbaserte arkivmaterialet tyder på 

at det var et visst skille om holdningene til hendelsesforløpet. Ut fra dette materiellet kan det nærmest 
tyde på at det var forsvarsminister Ljungberg som ikke ville se virkeligheten i øynene, eller kan det 

rettes spørsmål om han ønsket å se virkeligheten i øynene. Samtidig ser det ut til at finansminister 

Torp hadde det klareste synet på virkeligheten. Statsminister Nygaardsvold kan ha kommet i klemme i 
forhold til ministre, siden det tyder på at det kan ha dannet seg to fløyer innen regjeringen. Vi har et 

todelt kildemateriell å forholde oss til, både til det primære og til det sekundære. For å få en riktig 

sammenheng i bildet av forholdet omkring regjeringen 8. og 9. april må det etter min vurdering legges 

større vekt på det primærkildene i arkivene sier, enn det som sekundærkildene formidlet gjennom 
datidens media. 

 

Den militære ledelsen må ha vært innsvøpt i et tett tåkehav som ikke tok krigsbildet alvorlig nok. Kan 
man dermed stille seg spørsmål om det kan ha ligget splid innen offiserskorpset bak dette tåkehavet, 

slik at de klarsynte ble skjøvet til side av de mer muligens tyskervennlige offiserene. I dette tilfellet 

forholder jeg meg til det general Otto Ruge skriver i sin dagbok, i dette tilfellet en primærkilde, om at 
tyskerne ikke hadde fiendtlige hensikter overfor Norge. Det står intet i dagboken om Ruge selv trodde 

på de tyske forsikringene eller, men derfor kan det kanskje være best i sin helhet å se på Ruges dagbok 

som en sekundærkilde om forholdene som gjelde 8. og 9. april. Når det gjelder innsatsen til de norske 

mannskapene på fort og festninger i Oslofjorden handlet disse i henhold til instruks, noe som kan 
tolkes ut fra både primær- og sekundærkildene. Deres situasjonsrapporter og øyenvitneskildringer 

viser i klarhet hva som må ha skjedd i området natt til 9. april, og derfor mener jeg at det 

arkivmaterialet som gjelder disse rapportene som sees på under kategorien talende levninger og som 
førsteklasses primærkilde.  

Kunne en sterkere innsats fra toll- og politimyndighet ha forpurret tyskernes angrepsplaner i forkant av 

overfallet. I dette tilfellet har jeg valgt å forholde meg kun til krigshistorikerne gjennom hva det 
primærbaserte materiellet sier. Det er i denne sammenheng viktig se på to høyst aktuelle situasjoner. 

Det ene er om hvor nøye var tollkontrollen av de tyske skipene, av ymse slag, som lå i norske havner 

før natt til 9. april. Det andre forholdet er situasjonen som politiet i Lillesand befant seg i da 

omstendighetene omkring ”Rio de Janeiro” utover dagen 8. april ble mer oversiktlige. Det er ut fra 
både primær- og sekundærkilder at jeg stille disse ubesvarte spørsmålene, for verken i datidens 

presseoppslag eller i krigsarkivene er det noe som tyder på at disse myndigheter gjorde noen spesiell 

innsats for å kontrollere eller rapportere om tysk aktivitet i Norge 8. april.  
 

Forholdet mellom Norge og Storbritannia var som allrede nevnt i utgangspunktet godt, selv om britene 

nok hadde sett at Norge tok trusselbildet i Europa noe mer alvorlig. Det må regelrett  ha vært bittert for 

britene at Norge i de første krigsmånedene 1939-40 førte en  nøytralitetspolitikk som lot svensk 
jernmalm uhindret passere Narvik havn på sin ferd mot stålverkene i Tyskland. Likeledes må det ha 



virket uforståelig på britiske militære myndigheter at tyske transportskip, som i dette tilfellet Altmark, 

nærmest ble beskyttet av det norske regelverket. I følge tilgjengelig primærmateriell, både fra datiden 

og arkivbasert, kan det virke som om Norge førte en mer aggressiv nøytralitsholdning overfor det 
vestlige demokratiske Storbritannia enn overfor Nazi-Tyskland. Dermed kan det ikke utelukkes at 

britene hadde mer enn ett motiv for å minelegge norske farvann 8. april, og hadde ikke det forrykende 

uværet rast i Nordsjøen natt til 9. april skal det ikke utelukkes at britene hadde hatt en større flåteenhet 
i norsk farvann da tyskerne gikk til angrep. 

