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Sammendrag
Denne oppgaven skal ta for seg Granskningskommisjonen av 1943, som ble nedsatt av
Quisling den 22. oktober 1943, med formål å undersøke hvordan nøytraliteten gikk til spille i
aprildagene 1940. Quisling og kommisjonsformann Aall hadde nemlig Nygaardsvoldregjeringen og kongehuset mistenkt for å ha brutt nøytraliteten ved å underholde
underhåndskontrakter med Storbritannia i tiden før 1940. Dermed hadde den norske
nøytraliteten gått til spille lenge før tyskerne invaderte landet, og tyskernes militære aksjon
måtte derfor beskrives som folkerettslig berettiget. I tillegg til å granske regjeringen og
kongehusets rolle, undersøkte også kommisjonen dronning Mauds påståtte infertilitet, og
hvorvidt jøder og frimurere var involvert da den norske nøytraliteten havarerte.
Denne oppgaven undersøker på hvilken måte konspirasjonsteoretiske forestillinger kom til
uttrykk i Granskningskommisjonens undersøkelser. Oppgaven er i stor grad sentrert rundt
kommisjonsmedlemmenes ulike holdninger og uenigheter i fremstillingen av hendelsene som
førte til den tyske invasjonen. Kommisjonen hevdet selv at de var et historisk-vitenskapelig
prosjekt, men gjennom studiet av kommisjonens arbeid blir det tydelig at de må forstås som et
propagandatiltak fra Nasjonal Samling, med en helt annen hensikt enn en objektiv fremstilling
av forspillet til 9. april. Kommisjonsformann Aalls fremste motiv var å demme opp for
engelskvennligheten i norsk opinion, og få det norske folk til å forstå at Tyskland ikke var
fienden. Oppgaven gjør rede for de ulike momentene kommisjonen undersøkte, og ser
nærmere på hvilke konspirasjonsteoretiske forestillinger som gjorde seg gjeldende innenfor de
ulike aspektene. Oppgaven redegjør også for konspirasjonsteorienes opprinnelse og
definisjoner, og i hvilken grad de er å finne i totalitært tankegods. Oppgaven konkluderer med
at Granskningskommisjonen må forstås å ha hatt en offisiell og uoffisiell side, hvor det var
den uoffisielle siden som fremmet de konspirasjonsteoretiske forestillingene.
Granskningskommisjonens arbeid ble aldri ferdigstilt, men på tross av dette kan denne
oppgaven si noe om de konspirasjonsteoretiske forestillingene som kom til uttrykk i
kommisjonen, og hvordan disse var påvirket av og reflekterte kommisjonsmedlemmenes
politisk-ideologiske virkelighet.
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1 Introduksjon
1.1 Presentasjon og problemstilling
Temaet for denne oppgaven er Granskningskommisjonen av 1943. Kommisjonen ble nedsatt
22. oktober 1943, med oppgave å undersøke forløpet til 9.april. Granskningskommisjonen
hevdet det forelå hemmelige avtaler mellom norske styresmakter og britiske myndigheter,
som betød brudd på norsk nøytralitet forårsaket av regjeringen Nygaardsvold og kongehuset.1
Nasjonal Samling hadde helt siden 9. april hatt et ønske om selvstyre uavhengig av den tyske
okkupanten, og dermed virker det sannsynlig at Granskningskommisjonen av 1943 ble nedsatt
for å finne informasjon som kunne sverte det tidligere styret og styrke legitimiteten til
Nasjonal Samling. I tillegg til å undersøke hvorvidt nøytraliteten hadde havarert grunnet slett
spill fra de norske styresmaktene, forfulgte kommisjonen også ryktene om dronning Mauds
infertilitet og undersøkte hvorvidt jøder eller frimurere hadde vært innblandet i
nøytralitetsbruddet fra norsk side. «Det skulle ligge nokså nær for alle fornuftige tenkende
mennesker å forstå at det her er noe som ikke stemmer», skrev Halldis Neegaard Østby i
Jødenes krig (1941), som også står som en god oppsummering av hvordan
Granskningskommisjonens medlemmer oppfattet hendelsene som førte til at Norge ble dratt
med inn i krigen.
Oppgavens problemstilling er å undersøke på hvilken måte konspirasjonsteoretiske
forestillinger kommer til uttrykk i Granskningskommisjonens arbeid. Jeg vil hevde at arbeidet
i kommisjonen var preget av en spesiell politisk-ideologisk ramme, og at kommisjonens
oppgave hadde en ideologisk hensikt. Kommisjonen var sammensatt av medlemmer med
forskjellige verdensanskuelser, og det var derfor store nyanser i de konspirasjonsteoretiske
forestillingene og overbevisninger. Dynamikken i kommisjonen vil være viktig for å fremme
de ulike konspirasjonsteoretiske forestillingene som fikk innpass i kommisjonen. Det vil bli
fruktbart å se nærmere på enkeltmedlemmene i kommisjonen, og forsøke å gripe fatt i deres
personlige motiver og holdninger, som kan ha influert kommisjonens arbeidsområder.
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1.2 Avgrensning
Ettersom Granskningskommisjonen ble opprettet i 1943 vil oppgaven foreta en naturlig
avgrensning innenfor dette tidsrommet, og vil i hovedsak være avgrenset til 1943-1945.
Det vil selvsagt også være fruktbart å trekke lengre linjer, da særlig for å forklare flere av
holdningene som eksisterte innad i kommisjonen, som for eksempel den konspirative
antisemittismen. I slike tilfeller vil det være nødvendig å trekke linjer tilbake til første
verdenskrig for å forklare den tyskvennlige holdningen i kommisjonen og for å forklare
hvorfor medlemmene følte det nødvendig å blande inn undersøkelser av jøder- og frimurere i
granskningen. Samme hensyn gjelder også for å forstå begrepsinnholdet i
konspirasjonsteorier. I dette tilfellet må vi faktisk helt tilbake til den franske revolusjonen på
1700-tallet, da det var nettopp her de første konspirasjonsteoriene oppstod i en systematisk
form.
Slik det vil være fornuftig å trekke tråder bakover, er det også nødvendig for oppgaven å
bevege seg utover i etterkrigstiden for å se nærmere på Landssvikoppgjøret etter krigen,
ettersom det nettopp er her vi i stor grad får innblikk i den dualistiske karakteren til
Granskningskommisjonen og dens medlemmer.

1.3 Utgangspunkt
Forløpet til 9. april løper som en rød tråd gjennom hele oppgaven. Norges plass på den
internasjonale arenaen sent på 1930-tallet ble tillagt stor viktighet i Granskningskommisjonen,
som knyttet store konspirasjoner opp til det strategiske maktspillet om Norge. Da Vidkun
Quisling kuppet makten kvelden 9. april la han grunnlag for en disputt som skulle vare
gjennom hele krigen: var Nasjonal Samling den legitime makthaver? Når regjeringen hadde
flyktet dannet Quisling en motregjering for å fremstå som en fait accompli for tyskerne, som
da måtte velge mellom å forholde seg videre til Nygaardsvold eller skifte til Quisling.2
Quisling la til grunn for sitt kupp at det hadde vært hans «plikt og rett» til å handle, fordi han
måtte redde landet. Begrunnelsen var at landet stod uten regjering 9. april, og NS var det
eneste politiske parti hvis ledelse var på plass i hovedstaden.3 Quislings kuppregjering levde
kun i seks dager, og etter dette hadde han kun uformell makt gjennom det kommissariske
2
3
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riksrådet og dens NS-medlemmer. NS’ konkrete mål i denne perioden var å riste av seg
statusen som tysk lydrike, og å bygge opp en tillit i befolkningen.4 Quisling forsøkte å
legitimere sin regjeringsrett ved å peke på Nygaardsvold-regjeringens sviktende styre, at
kongen hadde flyktet og at styresmaktene dessuten hadde sammensverget mot landet og
dermed brakt Norge inn i krigen.
Quisling ble innsatt som Ministerpresident i 1942. Han hadde et ønske om en rendyrket NSregjering, noe Hitler gav sin støtte til, med Terboven som Rikskommisær i en ledende rolle.
Men Quisling hadde også et større ønske om å bygge opp NS til å bli den fremtidige makten i
Norge, men med mindre eksilregjeringen gikk med på å avsette kongen og regjeringen, var
det Terboven som skulle styre Norge. NS var i praksis totalt underlagt tysk kontroll. Selv om
Quisling opplevde en førerdyrkelse av hans person innad i NS, ville han ikke oppnå noe av
viktighet før kongefamilien abdiserte. Det var derfor i stor grad i hans interesse å få
kongefamilien til å fratre sin stilling, og dermed viktig for ham å fremstille regjeringen
Nygaardsvold som krigsagitator, Tyskland som frelserne og NS som veien videre. Quisling
ønsket en sterkere posisjon i norsk opinion, og fra høsten 1943 økte presset, både i Norge og
på det europeiske krigsteateret. Granskningskommisjonen av 1943 kan dermed forstås som et
ledd i forsøket på å oppnå norsk selvstyre, en nasjonalsosialistisk regjering etter krigen, og på
å forsterke av Quislings legitimitet.
Grunnen til at Granskningskommisjonen gjennom sitt arbeid fremmet konspirasjonsteoretiske
forestillinger kan ligge i ønsket om å befeste Nasjonal Samlings legitimitet konstitusjonelt og
hos den norske befolkningen. Granskningskommisjonen må derfor anses som et ledd i
Nasjonal Samlings selvstendighetslinje. Her vil konspirasjonsteoriene komme til nytte, da de
tilbyr et fiendebilde, som kan styrke tanken om et fellesskap, og et endelig mål om et samfunn
uten disse skjulte truslene, samt tanken om en frelser som manifesterer seg i førerdyrkelsen.
Konspirasjonsteoriene satte også kollaborasjonen med tyskerne inn i en storslått kontekst og
rettferdiggjorde samarbeidet, samtidig som den legitimerte omveltningen av samfunnet
gjennom bruken av fiendebilder. Dette ser vi særlig i Nazi-Tyskland, blant annet ved
Riksdagsbrannen i Tyskland i 1933, og måten Nazipartiet utnyttet dette til deres fordel.
Konspirasjonsteorier virker nemlig å være en stor del av totalitære bevegelsers grunnideer.
Dette ser vi igjen særlig i Nazi-Tyskland med Dolkestøtlegenden som hevdet at jødene var
ansvarlig for Tysklands tap i den første verdenskrig og var dermed skylden i lidelsen opplevd
4
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i mellomkrigstiden. Konspirasjonsteorier baserer seg nettopp på tanken at noen forsøker eller
har forsøkt å fremme en hemmelig agenda, og denne må stoppes. Dette er et tydelig trekk ved
Granskningskommisjonens hensikt, da de ønsket å avdekke kongefamilien og regjeringens
påståtte fordekte sammensvergelse – altså konspirasjonen – mot Norge i tiden før 9. april. Det
var denne konspirasjonen Quisling og Nasjonal Samling la til grunn i sin rettferdiggjørelse av
statskuppet; nettopp fordi de hadde sett den skjulte agendaen var de de rettmessige
makthaverne i Norge.