 

Nasjonal Samling og særlig deres fører Vidkun Quisling hadde i henhold til arkivert materiell et svært 

nært forhold til fremtredende tyskere. Det som det må fokuseres på i dette tilfellet er Quislings møte 
med Adolf Hitler i Berlin like før julen 1939. I følge opplysninger fra samtiden oppfattet visstnok 

Quisling det slik at tyskerne ville støtte opp om ham ved et eventuelt kupp i Norge. Om disse 

opplysningene er gitt ut fra primær- eller sekundærkilder er mer uvisst, og derfor bør de også etter min 
vurdering tolkes deretter. Det som, ifølge primærkilder et udiskutabelt, er at Quislings medhjelpere om 

kvelden den 8. april delte ut flygeblader i Oslo med krav om at regjeringen Nygaardsvold måtte gå av 

og at partiet Nasjonal Samling måtte overta makten i Norge. Det spesielle i dette tilfellet er at ingen 
norsk myndighetsinstans foretok seg noe mot Nasjonal Samling denne kvelden, til tross for deres 

oppfordring til det norske folk. I Otto Ruges dagbok, som i dette tilfellet må sesse på som en 

primærkilde, så holdt Quisling tale over Oslo kringkaster om kvelden den 9. april om at nå var det han 

som hadde makten i Norge. Det hersker ingen tvil om at det er Quisling selv som holder talen hvor han 
proklamerer at han er landets nye statsminister. 

 

Det må skilles mellom en subjektiv og objektiv tolking, presentasjon og formidling av materiellet den 
gang, og en mer veldokumentert objektiv presentasjon og formidling i ettertid. Datidens subjektive 

fremlegging kom der og da fra de norske, engelske og tyske politiske- og militære myndigheter, mens 

det var pressen, både den norske og utenlandske, som vel må sies å stå for datidens mer objektive 

fremleggelse av hendelsesforløpet da tyskerne angrep Norge. Opplysninger som er tolket og presentert 
i ettertiden er stort sett bassert på dokumentert arkivbasert materiale. 

 

Dersom ettertidens dokumenterte faktaopplysninger hadde vært kjent blant allmennheten i Norge 
under okkupasjonen kunne dette ha ført til en mer utbredt strid innad i motstandskampen mot den 

tyske okkupasjonsmakten. Dermed må den endelige konklusjon ut fra herværende dokumentasjon 

være at den allmenne versjon av hendelsesforløpet 8 og 9. april 1940 var godt tilpasset den kommende 
tyske okkupasjonen, men ikke helt i tråd med hva senere forskning har vist.  

 

 

MAJOR ARNE LAUDAL OG MOTSTANDSKAMPEN PÅ AGDER  

I ET HISTORISK OG ETISK PERSPEKTIV 
 

Arne Laudal – hans barndom, oppvekst og utdanning  

Arne Bentsen Laudal ble født i 1892 i Laudal i Vest-Agder. Han vokste opp i et kristent hjem, og på 
skolen var han en dyktig og flittig elev med evner og interesse for lærdom som visstnok lå over 

gjennomsnittet. Gjennom skolegangen lærte Laudal å vise stor respekt for kongen og kjærlighet til 

fedrelandet, og at Gud hadde gitt oss Norge til fedreland. Det siste satt nok som ”spikret” i Laudals 
hode, og det samme kan nok sies om helteskildringene i norgeshistorien. Det var slik den gangen at 

norgeshistorien ikke bare skulle leses i skolen, men den skulle nærmest læres utenat og bli ”nistemat” 

for elevene på deres videre ferd i livet. Da Arne Laudal var 17 år gammel søkte han inntak på 
offisersskolen, og tre år senere tok han eksamen med gode vitnemål. I 1916 begynte Laudal på 

krigsskolen, og to år senere var han i tjeneste ved underoffiserskolen i Kristiansand (Taraldsen K. 

1994 s. 14ff). 

Arne Bentsen Laudal er ane nr. 058. III på slektslinje 001: Fra Fuglestveit i Øyslebø til Nedre 

Laudal i Laudal.  

 

Arne Laudal hadde fulgt nøye med i det som skjedde under Den første verdenskrig, både på 
slagmarken og i den teknologiske utviklingen. Krigføring ved hjelp av giftgass hadde fattet Laudals 



interesse, og han gikk dermed i gang med å studere omstendighetene rundt bruken av det nye 

stridsmiddelet. Laudal var i 1936 på studiereise til Tyskland, hvor han satt seg godt inn i 

gjenoppbyggingen av det tyske forsvaret (Taraldsen K. 1994 s. 28f). Ved  krigsutbruddet i 1940 var 
han tilbake på Østlandet som major og stabssjef hos generalinspektør Otto Ruge (Taraldsen K. 1994 s. 

37).  

 
 

 
Major Arne Laudal organiserte i aprildagene 1940 deler av det norske forsvaret. Han kan også med visshet gis 

sin del av æren for at de tyske styrker ikke klarte å få fatt i kong Håkon og regjeringen på Elverum. 

 
 

Major Laudal og krigsutbruddet i april 1940 

Tidlig om morgenen 9. april 1940 gikk Hitlers hær til angrep på Norge. Hovedstaden ble okkupert av 
tyske tropper, og utover dagen hadde tyskerne tatt kontrollen over de fleste viktige byene i Sør-Norge. 

Kongen, regjeringen og stortingsrepresentantene hadde forlatt Oslo i all hast og kommet seg nordover 

til Elverum, hvor de norske myndighetene fikk høre at de tyske troppene var på full fart etter dem opp 
gjennom Østerdalen (Ruge O. 1946 s. 334f).  

 

Neste dag, da alt så dystert ut for den norske ledelsen, kom det en viktig og gledelig melding om at 

oberst Ruge, major Laudal og kaptein Rognes sammen med mannskap fra Terningmoen hadde klart å 
stoppe tyskerne ved Midtskogen. Denne begivenheten forandret holdningen til mange av Stortingets- 

og regjeringen representanter. Da ble tonen en annen; det skulle fra nå av kjempes mot den tyske 

okkupasjonsmakten. Major Arne Laudal ilte over til Hedmark og videre til Valdresfronten, og alle 
steder var han i fremste linje. Da de norske styrkene gav opp på Østlandet fór Laudal over 

Jotunheimen og kom til Stryn, og derfra reiste han videre nordover i ei fiskeskøyte (Taraldsen K. 1994 

s. 24f A. H).  
 

Før major Laudal forlot Valdres hadde han sørget for å få plassert en mitraljøsepost i en vegsving, noe 

som var en svært effektiv måte for overraskelsesangrep. Mannskapet hadde fått ilopplæring av Laudal, 

og klar beskjed om at tyskerne skulle stoppes. Laudals ordre ble fulgt, for da tyskerne dukket opp i 
vegsvingen spilte mitraljøsen opp og inntrengernes dager var talte. Dette var Laudals planmessige 

måte å føre krig på, nemlig overraskelsesangrep på tyskerne. Han tenkte høyt i generalstaben om 

hvilke tap som nordmennene kunne ha påført tyskerne dersom de hadde hatt flere slike stillinger 
plassert rundt i terrenget. Men Laudals tanker ble ikke tatt til etterretning, og resultatet lot ikke vente 

på seg (Ruge O. 1946 s. 348ff).  