1.4 Sentral litteratur
1.4.1 Okkupasjonshistorie og Nasjonal Samling
Det har lenge vært en stor interesse for andre verdenskrig, og mye er skrevet om forløpet til 9.
april og okkupasjonsregimet som oppstod i kjølvann av tyskernes invasjon. Slik det er mange
bøker om emnet, er det kanskje også like mange forskjellige oppfatninger om hva som faktisk
fant sted i tiden før og etter 9. april. I forhold til oppgavens tema har det vært svært matnyttig
å se på Francois Kersaudys bøker om forløpet til 9. april. Både Vi stoler på England (1991)
og Kappløpet om Norge (1990) har gitt god innsikt i stormaktspolitikken og britenes planer
for operasjoner i Skandinavia. I tillegg til disse har også Ole Kristian Grimnes Veien inn i
krigen (1987) vært nyttig, da den gir godt innsikt i debattene rundt forløpet til 9. april og i de
norske styresmakters holdninger. Halvdan Kohts Frå skanse til skanse (1947) har vært en
nyttig førstehåndsberetning fra de norske styresmakters synspunkt.
Nasjonal Samling er det også skrevet mye om. Selv om partiet ikke er hovedfokus i denne
oppgaven, er det klart at Granskningskommisjonen, som var nedsatt av NS, nødvendigvis
måtte besitte den samme verdensanskuelsen. Kommisjonens mål var ofte sammenfallende
med Quislings mål. I henhold til min oppgave har det vært svært fruktbart å bruke bøkene til
Hans Fredrik Dahl, om blant annet Quisling, som tilbyr et innsyn i hans nærmeste krets, hvor
flere av kommisjonsmedlemmene befant seg. Denne oppgaven vil i stor grad ta i bruk bøkene
Quisling – en fører for fall (1992) og Quislings nettverk (2016).

1.4.2 Kongefamilien
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I likhet med forspillet til 9. april, er det også skrevet mye om kongefamilien og kongehuset
som en institusjon under okkupasjonstiden. For oppgavens del oppstår det et kildekritisk
problem, ganske likt som med den tidlige historiefremstillingen av okkupasjonstiden.
Kongefamilien blir ofte glorifisert i fremstillingen av okkupasjonstiden, og filmer som
Kongens nei, viser hvor sterkt dette står i tankene til det norske folk – hele 70 år etter krigen.
Det er ofte slik at Nygaardsvold-regjeringen blir fremstilt som svak, mens kongefamilien var
prinsippfast. Granskningskommisjonen baserte seg på svært partisk kildemateriale når det
gjaldt kongefamiliens rolle, og bevisførselen kan i stor grad betegnes som rykter. Her har det
vært viktig å finne en balansegang mellom kildematerialet som foreligger.
Den kjensgjerningen som har vært viktig å vektlegge er kongehusets tette bånd til
Storbritannia og kongens rolle i forhold til regjeringen. Her har det vært svært nyttig å bruke
Tor Bomann-Larsen syvbinds verk om Maud og Haakon, da særlig Æresordet (2011) og
Folket (2004). Selv om disse bøkene også har mottatt kritikk for å glorifisere kongehuset, er
det en svært god fremstilling av kongehusets rolle og bevegelser i tiden før krigen. Det har
også vært mye godt stoff om kongefamilien i blant annet Hans Fredrik Dahls Quislings
nettverk, og også i Tore Rems Reisen til Hitler (2015).

1.4.3 Konspirasjonsteorier
Meg bekjent er det skrevet svært lite om konspirasjonsteoretiske forestillinger under den
norske okkupasjonstiden. Konspirasjonsteoretisk forskning har i stor grad tatt for seg andre
historiske hendelser. Populære områder blant konspirasjonsteoretisk litteratur er Kennedymordet, Illuminatus og månelandingen, for å nevne noen. Disse områdene har produsert en
rekke spekulative teorier, og har i stor grad ført til at konspirasjonsteorier er blitt synonymt
med en desillusjonert personlighet. I denne oppgaven skal konspirasjonsteoriene forsøkes å
forklares som en fortolkningsmetode, og jeg skal se nærmere på hvordan disse teoriene blir
brukt i praksis.
Det er også skrevet svært lite om konspirasjonsteorier innad i totalitære ideologier – dette er
heller behandlet som en større del av den ideologiske forskningen, og i mindre grad som et
avgrenset emne. Det som finnes av konspirasjonsteoretisk forskning er i stor grad i
populærhistoriske bøker, og tar gjerne for seg mer enn ett tema - som vi for eksempel ser vi
Peter Knights bok med undertittelen; From Kennedy to X-files. Dette betyr ikke at det ikke
finnes matnyttig stoff i disse bøkene, men det betyr at man må være kritisk i tolkningen av det
5

som blir fremstilt. Øystein Sørensens Den store sammensvergelsen (2007) er et godt sted å
starte når det kommer til forskningen på konspirasjonsteorier og totalitære bevegelser, da
denne tar for seg metodiske utfordringer og er en grundig gjennomgang av det
konspirasjonsteoretiske fagfeltet. Det samme kan sies om Daniel Pipes’ bok, Conspiracy
(1999), som også har vært mye brukt i denne oppgaven. Terje Emberlands Konspiranoia
(2011) har også vært fruktbar å bruke i arbeidet med denne oppgaven, særlig når det gjelder
antisemittiske konspirasjonsforestillinger.

1.4.4 Granskningskommisjonen av 1943
Svært lite er skrevet om Granskningskommisjonen av 1943, og meg bekjent er kommisjonen
aldri behandlet som et emne i seg selv, men kun tilknyttet som en fotnote i større
avhandlinger. Det er derimot skrevet mye om noen av de sentrale kommisjonsmedlemmene,
som blant annet kommisjonsformann Herman Harris Aall og leder for jøde- og
frimurerspørsmålet Halldis Neegaard Østbye. De øvrige medlemmene kan gjerne betegnes
som ubetydelige medlemmer av Nasjonal Samling, og var ei heller noen store bidragsytere i
sine respektive yrker– derfor foreligger det lite informasjon om dem. Denne informasjonen
har jeg derfor måttet innhente fra flere forskjellige kilder, for å sette sammen et helhetlig bilde
av kommisjonens sammensetning. Det er derimot skrevet mye om Knut Hamsun, som hjalp
til med å sjøsette kommisjonen, og i denne oppgaven står Tore Rems Reisen til Hitler (2015)
som en viktig kilde.
Når det gjelder tilgjengelig materiell om Granskningskommisjonen, og ikke minst dens
medlemmer, har hovedkilden i stor grad vært Granskningskommisjonens arkiver,
Landssvikarkivet og Norsk krigsleksikon (1995). I arkivene får man innblikk i kommisjonens
daglige arbeid, mens Norsk krigsleksikon inneholder oppføringer om de fleste
kommisjonsmedlemmene og kommisjonen selv. Når det gjelder øvrig litteratur, har
fremstillingene til Johan Scharffenberg, Sverre Hartmann og Hans Fredrik Dahl, særlig
Quisling nettverk, vært nyttige for å danne seg et helhetlig bilde av kommisjonen.

1.5 Kildemetodiske utfordringer
Denne oppgaven er basert på tilgjengelige kilder, og for å danne et best mulig bilde av
Granskningskommisjonens egentlige hensikt har det vært nødvendig å oppsøke
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primærkildene. Derfor forholder denne oppgaven seg til Granskningskommisjonens arkiv som
befinner seg på Riksarkivet og de enkelte medlemmenes landssviksaker som hovedkilder,
ettersom det er her vi får best innsikt i kommisjonens arbeid. Gjennom møtereferatene og
rapportene får vi et innblikk i medlemmenes uoffisielle holdninger, mens i landssviksakene
fremmes kommisjonens offisielle hensikt. Siden det tidligere er skrevet lite om
Granskningskommisjonen er dette den rikeste informasjonskilden til kommisjonen, men det
er ikke uproblematisk å bruke dette kildematerialet. Granskningskommisjonens dokumenter
er i stor grad usortert. Dette har gjort arbeidet utfordrende, da det i tillegg heller ikke sikkert
at informasjonen fra kommisjonen er komplett i dette arkivet.
Dermed er det heller ikke sikkert at dokumentene som befinner seg i
Granskningskommisjonens arkiv kan hevdes å gi et fullverdig og historisk korrekt bilde av
hva som foregikk i kommisjonen. Det samme kan sies om landssviksakene mot
kommisjonsmedlemmene. I politiavhørene av kommisjonsmedlemmene er det sannsynlig at
medlemmenes egentlige holdninger ikke skinner gjennom de kjølige rapportene. Det er en
tydelig forskjell i retorikken i kommisjonens møtereferater under krigen i motsetning til deres
politiavhør etter krigen. Her har det vært viktig å være særs kildekritisk, da det er klart at
kommisjonsmedlemmene uttaler seg mye mindre krast stilt overfor krigsoppgjøret, og de så
det sannsynligvis som nødvendig å pynte på sannheten i rettsoppgjøret. Dette gjelder for så
vidt også avhørene Granskningskommisjonen foretok under krigen, hvor det er mulig at de
avhørte ikke følte de kunne tale fritt under de rådende omstendigheter.
Det er klart at selv om både politiets og Granskningskommisjonens avhør og møtereferater
kan regnes som primærkilder, må man også argumentere for at de kan være sekundære. Man
må gå ut fra at møtereferatene ikke danner et fullstendig bilde av hva som foregikk i
kommisjonen, da referentene ikke kan ha gjengitt diskusjonene ordrett og i sin helhet. I
avhørene, utført av både politiet etter krigen og av Granskningskommisjonen, er det gjerne en
referent som nedtegner vitnesbyrdene, og selv om avhørene er «opplest og vedtatt» er det
klart at referenten kan ha parafrasert eller forenklet budskapet, og dermed forandret det
opprinnelige meningsinnholdet.
Det må også nevnes at det var flere involvert i kommisjonens arbeid som ikke er inkludert i
denne oppgaven. Dette fordi de ikke er nevnt i noen møtereferat, og kun referert til i
personlige brev mellom kommisjonsmedlemmene. De har altså ikke hatt noen store verv i
kommisjonen, og har hatt liten innflytelse på undersøkelsene. De vil nok ikke besitte videre
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kunnskap om kommisjonens arbeid og uoffisielle hensikt. Utvalget av hvilke medlemmer
oppgaven skal fokusere på har vært nødvendig for å få frem kjernen ved
Granskningskommisjonens arbeid. De personene jeg har valgt er de mest fremtredende
medlemmene, som var med fra kommisjonens opprettelse til dens avslutning - med unntak av
formannen, Herman Harris Aall, som trakk seg før krigens slutt.

1.6 Oppgavens struktur
Oppgaven er delt inn i åtte kapitler, hvor kapittel én og åtte er respektivt introduksjon og
konklusjon.
I kapittel to vil jeg gjennomgå konspirasjonsteorier, og begrepets opprinnelse og dens mange
definisjoner. I dette kapittelet vil det også være en kort komparasjon mellom Nazi-Tyskland
og Stalins Sovjet, hvor konspirasjonsteorier ble brakt inn i et statlig system for første gang.
Kapittel tre tar for seg Granskningskommisjonens opprinnelse og sammensetning. Her vil jeg
se nærmere på medlemmene som utgjorde kommisjonen, dens formål, og hvordan den kom i
stand etter flere års ivrig arbeid fra Herman Harris Aall. Videre vil jeg også se på hvorfor
opprettelsen av kommisjonen var en årelang affære, og hvilke hendelser som førte til at den
ble opprettet akkurat i 1943.
Kapittel fire vil se nærmere på hovedspørsmålet i kommisjonen, nemlig
nøytralitetsspørsmålet. Her vil hovedfokuset ligge på de ulike historiske fremstillingene av
førløpet til 9. april, hvilken politikk Nygaardsvold-regjeringen førte fra 1935 og kritikken
Granskningskommisjonen rettet mot regjeringen. Her vil jeg også se nærmere på
forsvarspolitikken i mellomkrigstiden, og ikke minst hvordan Granskningskommisjonen
mente Rederiforbundet hadde en rolle i nøytralitetsbruddet.
Kapittel fem tar for seg kongehuset og konspirasjonsteoriene knyttet til den. Her vil kongens
forhold til Storbritannia være av stor viktighet.
Kapittel 6 skal se nærmere på de antisemittiske konspirasjonsteoriene, og hvordan disse fikk
innpass i kommisjonen og påvirket arbeidet. Her vil kommisjonsmedlem Halldis Neegaard
Østbye stå sentralt.
Kapittel 7 vil se nærmere på de konspirasjonsteoretiske forestillingene
Granskningskommisjonen fremmet. Kapitlet skal se nærmere på de individuelle
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medlemmene, fiendebildet de forfektet og i hvilken grad kommisjonen må forstås som en
videreføring av de konspirasjonsteoretiske forestillingene i Nasjonal Samling, og dermed som
et propagandatiltak.

1.7 Metodiske utfordringer
Mitt forskningsprosjekt er forankret i en empirisk undersøkelse, hvor jeg skal fortolke det
empiriske materialet fra Granskningskommisjonen for å undersøke deres holdninger og
formål. De historiske tekstene, som vi må betegne Granskningskommisjonens dokumenter
som, er blitt lest og analysert i en større kontekst. Her har det, som tidligere nevnt, vært viktig
å arbeide ut fra kildekritiske prinsipper. Kildematerialet fra Granskningskommisjonen er det
mest pålitelige kildematerialet i denne oppgaven, da det tilbyr innsyn i de faktiske
holdningene som var levende hos Granskningskommisjonens medlemmer.
Oppgaven er derfor best tjent med å bruke formålsforklaring og motivforklaring. Gjennom å
bruke slike forklaringer danner det seg et bedre bilde av hva som var den intenderte oppgaven
til Granskningskommisjonen, og man får belyst hvor bevisste kommisjonsmedlemmene var
på bruken av konspirasjonsteorier og hvilken innflytelse enkeltaktørene hadde på utviklingen
av disse konspirasjonsteoriene.
Jan Eivind Myhre skriver i Historie (2014) at det er «grunn til å skille mellom motiv på ene
siden og hensikt eller intensjon på den andre. Intensjonen er en del av ytringen, hva jeg mener
med det jeg sier, i all åpenhet. Motivet betegner hvorfor jeg sier det jeg sier, skjult og utenfor
ytringen.»5 Dette passer godt inn i undersøkelsen av Granskningskommisjonen, da det er
tydelig at det de offentlig hevder er kommisjonens hensikt, ikke nødvendigvis korrelerer med
det egentlige motivet for undersøkelsen. Man kan gå ut fra at medlemmene av
Granskningskommisjonen hadde sterke strategiske interesser, og at de derfor i
landssvikoppgjøret ikke oppgir kommisjonens egentlige hensikt. Her er det viktig ikke å
overdrive skepsisen, eller som Myhre sier; «ikke overdrive «mistankens hermeneutikk»6 En
konsentrasjon på kun aktørenes motiver kan enkelt ta oppmerksomheten bort fra andre
forklaringer, og det kan dermed snevre inn det historiske feltet.7 Det er derfor viktig å være
forsiktig med å tillegge kommisjonsmedlemmenes vilje for mye kraft, da man umulig kan vite
5
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hva de egentlig tenkte. Men det er nødvendig å være skeptisk til fremstillingene av
vitnesbyrdene som foreligger, både under landssviksakene mot kommisjonsmedlemmene,
hvor det er klart de forsøker å stille seg i best mulig lys, og avhørene foretatt av
Granskningskommisjonen.
Det er dermed å forstå at denne oppgaven benytter seg av kvalitativ forskning og analyse.
Kvalitativ forskning blir i Store Norske Leksikon beskrevet som «viktig for å utvikle bedre
forståelse av individer (for eksempel motivasjon, følelser, holdninger, kognitive prosesser).»8
Denne oppgaven beveger seg veldig nært aktørene, og har til formål å kartlegge de
synspunkter som kommer til uttrykk i Granskningskommisjonen. Ettersom oppgaven i stor
grad kan beskrives som et case-studium, er kvalitativ forskning det mest fruktbare.

8
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2 Konspirasjonsteorier
“History is conspiracy!” – Richard Hofstader

2.1 Innledning
Konspirasjonsteorier blir ofte ansett som en spekulativ teori uten rot i virkeligheten. Teoriene
er ofte svært kompliserte og vanskelig å argumentere mot. Begrepet er også emosjonelt ladet,
og blir gjerne brukt for å sverte andres synspunkter, for å ende en diskusjon, som en
fornærmelse, eller som et skjellsord. Det er et svært effektivt argumentasjonsverktøy å antyde
at motstandere besitter en paranoid holdning eller en innbilt virkelighetsoppfatning. Det
finnes knapt en større fornærmelse enn å hevde at en annens posisjon er et produkt av en
konspirasjonsteori, da dette impliserer en mental ustabilitet. Men en konspirasjonsteoretiker
anser heller slike teorier som å tilby en alternativ vei til den virkelige sannheten.9
Konspirasjonsteorier utfordrer nemlig den konvensjonelle historien og det bestående
samfunnet. Derfor blir de ofte karakterisert som en trussel mot politisk stabilitet, og som et
populistisk uttrykk.10
I dette kapittelet skal jeg se nærmere på konspirasjonsteorier, dens opprinnelse og utvikling.
Jeg vil først se nærmere på utviklingen av begrepet fra perioden etter den franske revolusjon,
før jeg presenterer definisjoner av konspirasjonsteorier. Deretter vil jeg se nærmere på
hovedmomentene i klassiske konspirasjonsteorier, før jeg sammenlikner bruken av
konspirasjonsteorier i Nazi-Tyskland og Stalins Sovjet.