 



Laudal etablerer motstandsarbeidet på Agder 
I desember 1940 var Arne Laudal innstilt på at han, både som menneske og major, måtte gjøre noe for 
å ta opp kampen mot den tyske okkupasjonsmakten. Han klarte ikke lenger passivt å se på at en 

fremmed makts soldater hånet hans kjære konge og fedreland. Våren 1941 flyttet Laudal tilbake til 

Agder og begynte med sitt farefulle arbeid. Motstandsorganisasjonen Milorg skulle bygges opp i 

distriktet, og bli en aktiv hjemmefront mot den tyske okkupasjonsmakten og deres norske 
sympatisører. Gruppens formål skulle i hovedsak være å drive sabotasjehandlinger mot tyskerne under 

en britisk invasjon på Agder, men denne uteble da de allierte endret planene for langgang på 

kontinentet. Laudals gruppe skulle også bistå norske og engelske agenter og sabotører i deres 
nålestikkoperasjoner mot tyskerne og tyske installasjoner på Agder (Taraldsen K. 1994 s. 25f A. H).  

 

 

Organisasjonen blir rullet opp 

Dessverre endte Arne Laudals organisasjon i en tragedie. Størstedelen av nettverket ble avslørt i 

begynnelsen av desember 1942 og over 300 mennesker på Agder ble arrestert. Blant de arresterte var 

det flere fra Laudals hjemtrakter og nabosognene. Noen havnet i norske fangeleirer mens andre ble 
sendt til utryddelsesleirer i Tyskland. I desember 1942 slo tyskerne til mot  hjemmet til Arne Laudal 

på Strai i Oddernes. Før noen fikk summet seg stod det seks-sju tyske soldater med revolvere i 

soverommet og kommanderte og rotet rundt. Laudal tok det hele med fatning, for han var en mann 
med sterke nerver. Tyskerne tok med seg Arne Laudal til avhør, og kort tid etter ble hans hustru kaldt 

inn til forhør hos gestapisten Kerner. (Taraldsen K. 1994 s. 289ff). Laudal ble sendt til Grini, men kom 

senere tilbake til Agder, hvor han gjennomgikk flere grusomme og umenneskelige forhør hos de 
torturelskede norske og tyske gestapister som holdt til på Arkivet i Kristiansand (Taraldsen K. 1994 s. 

303ff).  

 

 

 
Fangetallet på Grini økte sterkt i årene 1943-44 i og med opprullingen av flere norske motstandsgrupper. Det 

var også flere egder blant fangene på Grini etter opprullingen av Laudals motstandsgruppe.   

 
 

Rettssaken mot Arne Laudal var i begynnelsen av 1944, og 14. april samme året ble han dømt til 

døden. En tidlig maimorgen i 1944 ble seks dødsdømte egder hentet ut fra Trandumleiren og ført ut i 
skogen, hvor de blir stilt på linje foran de truende gævermunningene til den tyske 

eksekusjonspeletongen. Blant egdene står en offiser – major Arne Laudal – som oppfører seg noe 

annerledes enn de andre. Han vet hva som skal skje og står stramt og rolig og følger med på 
nazisoldatenes gjøremål. I sekundene før lederen for eksekusjonspeletongen skal kommandere skyt, 

trer mannen et skritt frem og roper uten frykt med høy og klar stemme: ”Gud bevare kongen og 

fedrelandet”. Skuddene avfyres og den kongekjære og fedrelandstro laudølen faller som offer for 

Hitlers terrorregime. Major Arne Laudal var trofast mot sin avholdte konge og kjære fedreland til siste 
åndedrag (Taraldsen K. 1994 s. 23 A. H). 

 

 

Det etiske spørsmålet om å holde tilbake sannhet for å redde andre mennesker 

Når jeg fra et etisk synspunkt har valgt å følge motstandsmannen Arne Laudal fra vugge til grav, 

skyldes det at grunnlaget for hans etiske holdninger til kongen, fedrelandet og sine medmennesker 



høyst sannsynlig ble lagt i tidlig ungdom eller allerede i barndommen. Ved å gripe fatt i 

konsekvensetikken som gjør en handling til en etisk rett handling ut fra de konsekvenser som følger av 

handlingen i gitte situasjoner, og ikke minst pliktetikken som tilsier at en handling er etisk påbudt å 
utføre i henhold til gitte plikter, ser vi tydelig hvordan disse etiske holdninger slo rot hos Laudal. 