2.2 Å spinne videre på enkeltheter
De første systematiske konspirasjonsteoriene ble publisert med noen måneders mellomrom. I
1797 utga franskmannen Augustin Barruel Memoires pour servir a l'histoire du jacobinisme
(Memoarer til belysning av jakobinismens historie), og i 1798 utga skotten John Robinson
Proofs of a Conspiracy. Uten noen gang å ha møtt hverandre lanserte disse herrene samme
9
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teori om den franske revolusjonen, som i korthet gikk ut på at revolusjonen var planlagt,
iverksatt og ledet av et hemmelig selskap: Illuminatus. Slik ble standarden for
konspirasjonsteoretisk tenkning i den vestlige verden satt for de neste 200 årene av et
usannsynlig tospann: en fransk jesuittprest og en skotsk filosofiprofessor.11 Sentralt i Barruels
teori var forestillingen om en styrende vilje. Alle historiske hendelser, uansett hvor tilfeldige
og kaotiske de fortonte seg, var planlagt og kontrollert. Den samme konspirasjonsteoretiske
virkelighetsoppfatning ble fremmet av Robinson.12 Han hevdet dessuten at siden
konspiratørene arbeider i det skjulte, befinner de seg blant oss, uten at vi aner hvor eller hvem
de er. Dette er en mer rendyrket konspirasjonstenkning, med et større preg av paranoia.
Barruel og Robinsons konspirasjonsteoretiske resonnement var en måte å forstå og bearbeide
de store omveltningene sent på 1700-tallet, og det var kun gjennom konspirasjonsteorien det
kunne gis mening til en verden som fortonte seg meningsløs.13
Det var først på 1900-tallet at de store konspirasjonsteoriene ble systematisk videreutviklet.
Nesta Webster, den viktigste kvinnelige konspirasjonsteoretikeren de siste hundre årene,
overtok stafettpinnen fra Robinson og Barruel, og fortsatte arbeidet med den franske
revolusjonen.14 Hun påstod det var de samme kreftene som stod bak den franske revolusjon i
1789 og den russiske i 1917, men understreket derimot at ikke alle hemmelige selskaper har
onde mål, men at selve hemmelighetsholdet la grunnlag for skepsis.15
I perioden mellom 1815 og 1945 var det en stor vekst i konspirativ tankegang. Myten om
hemmelige selskaper skapte flere reelle hemmelige selskaper, og de antijødiske holdningene
utviklet seg til en konspiratorisk antisemittisme.16 Frem til midten av 1800-tallet anså
konspirasjonsteoretikere hemmelige selskaper som hovedtrusselen mot den bestående orden
og som den store konspiratøren, men dette skulle bli dyttet til side til fordel for antiimperialisme og antisemittisme.17

2.3 «Den skjulte hånden»
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En konspirasjonsteori er en forklaringsmetode som fremmer en teori om at to eller flere
personer sammensverger i hemmelighet for å fremme egen agenda.18 Konspirasjonsteorier tar
ofte utgangspunkt i en historisk hendelse, og spekulerer i alternative forklaringer til den
konvensjonelle historiske forklaringen av hendelsen. En konspirasjonsteoretisk
virkelighetsoppfatning mener å ha sett den «skjulte hånden» som styrer alle fortidige og
samtidige hendelser, og konspirasjonsteoretikeren har som mål å avsløre denne skjulte
virksomheten.19 Konspirasjonsteorier har tradisjonelt styrket følelsen om et oss mot et truende
dem, da særlig for å rettferdiggjøre forfølgelsen av en ofte uskyldig offergruppe. I nyere tid
har konspirasjonsteorier også tatt form som en mistro mot den konvensjonelle
historiefremstillingen, og har tatt tanken om at «vinnerne skriver historien» til et helt nytt
nivå. Innenfor en konspirasjonsteoretisk verdensanskuelse hevder de ikke at det nødvendigvis
er seierherrene som skriver historien, men at det er onde krefter som har definert de faktiske
hendelsene. Historiker Daniel Pipes hevder at en konspirasjonsteoretiker vil tro det er
konspirasjonene som har drevet historien, og at historiske hendelser dermed ikke kan forstås
som en årsak til historisk utvikling, men heller som et symptom på en underliggende
konspirasjon. Dette hevder også den amerikanske historikeren Richard Hofstader: «The
distinguishing thing about the paranoid style is not that its exponents see conspiracies or plots
here and there in history, but that they regard a «vast» or «gigantic» conspiracy as the motive
force in historical events. History is conspiracy.»20
At hele historien er en konspirasjon er et sentralt tema for konspirasjonsteoretikere, og leder
videre til tanken om at ingenting skjer tilfeldig - flaks har nemlig ingen plass i en
konspirasjonsteoretikers sinn. Alt som skjer i et samfunn er et direkte resultat av en intendert
handling, absolutt alt er planlagt – faktisk selv naturkatastrofer og epidemier.21 Forfatter
Christopher Hitchens definerer derfor ganske riktig konspirasjonsteorier som «den hvite
støyen som beveger seg inn for å fylle vakuumet i de offisielle versjonene.»22
Det er viktig å skille mellom begrepene «konspirasjon» og «konspirasjonsteorier» - da de
betegner to vidt forskjellige ting, og det er som å skille mellom fakta og fiksjon. Enkelt
forklart er en konspirasjon er en handling, mens en konspirasjonsteori er en oppfatning.
Konspirasjoner har faktisk funnet sted, som for eksempel korrupsjon, bestikkelser og
18
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prisfiksing, mens konspirasjonsteorier er nettopp en teori om en konspirasjon. Et praktisk
eksempel på forskjellen mellom begrepene finner vi i den russiske revolusjonen, som innebar
både en reell konspirasjon og konspirasjonsteoretisk tankeinnhold. Konspirasjonen var utført
av Lenin som kuppet makten i landet, mens konspirasjonsteoriene hevdet at både Illuminatus
og Zions eldre var innblandet i kuppet.23 En konspirasjonsteori oppstår dermed ikke før en
hendelse blir tolket i en konspirativ narrativ.24

2.3.1 To grupper
Man kan dele konspirasjonsteorier inn i to grupper: de store og de små. De større
konspirasjonsteoriene vil naturligvis ta for seg de store historiske hendelsene, hvor
konspirasjonsteoretikerne hevder at noen konspirerer om å styrte den bestående orden og
skape en ny virkelighet. De små eller begrensede konspirasjonsteoriene dreier seg om mindre
begivenheter, og utfordrer ikke den eksisterende orden. 25 Små konspirasjonsteorier kan
bindes opp til større planer, og flere konspirasjonsteoretikere har begynt i det små, for deretter
å bevege seg ut i det grandiose. Begge gruppene vil nødvendigvis søke etter å omtolke
historiens gang, men som en tommelfingerregel kan man hevde at jo større en
konspirasjonsteori er, desto mindre er sannsynligheten for at den er reell.26
De store konspirasjonsteoriene hevder å vite om en mektig og hemmelig gruppe som aspirerer
mot et globalt hegemoni, de har agenter som utvider gruppens verdensinnflytelse og de er
nesten ved å lykkes. Et viktig element i de store konspirasjonsteoriene er
konspirasjonsteoretikerne selv, nemlig en tapper gruppe som trenger hjelp for å avverge en
overhengende katastrofe.27 Men begge gruppene har til felles at konspirasjonsteoretikerne
opplever det som tilfredsstillende å besitte kunnskap få andre har. Enda bedre er det dersom
kunnskapen må føre til omtolkning av historiens gang, og at man selv er den som har
oppdaget dette og får muligheten til å innvie andre i hemmeligheten.28 Det gir en god følelse å
oppleve seg selv som overlegen andre – at man er en av få som har avdekket en dypere
sammenheng og gjennomskuet historiens «tilfeldigheter».
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2.3.2 Menneskelige tilbøyeligheter
Mennesker ser til kausale forklaringer for å forstå sin omverden, og tilfeldigheter kan
oppleves som ubehagelig da dette ikke tilbyr en tilfredsstillende forklaring av hendelser og
fenomener.29 Mennesker har rett og slett grunnleggende vansker for å tro på tilfeldigheter, og
når man leter etter den mest sannsynlige forklaringen i en situasjon ser man ofte rett forbi den.
Dette er fordi mennesker er drevet av sine fordommer eller forventninger til hvordan verden
skal fungere. Dette kan minne om Kants apriori, hvor dommen er påvirket av en intuitiv
følelse. En konspirasjonsteoretisk tolkning av hendelser tillegger ikke bare en mening til
verden gjennom kausalitet, den skaper også en illusjon om at man har kontroll, for i
motsetning til tilfeldige hendelser helt utenfor vårt handlingsrom, så kan en konspirasjon bli
stoppet, noe som skaper følelsen av forutsigbarhet. Den tyske historikeren Dieter Groh
henviser i Changing conceptions til idrettsutøveres ritualer før kamp, hvor irrelevante faktorer
skaper illusjonen om kontroll. Han hevder også vanlige mennesker gjør dette; for eksempel
ved å velge egne lottotall, i stedet for å få dem utdelt.30 Konspirasjonsteorier gir en deilig
følelse av å være en kritisk person, og de har en tendens til å vokse med personen som tror på
dem, til de til slutt ser alle sine gjerninger ut fra dette faktum – det blir deres moralske
kompass. Dette kaller Pipes «konspirasjonisme» og Hofstader «den paranoide stil».31

2.4 Definisjoner
Historiker Øystein Sørensen sammenfatter i sin bok Den store sammensvergelsen, ti
definisjonspunkter på små og store konspirasjonsteorier:
1. Den store avsløringen. Man rykker teppet dramatisk til side og ser hva som er
bak. En ny virkelighet åpenbarer seg. Man avslører virkeligheten slik den egentlig
er, eller historien slik den egentlig har vært. Og virkeligheten viser seg å være en
annen enn det vi har trodd. Vi har blitt manipulert og løyet for. Men nå kan den
egentlige sannheten endelig fortelles.
2. En styrende vilje. Fasiten er klar på forhånd i form av et overordnet prinsipp.
Terrenget må bare tilpasses kartet. Prinsippet og kartet er følgende: det er én
29
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styrende vilje som står bak det som skjer. Den kontrollerer, styrer og manipulerer.
Man må først bringe det på det rene, og deretter vil de enkelte bitene falle på plass.
Det dreier seg om en usvikelig tro på at visse aktører faktisk er i stand til å styre og
kontrollere kompliserte historiske prosesser – som den franske revolusjon.
3. Udokumenterte sammenhenger. Teorien insisterer på å se sammenhenger der det
ikke er noen. Det som fortoner seg som kaos, tilfeldighet eller urelaterte
fenomener, er i virkeligheten nært sammenbundne deler av en helhet. Fakta
analysert og plassert på denne måten skaper orden og gir mening.
4. Miks. Teorien er en miks av faktiske enkeltheter, rene spekulasjoner og tull.
Miksen får teorien til å fremstå som tilsynelatende veldokumentert. Det finnes
alltid en rimelig godt dokumentert enkelthet å henge seg opp i.
5. Selektivt kritisk, selektivt ukritisk. Teorien velger ut enkeltheter som passer inn
i det store bildet og velger bort det som ikke passer.
6. Faktafeil. I miksen av faktiske enkeltheter, spekulasjoner og tull inngår også rene
faktafeil. Slike faktafeil kan gå igjen i den konspirasjonsteoretiske litteraturen, ofte
som et resultat av at forfatterne videreutvikler visse poenger. Det er enklere jo
lenger vekk fra de historiske realitetene man kommer.
7. Antydninger. Hvis man mangler konkret dokumentasjon, går det an å holde seg til
antydninger og alminneligheter.
8. Immunisering. Man har flere immuniseringsstrategier til rådighet. Konspiratørene
skjuler sine spor. De legger ut falske og villedende spor. De er så mektige at de
kan hindre avsløring på en rekke forskjellige måter
9. Kritikere – nyttige idioter eller konspiratører. Personer som er kritiske til
avsløring av konspirasjonen, kan være duperte og dermed nyttige idioter, eller de
kan være en del av konspirasjonen de også.
10. Paranoide innslag. Konspiratørene kan være overalt, og de kan være hvem som
helst. De er mektigere enn noen aner. Man kan ikke stole på noen.32
Sørensen definerer videre i Den store sammensvergelsen en konspirasjonsteori som
«forestillinger om og frykt for påståtte, ikke beviste, konspirasjoner.» Historiker Daniel Pipes
definerer det derimot som «frykt for en ikke-eksisterende konspirasjon.»33 Her er det altså en
vesensforskjell mellom ordlyden i de to definisjonene. Sørensen hevder altså at det kan
32
33