Dermed reiser spørsmålet seg om det var en kombinasjon av begge disse former for etisk vurdering 

som fikk Arne Laudal til å bryte prinsippet om universaliserbarhet vedrørende det å snakke sant. For 
universaliserbarhet tilsier at de handlinger som gjelder for ett menneske også gjelder for alle andre 

mennesker, eller så Laudal dette etiske problem med motsatt fortegn. I ettertid vet vi at Laudal 

gjennomgikk en umenneskelig tortur på Arkivet i Kristiansand uten at han røpet så mye som ett eneste 

navn på medlemmer av sin gruppe. Derfor velger jeg å se hans etiske vurdering ut fra det synspunkt at 
han så det som en plikt å bryte universaliserbarhetsprinsippet om det å snakke sant overfor torturistene 

på Arkivet. Arne Laudal må dermed ha innført sin egen etiske hovedregel om at det var påbudt å 

unnlate å si sannheten eller å holde tilbake sannhet når ett menneske ble utsatt for tortur, for dermed å 
redde andres liv. Sannsynligvis må Laudal på forhånd ha forstått at han ikke ville overleve tiden i 

fangeskap frem til krigens slutt, for med den behandlingen han gjennomgikk ville han være et av de 

farligste vitnene for torturistene. 
 

 

 
Bautasteinen ved Laudal kirke, reist til minne om major Arne Laudal som gav sitt liv for Norge i Trandumskogen 

i 1944. Laudals siste ord før han ble henrettet var: ”Gud bevare kongen og fedrelandet”. 

 

 

Det var ikke bare trusler mot seg selv som fangene ble utsatt for, men de ble grundig orientert av 
gestapistene om hvordan det ville gå med deres familie dersom de nektet å  samarbeide. Slag, spark og 

elektriske støt var en ting for fangene, men når torturistene truet med at det samme skulle skje med 

resten av familien deres var det nok også dem som fikk stor vanskeligheter med å takle situasjonen. De 
øvrige blant fangene på Arkivet som tilhørte Laudals gruppe var høyst sannsynlig opplært i den 

samme etiske norm som han selv når det gjaldt spørsmålet om det å snakke sant. Og hvis så er tilfelle, 

da fikk alle høyst sannsynligvis den samme etiske problemstillingen om hvordan de under sterk 

psykisk eller fysisk tortur skulle forholde seg til det torturistene ville vite.  
La meg derfor gå tilbake til Arnes Laudal barndom og ungdomsår. Han vokste opp i et kristent hjem 

og gjennomgikk en skolegang med sterk fokus på respekt for kongen og kjærlighet til fedrelandet. Vi 

må ikke glemme at dette var i en brytningstid i norsk historie, og da tenker jeg i første rekke på 
unionsoppløsningen i 1905. På den tiden må det ha vært et sterkt fokus på at nordmenn skulle vise 

nasjonal følelse, noe som kommer tydelig frem ved at man i skolen tok i bruk norgeshistorien som 



”nistemat” for elevene på deres videre ferd. Norgeshistorien skulle ikke bare læres utenat der og da, 

men den skulle ”prentes” inn i et hvert skolebarns hode, slik at de for alltid skulle huske hvilken stolt 

historie landet hadde og hvilke normer og verdier de nærmest var forpliktet til å ivareta. 
 

Unionsoppløsningen i 1905, som gav Norge selvstendighet på nytt etter rundt 500 års undertrykkelse, 

må ha virket som en gave gitt av Gud selv til befolkningen. Særlig her på Agder, med en dypt religiøs 
befolkning, må friheten i 1905 ha virket som en gave fra høyere makter. Det var dermed kanskje ikke 

så unaturlig for datidens ungdom, som ble utsatt for religiøs påvirkning både i hjemmet og på skolen, 

at de selv tok beslutninger som knyttet religion og frihet opp mot hverandre. Ordene som ”Gud har gitt 

oss Norge til fedreland”, helteskildringene i norgeshistorien og den nye nasjonale frihetsfølelsen, kan 
derfor ha ligget som bakenforliggende årsaker til at det for en hver pris måtte kjempes mot nye 

undertrykkere. 