Sørensen, Den store sammensvergelsen, 2007, s. 258
Sørensen, Den store sammensvergelsen, 2007, s. 14

16

befinne seg riktigheter i konspirasjonsteorier, mens Pipes hevder at teoriene grunnleggende
ikke bærer sannhet. Sørensen hevder også at alle konspirasjonsteorier har til felles at de vil
avdekke en dypere sannhet, og at konspirasjonsteorier skaper orden og struktur i en moderne
verden som ofte kan virke forvirrende og kaotisk.34 Pipes hevder at alle konspirasjonsteorier
besitter ideen om at utseendet bedrar, og at «konspirasjonisme» derfor leder til en mangel på
dømmekraft.35 Gjennom en slik tankegang, hevder Pipes at konspirasjonsteoretikere har gjort
historiens mest maktesløse og utnyttede folk, som for eksempel jødene, til de mektigste, og de
mest menneskerettslige statene, som for eksempel britene og amerikanerne, til de grusomste.
Pipes hevder at teoriene ikke nødvendigvis er destruktive i seg selv, men at de er et
virkemiddel som kan brukes destruktivt.36
Journalisten Gary Allen fastslår i None dare call it conspiracy at det kun finnes to teorier om
hva historie egentlig er. Enten mener man at ting skjer tilfeldig, eller så mener man at ting
skjer fordi de er planlagt, og at noen er årsaken til at de skjer. Men dette enten-ellerdilemmaet holder ikke vann. Historien består av bevisste handlinger, men også av
tilfeldigheter som ingen kunne ha forutsett. Dermed er det mer riktig å betegne
konspirasjonsteorier som et rent trosspørsmål, hvor det ikke nytter med kritiske
innvendinger.37 Derfor er kanskje Michael Barkuns, professor i statsvitenskap, sitt begrep
«fact-fiction reversal» mer likefrem i sin måte å definere en konspirasjonsteori. Barkun
hevder at i konspirasjonsteoretiske resonnement bytter fakta og fiksjon plass. En
konspirasjonsteoretiker vil lansere et alternativt verdensbilde til det konvensjonelle, og vil
oppfatte sitt verdensbilde som sannhet. Det som fortoner seg som tull for en skeptisk verden,
er for en konspirasjonsteoretiker et faktum. Hva den skeptiske verden tror er fakta, er egentlig
fiksjon.38 Barkun hevder at et konspirasjonsteoretisk verdenssyn kan virke appellerende, da
det er mer spennende enn det virkelige liv og det lover en verden med mening, i stedet for en
kaotisk verden fylt av tilfeldigheter man har vanskeligheter med å forklare. Ikke minst tilbyr
konspirasjonsteorier en konkret fiende å arbeide mot, som kan tillegge livet større mening.39
Peter Knight, forfatteren bak Conspiracy culture, hevder derimot at det ikke finnes bestemte
kjennetegn som definerer en konspirasjonsteori, siden det ofte heller er slik at et synspunkt

34

Sørensen, Den store sammensvergelsen, 2007, s. 16
Pipes, Conspiracy, 1999, s. 48
36
Fenster, Conspiracy Theories, 1999, s. xii
37
Sørensen, Den store sammensvergelsen, 2007, s. 279-282
38
Barkun, Michael, A Culture of Conspiracy, Los Angeles: University of California Press, 2006, s. 29
39
Barkun, A Culture of Conspiracy, 2006, s. 4
35

17

blir en konspirasjonsteori kun fordi det blir avfeid som det.40 For en konspirasjonsteori er
faktisk ikke avhengig av en reell konspirasjon for å være gjeldende – derfor er det svært
vanskelig å motbevise en konspirasjonsteori. De hevder i stor grad å være etterprøvbare, og i
motsetning til religion, baserer de seg ikke på blind tro, men heller på presentasjon av beviser
som de mener underbygger deres teorier.
Richard Hofstader har påpekt at konspirasjonsteoretisk litteratur ofte etteraper samme
kildesitering og bevispresentasjon som blir funnet i vanlig akademia. Men paradokset til disse
teoriene ligger i at uansett hvor mye bevis motstanderne opparbeider seg, vil troen på en
konspirasjonsteori til slutt bli en trossak.41 Pipes hevder i samme tråd at konspirasjonsteorier
kan kjennetegnes gjennom blant annet avvisningen av konvensjonell informasjon, at de
fremlegger en overflod av fakta og besitter en blind aksept for fakta som støtter deres
teorier.42 Både Hofstader og Pipes peker på at konspirasjonsteoretikerne hevder at
konspiratørene er så mektige at de styrer alle informasjonskanaler, og derfor vil de hevde at
alt som motbeviser deres teori uunngåelig må være plantet av konspiratørene selv for å
villede. Spørsmålet som da melder seg er hvorfor ikke konspirasjonsteoretikerne selv har blitt
villedet? Selvsagt har konspirasjonsteoretikerne et svar på også dette paradokset. Nemlig at de
besitter de autentiske bevisene, som på en eller annen måte har sluppet utenfor
konspiratørenes kontroll. I tillegg til dette har de distansert seg fra etablerte institusjoner, som
media, og de har dermed ikke blitt hjernevasket.43

2.4.1 Paranoia og konspiranoia
Konspirasjonsteorier kan forklares som et utrykk for paranoia. Paranoia må her forstås
politisk-ideologisk, og ikke i en ren klinisk forstand. Det er nesten blitt en klisje å beskrive en
person som tror på en skjult agenda som paranoid, men troen på en konspirasjonsteori er ikke
tilsvarende det å ha et psykisk sykt sinn. Det har oppstått en sirkulær forklaringsmetode, hvor
man hevder at de paranoide er de som tror på konspirasjonsteorier, og grunnen til dette er
fordi de er paranoide.44 Paranoiaen kan dermed være et tegn på at mange mennesker ikke
klarer å finne livsmening innenfor en større historisk og sosioøkonomisk kontekst.
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Konspirasjonsteorier gir en kompensatorisk følelse av mening som mangler i livene deres.45
Richard Hofstader hevder at det er en likhet mellom paranoide og konspirasjonsteoretikere.
De er begge ekstremt mistenksomme, grandiose og har tanker om en slags dommedag, men
hos den paranoide er dette kun sentrert rundt ham selv og ikke satt i et større system.
Konspirasjonsteoretikeren ser derimot ondskapen true en nasjon eller levemåte, som også
omfatter andre mennesker enn ham selv.46 En konspirasjonsteoretiker kan sies å besitte en
konspiranoia. Politisk-ideologisk paranoia fremsetter ikke nødvendigvis en klinisk-personlig
paranoia, men det er klart at de to ofte er tilknyttet og forsterker hverandre. Nesta Webster ble
så oppslukt i egne ideer at hun ikke turte å åpne sin egen ytterdør uten en pistol i hånden,
Stalins paranoia sent i livet er viden kjent, og Mao lette alltid etter et komplott.47

2.5 Jøder i konspirasjonsteorier
I moderne tid har jødene spilt en vesentlig rolle i de fleste konspirasjonsteorier. Nesta
Webster trakk jødene sentralt inn i Illuminatus-konspirasjonen. Dette hadde ikke vært like
viktig hos Barruel og Robinson, men etter deres tid hadde det bygget seg opp store
konspirasjonsteoretiske strømminger i Europa med jødene i sentrum.48
Mot slutten av 1800-tallet ble det mer utbredt å knytte antisemittiske holdninger til
konspirasjonsteorier. Den allmenne ideen var at jødene hadde organisert seg i et hemmelig
selskap, og at dette selskapet forsøkte å kontrollere verdensutviklingen. De antisemittiske
konspirasjonsteoriene fikk et symbol på 1900-tallet med Sions vises protokoller, som ble
utgitt i Russland i 1905, og senere oversatt og utgitt i en rekke europeiske land. Sions vise
protokoller utga seg for å være referater fra diskusjoner om verdensherredømme blant lederne
i en jødisk verdensomspennende organisasjon, kalt Sions vise. «Protokollene» ble avslørt som
falskneri i 1921, og det var den russiske tsars hemmelige politi, Okhranaen, som stod bak.49
Til tross for dette fortsatte mange å betrakte Sions vises protokoller som bevis for at jødene
stod bak en verdensomspennende konspirasjon, da enten av genuin overbevisning eller som
redskap for kynisk maktbruk. Det er særlig i den tyske nasjonalsosialismen at antisemittiske
konspirasjonsteorier har gjort seg gjeldende og fått alvorlige følger. Allerede i Mein Kampf
hevdet Hitler at jødenes virksomhet og deres endelige mål ble avslørt i Sions vises
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protokoller. Selv om han var klar over falskneriavsløringen mente han at ettersom det var
«jødepressen» selv om meldte om falskneriet, var dette det «beste provet for at de er ekte.»50
Nazistene lot forestillingen om den jødiske verdenskonspirasjon være et grunnleggende
element i deres antisemittiske bevegelse, og oppfattet Sions vises protokoller som en genuin
avsløring.51
Antisemittismen kan plasseres i gruppen med de store, verdensomspennende
konspirasjonsteoriene. Konspiratorisk antisemittisme er kanskje den mest ondartede formen
for jødehat, da den fremmer tanken om jøder som en universell ond kraft og en mektig
fiende.52 Hitler skal til og med ha uttalt at hans angrep mot jødene var en forsvarskrig mot en
jødisk sammensvergelse.53 Innenfor konspiratorisk antisemittisme er det derimot få som har
gjort så mye for å sørge for at jødene ble hovedpersonen i europeiske konspirasjonsteorier
som Barruel. Hans hovedtanke om «Cui bono», altså «hvem har fordelen», er ofte kjernen til
de fleste konspirasjonsteorier. Fordelen ved en hendelse indikerer kontroll og årsak for
Barruel. Jødene passet perfekt til rollen som en syndebukk – og det var enkelt å hevde at det
var de som dro fordelen av visse hendelser. I samme tråd som antisemittismen i
konspiratorisk tankegang, finner vi frimurerne. Det er få andre organisasjoner har inspirert til
så mye spekulasjoner som dem.54 Frimurerne ble av nazistene oppfattet som rene instrumenter
for jødedommen, og de ble referert til som «kunstige jøder». Frimurerne har alltid vært koblet
til konspirasjoner, og ble ofte karakterisert som en medarbeider med andre konspiratører, som
jødene. Dette ser vi særlig gjennom konspirasjonsteoriene om Illuminatus, som har hatt en
spesiell plass i konspirasjonsteoretisk litteratur siden sent 1700-tallet.

2.6 Konspirasjonsteorier i totalitære regimer og
ideologier
Starten av 1900-tallet var preget av uro, usikkerhet og store samfunnsendringer.55 På samme
måte som Barruel og Robinsons utgivelser på 1700-tallet tilbød en forståelse av samfunnets
omveltninger gjennom en konspirativ tankegang, tilbød også mellomkrigstidens totalitære
ideologier sin virkelighetsforståelse. Mellomkrigstidens politiske virkelighet skapte et gunstig
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miljø for at nye konspirasjonsteorier kunne vokse, og flere hundre høyre- og venstreekstreme
grupper oppstod i denne tiden.56 Det var i denne tidsperioden konspirasjonsteoriene ble
videreutviklet på en systematisk måte, og det kan argumenteres for at de oppstod som følge av
et behov for å finne en syndebukk til all opplevd nød i samfunnet. Den første verdenskrig
hadde også presentert konspirasjonsteorier, men disse var små og omhandlet ikke påståtte
konspiratører som søkte verdensmakt. Dette forandret seg med de nye ideologiene og den
andre verdenskrig, hvor det var det globale som var stikkordet – både i trusselen og
ambisjonene.57 Vi ser blant annet at de antisemittiske konspirasjonsteoriene og tanken om
hemmelige selskaper utviklet seg i takt med de totalitære bevegelsene, og nådde sin høyde da
flere av de nye lederne var fortapt i konspiranoia.58
Konspirasjonsteorier appellerer særlig til mennesker med allerede opposisjonelle og
antiautoritære holdninger, ettersom teoriene fremmer en skepsis til etablerte sannheter.
Konspirasjonsteorier tar gjerne en lik form som en totalitær ideologi, hvor det ikke nytter med
kritiske innvendinger som utfordrer «partilinjen» - dette blir kun oppfattet som et komplott fra
fienden. Konspirasjonsteorier og totalitære ideologier er begge rene trosspørsmål.59 Den
politiske retorikken; «enten er du med oss eller så er du mot oss» er svært gjeldende i et
konspirasjonsskapt ideologisk tankesett.
Det ideologiske aspektet kan dermed påstås å være innebygget i enhver konspirasjonsteori.
Hvis vi ser nærmere på Sørensens ti definisjonspunkter er det tydelig at flere av disse passer
skremmende godt til totalitære bevegelser. Deres omtolkning av historien og det truende
fiendebildet blir innblandet med en ideologisk paranoia. Både konspirasjonsteorier og
ideologier skaper en følelse av samhold, gjennom tanken om at man er truet av en fremmed
og felles fiende. Det er også klart at flere av mellomkrigstidens totalitære bevegelser tok i
bruk konspirasjonsteorier, særlig i konstruksjonen av sine fiendebilder. Det handlet ofte om et
angrep mot sin egen gruppe, gjerne en intern fiende som undergravde samfunnet innenfra. Det
mest fruktbare når man skal se nærmere på konspirasjonsteoriene i totalitære bevegelser er å
trekke frem Nazi-Tyskland og Sovjetunionen – begge disse regimene brakte
konspirasjonsteorier inn under den statlige paraplyen og viste hvilken dødelig effekt
konspirasjonsteorier kan ha.
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2.6.1 Fiendebildet i Nazi-Tyskland og sovjetisk kommunisme
I Nazi-Tysklands ideologiske forestillingsverden var det jødene som hadde tapt krigen for
dem, da det var de som hadde en Cui bono ved å tape den, som Barruel ville sagt. Denne
tanken ser vi særlig tydelig gjennom Dolkestøtlegenden, som oppstod etter første verdenskrig,
som en forklaring på hvorfor krigen ble tapt. Dette er det psykologen Leon Festinger refererer
til som «kognitiv dissonans», hvor ens oppfatning av hva som skal bli utfallet av en situasjon
ikke stemmer overens med det faktiske utfallet, og man forsøker å finne et svar på
motsetningene.60 Den kognitive dissonansen gjør seg gjeldende i tankene om den jødiske
verdenskonspirasjon, som av nazistene ble utnyttet i hvert eneste stadium av deres
propaganda. Først for å få partiet til makten, så for å rettferdiggjøre et terrorregime, deretter
for å rettferdiggjøre krig og folkemord, og til slutt for å utsette overgivelsen til de allierte.61
Etter hvert ble også bolsjevismen sammenkoblet med jødedommen, da nazistene anså det
sovjetiske samfunnet som et bevis på en jødisk konspirasjon.
I både Hitler og Stalins regimer ble konspirasjonsteorier brakt inn i et statlig system for første
gang. I Nazi-Tyskland var hele det statlige apparatet sentrert rundt nazistens kamp mot
fienden, og de brakte inn et nytt aspekt ved konspirasjonsteoriene ved å sette massemord på
agendaen. Faktisk vil det være riktig å hevde at hele Wannsee-konferansen, hvor «Den
endelige løsning» ble utarbeidet, og Nürnberg-lovene, de rasemessige lovene mot jødene, var
konspirasjonsteorier satt i system. Gjennom slike forordninger brakte nazistene konspiratorisk
tankegang inn i den statlige autoriteten – en rolle slike teorier ikke hadde hatt før.62 Men det
var kanskje den russiske revolusjonen som aller først endret konspirasjonsteorienes plass i det
offentlige liv. Da bolsjevikene tok makten i 1917, ble konspirasjonsteorier en stor del av
ideologien til en mektig stat for første gang. Akkurat som i Nazi-Tyskland omhandlet
fiendebildet i Sovjetunionen også tankemønsteret om indre fiender som konspirerte for å
knuse regimet. De som ikke var med på det nye regimets noter, var kontrarevolusjonære og en
fiende av staten. Under Stalin ble denne tankegangen institusjonalisert.63 Daniel Pipes
oppsummerer godt hvordan Stalinismen grep om samfunnet, grunnet Stalins massive
konspiranoia: «Stalin klarte ikke å akseptere at han ble kritisert for faktiske feiltakelser, og
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han snudde sine kritikere til konspiratører som ønsket å drepe ham, ødelegge økonomien,
styrte regimet og snu revolusjonen.»64
I begge regimene ble den statlige terrorismen direkte koblet til ideer om internasjonale
konspirasjoner, og ble brukt for å rettferdiggjøre den aggressive politikken. I disse regimene
skapte konspirasjonsteorier illusjonen om at de kjempet en forsvarskrig. I Sovjetunionen var
det å komme konspiratørene, altså de kontrarevolusjonære, i forkjøpet, mens i Nazi-Tyskland
må hele «Den endelige løsning» forstås som en forsvarskrig.
Spørsmålet man må stille er om de totalitære lederne selv virkelig trodde på
konspirasjonsteoriene som de bygde sitt regime rundt? Dette er selvfølgelig et vanskelig
spørsmål å finne svar på, da motivforklaring ofte ikke kan analysere aktørenes hensikt på en
tilfredsstillende måte. Men flere har selvsagt forsøkt å forstå intensjonen til de totalitære
lederne. Den russiske historikeren Dmitri Volkogonov mente at Stalin brukte
konspirasjonsteorier for å nå sine egne mål, mens historiker og forfatter Christopher Andre og
Oleg Gordievsky mener derimot at det er liten tvil om at Stalin og resten av partiet trodde på
sin egen konspirasjonsteori da ideologien virket nærmest å gjøre dem forpliktet til det.65
Når det gjelder Hitler og en jødisk konspirasjon, mener historiker Walter Laqueur at Hitler og
hans partifeller aldri trodde på en stor konspirasjon, men det er tydelig at de besatt en stor
forakt for det de anså som en underdanig rase. Forfatter Ron Rosebaum hevder heller at det
var ren kalkulasjon fra første øyeblikk, men at de selv kan ha latt seg rive med i sitt eget
bedrag.66 Det er sannsynlig at Stalin og Hitler trodde på konspirasjonsteoriene de fremsatte,
men kanskje ikke alle aspektene ved dem.