 
Hele Laudals motstandsgruppe var bygd opp med basis i at kongen, fedrelandet og de øvrige 

deltakerne i gruppen gikk foran en selv. Her må vi tilbake igjen til pliktetikken og til den autonome 

pliktetikken, hvor normene eller pliktene er noe som vi ved selvvalg pålegger oss selv. Det er intet 
utenforstående påtrykk om å utføre en plikt, men det er ut fra vår egen fornuft at vi selv pålegger oss 

denne plikten. Den selvpålagte plikten i dette tilfellet kan derfor ha vært at de menn og kvinner som 

sluttet seg til Laudals gruppe sannsynligvis har sett det som en selvpålagt plikt å kjempe mot 

okkupasjonsmakten uten å tenke konsekvensetikk.  

 

Svaret, på om det ut fra trussel eller utøvelse av tortur under ett terrorregime er etisk riktig å holde 

tilbake sannhet for å redde andre mennesker enn seg selv, er et klart ja, fordi etikken i seg selv 
pålegger oss å utøve handlinger som ikke skader andre mennesker. Det kan dermed gjøres til et 

prinsipp om universaliserbarhet at enhver som under påtrykk eller trussel om tortur mot seg selv eller 

andre, ikke svarer autoriteter eller noen og enhver på en slik måte at andres liv og helse kommer i fare. 

Det er kun i en rettsstat hvor rettergang og domsavsigelse er i samsvar med gjeldende 
menneskerettigheter at det skal gis autoriteter, som politiet eller rettsinstansen, svar som står i forhold 

til prinsippet om universaliserbarhet når det gjelder det å snakke sant i situasjoner hvor andre 

mennesker er involvert. Norge var ingen rettsstat i krigsårene 1940-45, for menneskerettighetene ble 
krenket på det groveste. Dermed inntrer den autonome pliktetikk som en allmen norm for 

plikthandlinger, hvor mennesket i kraft av sin fornuft pålegger seg selv å utføre handlinger som under 

gjeldene omstendigheter ivaretar grunnlegende menneskerettigheter.  
 

Rettsoppgjøret i 1945 

I forbindelse med rettsoppgjøret i Norge i 1945 ble det foretatt undersøkelser med henblikk på 

hvordan det hadde skjedd at mellom 3- og 400 egder og rogalendinger hadde blitt arrestert av tyskerne 
i forbindelse med blant annet opprullingen av Laudal motstandsgruppe. Personer som opplevde tysk 

fangenskap eller som ble tatt som gisler av tyskerne har i ettertid fortalt om situasjoner som kan tyde 

på at det ikke var nok fokus på å finne ut tilstrekkelig om hendelsesforløpet og de påfølgende 
arrestasjonene. Som et motiv fra norske etterkrigsmyndigheter om å holde ett visst lokk på de 

omfattende arrestasjonene av motstandsfolk under den tyske okkupasjonen, kan være det nære 

arbeidsforholdet på politistasjonene mellom norsk og tysk politi, og om ”norske” angivere. 
 

Et av de største problemene omkring det lokale rettsoppgjøret var antallet med nazitilhengere som 

hadde bopel på Agder, og det er særlig to kommuner som skilte seg ut, nemlig Finsland og Valle i 

Setesdalen. I tillegg var nazilensmannen i Søgne og Greipstad og hans stab en av de fremste aktørene i 
å få rullet opp Laudal sin gruppe, og nazilensmannen stod i nær kontakt med fremtredende nazister i 

bygdene Laudal og Finsland. Et annet moment som det også må trekkes frem i denne anledning er 

egdenes generelle nære forhold til Storbritannia, og den da økende aktive forbindelsen mellom 
motstandsgruppene på Agder og i Rogaland. Samarbeidet mellom motstandsgrupper over 

fylkesgrensene kommer godt frem i saker som kapringene av kystruteskipene Galtesund og 

Tromøysund. I tillegg var det ilandsmugling av våpen fra Storbritannia til hjemmefronten på 

Sørvestlandet, og et stort antall med flydropp over Agders indre bygder. Hvis ett ledd sviktet, så var 
det mange ledd som kunne svikte, og dermed var det bare for tyskerne å begynne på oppnøstingen.  