2.7 Avslutning
En konspirasjonsteoretisk tankegang tilbyr altså et slags tunnelsyn, som gjør at
konspirasjonsteoretikere har en tilbøyelighet til å se konspirasjoner overalt, og vil tolke alle
gjerninger ut fra dette synet. Dette konspirasjonsteoretiske verdenssynet forutsetter at alle
hendelser er planlagt av folk som har interesser tilknyttet utfallet. Det er en form for historisk
kausalitet som er helt hinsides, noe som fører til at konspirasjonsteorier til syvende og sist må
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forstås som et trosspørsmål, hvor man avviser alle andre plausible alternativer.67 De er ofte
sentrert rundt noen hovedaktører, gjerne jøder, frimurere, britene og amerikanerne –
sistnevnte er da styrt av jøder og frimurere.
Selv om det er riktig slik Pipes hevder at teoriene i seg selv ikke er destruktive, har historien
vist at nazistenes og kommunistenes konspirative forestillinger førte til massemord på en
skala aldri før sett i verdenshistorien. For det er faktisk totalitære ideologier som i stor grad
har båret frem konspirasjonsteorier i den moderne verden. Dette er ikke underlig, da
totalitarismen og systematiske konspirasjonsteorier vokste frem parallelt i mellomkrigstiden.
Det virker som totalitarisme nærmest betinger en konspirasjonsteoretisk verdensanskuelse, da
sistnevnte skaper en krisefølelse som kun kan bli ordnet gjennom et sterkt styre.
Totalitarismen fremsetter også ideer som finner støtte i konspirasjonsteorier, som for
eksempel tanken om forsvarskriger og massemord, da konspirasjonsteorier ofte presenterer en
grunn til å ta til våpen og teoriene utvikler ofte morderiske instinkter.68 Sistnevnte ligger i
konspirasjonsteorienes kjerne, da slike teorier ofte fjerner menneskeligheten ved sine fiender,
noe som gjør dem ønsket utryddet som en pest.
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3 Granskningskommisjonen av 1943 –
Bakgrunn, opprinnelse og formål
«Med åpne øyne måtte vi se på at forbryterske ledere og landsmenns
likegyldighet styrtet vårt fedreland i ulykken. Og fremdeles må vi
kjempe for forståelse i et forstokket og forvillet folk.» - Quisling, tale
NS. 8 riksmøte, 1942.69

3.1 Innledning
Etter Nasjonal Samling var kommet i regjeringsposisjon opplevde de et stort behov for
legitimering og å vinne folket over på sin side. Dette var et mer presserende problem enn for
eksempel dagens partiers glaning på meningsmålingene. For NS var tanken om å vinne det
norske folk et ledd i en kamp mot det onde, hvor de måtte åpne øynene til det norske folk for
forbrytelsene som hadde funnet sted. Å skape en legitimitet i befolkningen var Nasjonal
Samlings kanskje vanskeligste oppgave da Quislings statskupp ble ansett som høyforræderi
av brorparten av det norske folk. NS slet med å skape en massemobilisering av folket for, i
motsetning til Tyskland og Sovjetunionen, var det i Norge svært lite historisk og politisk
lidelse å basere en nasjonalsosialistisk plattform på. Norge hadde for eksempel ikke opplevd å
tape første verdenskrig, så det fantes derfor ingen nasjonal ydmykelse å appellere til hos det
norske folk. Det var heller ingen særlige minoritetsproblemer å bygge en fremmedfiendtlig
propaganda rundt, ei heller noen nevneverdig overklasse å skylde på. Det norske demokratiet
og parlamentarismen stod svært sterkt, og i motsetning til Tyskland og Russland eksisterte det
heller ingen revolusjonær trussel mot det norske samfunnet.70 Det var derfor svært dårlige
vilkår for å bygge et nasjonalsosialistisk parti i Norge.
Nasjonal Samling var derimot overbevist om at de var de eneste som satt med hele sannheten,
om Norges forfall frem til 1940, og hvordan kongehuset og regjeringen hadde ført det norske
folk bak lyset, og dermed måtte forstås som fiender av folket. Invasjonen av Norge var ifølge
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dem ikke tyskernes feil, og det var ikke NS som var forræderne – det var heller de
menneskene folket nå opphøyet som symboler; eksilregjeringen og kongehuset. Dette var
retorikk man kunne lage skyts av. Det er kanskje derfor en undersøkelseskommisjon ble
nedsatt i 1943 for å se nærmere på forspillet til 9.april. Quisling hadde selv viet mye tid til å
sette spørsmålstegn ved hendelsene omkring forløpet til 9. april, og han var overbevist om at
Norges nøytralitet gikk til spille før tyskerne meldte sin ankomst i Drøbaksundet.
Kommisjonen som nå ble nedsatt fikk navnet «Granskningskommisjonen av 1943», og hadde
som oppgave å undersøke hvorvidt britene, jøder, og frimurere hadde påvirket spillet i tiden
før okkupasjonen, og hvordan tyskerne derfor var folkerettslig berettiget til å okkupere Norge.
I dette kapittelet vil jeg gjennomgå Granskningskommisjonens opprinnelse, formål og hvilke
aspekter som var viktige for denne kommisjonen. «Granskningskommisjonen av 1943»
kommer til å bli referert til som Granskningskommisjonen og kommisjonen, og må derfor
ikke forvirres med Granskningskommisjonen av 1945 – som ble nedsatt etter krigen for å
granske hendelsene under okkupasjonstiden. Kommisjonen av 1943 hadde, som vi skal se, en
helt annen oppgave.

3.2 Opprinnelse
Allerede i april 1940 hadde Herman Harris Aall foreslått for Quisling en undersøkelse av
Nygaardsvold-regjeringens nøytralitetspolitikk i tiden før den tyske invasjonen. Aall mente at
regjeringen ikke hadde opptrådd upartisk i mellomkrigstiden, og at den tyske invasjonen
derfor ikke var folkerettsstridig. Han argumenterte ovenfor Quisling at det var umulig for NS
å vinne folkets tillit før de forstod at det var «det tidligere styre» som satt med hovedansvaret
for «krigens ulykker».71
Hverken Terboven eller Quisling var opprinnelig interessert i en slik undersøkelse.72 Grunnen
er derimot uvisst, men man kan tenke seg at Terboven og tyskerne ikke så noe behov for å
undersøke forspillet til 9. april. Tyskerne hadde gjennom en hvitbok allerede lagt frem sin
versjon av hendelsene som førte til invasjonen, og de var nok ikke interessert i en revisjon av
dette. Den tyske hvitboka var en legitimering av deres eget angrep, og det å komme England i
forkjøpet stod i sentrum av denne forståelsen. Dette var for Terboven nok «opplest og
vedtatt», og ingen vits å diskutere videre. En utenrikspolitisk undersøkelse var heller ikke noe
71
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nordmennene skulle bedrive, utenrikspolitikken lå jo nå i de tyske hendene, og ikke hos NS.
Tyskerne hadde dessuten allerede befestet makten, og trengte kanskje ikke et ytterligere
legitimitetsgrunnlag enn det. Det gjorde derimot Quisling – men han var kanskje nervøs for
hvordan resultatet av kommisjonens arbeid ville fortone seg for NS. Sistnevnte kan også være
tilfelle med den tyske instansen – de så det kanskje som unødvendig å pirke borti temaet om
folkerettslig legitimitet. I et brev til Stortinget fra Aall den 21. september 1951 hevder han at
okkupantens uvilje mot en undersøkelseskommisjon etter hans mening skyldtes at de ikke
ville havne i kompromitterende lys. Aall hevder at da kommisjonen endelig fikk innvilget
autorisasjon fra tysk hold var det først «efter å ha vært presset til det av en verdensberømt
forfatter, altså under trykket av risiko for at avslaget skulde bli kjent og vekke pinlig
oppmerksomhet i verden. Da okkupanten innvilget å utlevere dokumenter som kunde røpe
nogen uønskede meddelelser. Okkupantens vegring kunde da ikke bety annet enn at han selv
var klar over en risiko: Vilde han bli renvasket ved undersøkelsen, måtte han jo ha tatt i mot
mitt tilbud med takk og åpnet meg alle sine arkivet. Hans avslag peker altså i motsatt
retning.»73
At Granskningskommisjonens tilblivelse skyldtes at man var «presset til det av en
verdensberømt forfatter», er helt riktig. Det var nemlig Knut Hamsuns famøse reise til Hitler i
juni 1943 som var det offisielle startskuddet for kommisjonens opprettelse. Hamsun hadde
lenge vært en trofast venn av Quisling og NS, i løpet av mellomkrigstiden hadde han
ettertrykkelig plassert seg på høyresiden i politikken, som svært tyskervennlig, og tilsvarende
fiendtlig til Storbritannia.74 I sitt fanatiske hat mot Storbritannia fant han en meningsfelle,
nemlig Herman Harris Aall, som så med avsky på britenes imperialistiske holdning til
havretten, som gikk på bekostning av andre sjøfarende nasjoner – blant annet Norge. I
partisammenheng var Aall en ubetydelig del av Nasjonal Samling, men han var Quislings
eldste og mest trofast venn, og en av grunnleggerne av Nasjonal Samling.75 76 Han var en
vitenskapsmann, og en anerkjent rettslærd med hele to doktorgrader fra Universitetet i Oslo.
Under okkupasjonen spilte Aall rollen som juridisk utreder for både tyske okkupantene og
NS, og han var en av få «tyskervennlige nordmenn» som var invitert til Hitlers 50-årsfeiring i
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1939.77 Høsten 1940 ble han på Kulturdepartementets initiativ utnevnt til professor i
rettsvitenskap, og under okkupasjonen skrev han fire bøker til støtte for nyordningen. Aall var
også Hamsuns reisefølge og støttespiller før møtet med Hitler i 1943.7879 For Aall hadde sin
egen baktanke ved møtet; han ønsket nemlig å bruke Hamsun til å få opprettet
undersøkelseskommisjonen sin og få frigitt en rekke viktige dokumenter fra tyskerne.
Quisling selv hadde ved flere anledninger besøkt Hitler, blant annet for å få fremme ønsket
om dannelsen av en selvstendig norsk NS-regjering, men dette hadde vært uaktuelt for
Hitler.80 Dersom Aall nå lykkes med sin plan kunne derimot Quisling vinne den norske
befolkningen over på sin side.81
Selv om Hamsun var blitt fôret med instrukser fra Aall, var det tolken, Holmboe, som måtte
skjære igjennom under samtalen med Hitler og komme til hovedpoenget; nemlig at nordmenn
flest anså NS som landsforrædere, og at de var en kongetro nasjon. Det var derfor nødvendig
å nedsette en kommisjon som skulle undersøke hendelsene rundt krigsutbruddet, og stille
spørsmål om den norske regjering forholdt seg nøytralt, eller om den i det skjulte tok
Storbritannias side. Dersom sistnevnte skulle vise seg å være tilfelle, ville nemlig
folkeopinionen endres i tysk favør.82 Hitler la i vei med en lengere utredning om en politisk
undersøkelseskommisjons hensiktsmessighet, men når Hamsun begynte å kritisere Terboven
rant Hitlers tålmodighet ut og møtet var brått over. Til tross for at de norske gjestene ble
kastet ut av møtet, hadde Aall lyktes i å bruke forfatteren til å få realisert sin drøm om en
undersøkelseskommisjon. Senere samme høst fikk han både Quisling og Terbovens tillatelse,
og 22. oktober ble han utnevnt til leder for kommisjonen, som fikk navnet
«Granskningskommisjonen av 1943», selv om den ofte ble referert til som «Aallkommisjonen». I kommisjonens første møte samme år, konstaterte professor Aall at det hadde
«kostet store anstrengelser å få i stand denne kommisjon», og han minnet om at den var
kommet i stand ved Hamsuns hjelp.83
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3.3 Kommisjonens formål
Granskningskommisjonen av 1943 var altså et offentlig utvalg nedsatt av Quisling som
Ministerpresident den 23. oktober 1943. Kommisjonen skulle bringe klarhet i om
Nygaardsvold-regjeringen forut for 9.april hadde fulgt «folkerettens regler for en nøytral stats
rettigheter og forpliktelser».84 Kommisjonen skulle ved en rekke avhør altså avsløre kongen
og regjeringens angivelige dobbeltspill før 9. april. Som et sidespor skulle også kongehusets
arvefølge og dronning Mauds påståtte infertilitet undersøkes.85 Ved «lov» av 14. oktober 1943
fikk kommisjon samme rett som en domstol til å innkalle og avhøre vitner, og dens utgifter
skulle bli betalt av statskassen.86
Oppdraget for kommisjonen var foreslått av Aall, og ble endelig utformet slik:
«Kommisjonen har som mandat å fremskaffe materiale til belysning av følgende spørsmål:
1. Var det det norske folks vilje at Norge i den verdenskrig som brøt ut i 1939 skulle
opprettholde rettslig og faktisk nøytral stilling?
Så fremt svaret bekreftes:
2. Lot det statsstyre som Norge hadde i tidsrommet fra krigsutbruddet til
okkupasjonen våren 1940 det norske folk anta at Norge fulgte folkerettens regler
for en nøytral stats rettigheter og forpliktelser?
3. Fulgte i virkeligheten det statsstyre som Norge den gang hadde disse
rettsregler?»87
Ut fra formålserklæringen og aspektene kommisjonen skulle undersøke virker det sannsynlig
at kommisjonens uoffisielle hensikt var å renvaske Quisling og NS for forræderi i 1940. Men
Aall uttalte selv at dette var et historisk-vitenskapelig prosjekt. I landssviksaken mot Aall
hevder retten at hans personlige mening «med å få nedsatt kommisjonen etter rettens mening
har sikkert vært den å skaffe bevis for riktigheten av den propaganda han den hele tid hadde
drevet og tiltaltes forutsetning har vært at resultatet av undersøkelsene skulle bli at de to første
spørsmål ble besvart med ja og det siste med nei. Med dette resultatet mente han da å ha
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skaffet historisk og vitenskapelig bevis for at hans påstand om at Tyskland var berettiget til å
okkupere Norge var riktig.»88

3.4 Kommisjonens sammensetning
Aall var altså selve ildsjelen i kommisjonen som ble opprettet i oktober 1943 - han hadde
arbeidet utrettelig for dens opprettelse siden varselalarmen gikk 9. april 1940. Men han var
ikke alene i kommisjonen han endelig fikk opprettet. Den bestod av seks
kommisjonsmedlemmer og en rekke sekretærer, som stod for innsamlingen av
bevismaterialet, og alle var medlemmer av Nasjonal Samling. Kommisjonen foretok, under
byrettsdommer Solveig Stangs ledelse, i alt 42 avhør av tidligere stortingsmenn, medlemmer
av administrasjonsrådet, offiserer, departementsfunksjonærer, og flere. En del vitner ble også
avhørt av statspolitiet etter anmodning av kommisjonen.89
Kaptein Kåre Vagn Knudsen ble oppnevnt som ansvarlig for de landmilitære, sjømilitære og
luftmilitære spørsmål, med oberst Fritzner fra politiet som landmilitær medarbeider. Vagn
Knudsen hadde lagt bak seg en lang karriere som yrkesoffiser, og hadde tatt del i kampene i
Norge etter 9. april. Etter kapitulasjonen meldte han seg inn i Nasjonal Samling og Den
norske legion. Han ble sent 1940 beordret til Institutt for historisk forskning, hvor han under
professor Schnitlers ledelse, skulle gå i gang med innsamling og bearbeiding av materiale om
krigen i Norge, fra 9. april til 9. juni.9091
Ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling Søren Georg Daniel de Fine von Krogh
Hasle skulle undersøke handels- og forsyningsspørsmål. Han hadde vært medlem av NS siden
1941, og ble fylkesmann i Troms juli samme år. Han ble også utnevnt til formann i Politiets
særdomstol fra mai 1944, og var med på å dele ut en rekke dødsdommer til norske
motstandsmenn.92 93
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Jens Rolfsen skulle ta for seg utenrikspolitiske spørsmål. Han blir i en oversiktsrapport etter
krigen definert som et «svært verdifullt medlem av NS, og må vel karakteriseres som en av de
mer fremtredende nazister, ved de stillinger han har innehatt som styremedlem og formann i
forskjellige bransjeorganisasjoner og Oslo Forsyningsnemnd.»9495 Selv om synet sviktet ham i
stor grad løpet av krigen, holdt ikke dette ham fra arbeidet i kommisjonen. Blant en av de som
ble hentet inn som assistanse for Rolfsen var direktør i Nordisk Skipsrederforening Nicolas
Olaf Kyrre Solberg, kun referert til som Nico. Solberg var ansvarlig på Statsrådskontoret,
drev politisk overvåkingstjeneste under krigen og var ansvarlig redaktør for tidsskriftet «Vaar
Flaate».96 Han fikk etter hvert også ansvar for skipsfartsspørsmålet i kommisjonen.
Sverre Krogh ble oppnevnt som kommisjonens sakkyndige og kontorsjef. Han var konsulent i
kulturdepartementets presseavdeling, og hadde tidligere vært representant på Stortinget for
både Arbeiderpartiet og Kommunistpartiet. Han var også kjent som en av Norges ledende
marxister. 97 Fra 1941 skal han også ha arbeidet som informant for det tyske
sikkerhetspolitiet, hvor han særlig leverte informasjon om fagbevegelsen.9899
Halldis Neegaard Østbye fikk tildelt ansvaret for frimurer- og jødespørsmålet. Dette var nok
en rolle hun var svært komfortabel med, da hun i flere år hadde markert seg som antisemitt.
Hun hadde arbeidet som propagandamedarbeider i NS i en årrekke, og tilhørte Quislings
nærmeste krets.100101 Ekspedisjonssjef i Telegrafverket, og en ivrig nasjonalsosialist og
republikaner, Knut Knutson Fiane, ble oppnevnt som sekretær for alminnelige, politiske og
utenrikspolitiske spørsmål.
Leif Nikolai Sundt blir oppnevnt som sekretær i kommisjonen. Sundt hadde ingen særlig
politisk erfaring, og hadde før krigen kun jobbet i reiselivsbransjen. Etter okkupasjonen fikk
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han en stilling i Kulturdepartementet som sekretær, men fikk i 1944 permisjon fra denne
jobben, og ble utlånt til Granskningskommisjonen som sekretær.102
Det er derimot underlig at det ikke var noen tyskere med i kommisjonen, da dette var svært
ulikt det tyske okkupasjonsstyret som ønsket kontroll over alle statlige institusjoner.
Kommisjonen var blitt nedsatt av Quisling i sin rolle som Ministerpresident, men det er klart
at dette ikke hadde vært mulig uten tysk godkjennelse. Terboven hadde den fulle sivile
myndighet i landet, og det ble til alle tider ført nøye tysk kontroll over alt det norske styret
foretok seg.103 Rikskommissariatet hadde derimot full kontroll over informasjonsstrømmen
inn i kommisjonen. Utenriksdepartementets arkiv var allerede 9. april fjernet fra Oslo og
sendt til den norske legasjonen i Stockholm. En del av Stortingets arkiv var også bragt i
sikkerhet, og det tyske sikkerhetspolitiet (Sipo) la beslag på Stortingets arkiv fra og med
1914, hvor de sendte mesteparten til utenriksministeriet i Berlin.104 Granskningskommisjonen
ønsket selv å gjennomgå referater fra de hemmelige stortingsforhandlinger, men møtte
motstand hos Sipo. Etter forhandlinger over flere måneder fikk de klarsignal sommeren 1944,
men materialet ble ikke utlevert til fri rådighet for kommisjonen. Hvert dokument måtte
nemlig bli nedtegnet i nøyaktige kopier under Sipos kontroll, noe Granskningskommisjonen
godtok.105 Disse avskriftene må regnes som fullstendig riktige, da dokumentene, sammen med
originalene, ble overgitt til Granskningskommisjonen av 1945 etter krigens slutt. Derfor
virker det ikke som Rikskommissariatet har holdt tilbake informasjon fra kommisjonen, men
det er tydelig at kommisjonen var under tysk kontroll – selv om det hadde vært et poeng for
Aall at kommisjonen var helt fri for tysk innflytelse; «Jeg mener man ikke bør ha noen
innblanding fra tysk side i denne saken, da den ikke angår Tyskland, men oss.»106 Det er
mulig at Granskningskommisjonens «tyskerfrihet» kan forstås som et ledd i den rolige
nedbyggingen av Rikskommissariatet, da Terboven kun ett år tidligere hadde latt Quisling
overta som Ministerpresident for å gi de tyske politiske handlingene et snev av legitimitet
gjennom et norsk styresett.107 Eller så kan det også tenkes at Terboven rett og slett ikke
brydde seg nok om kommisjonens arbeid til å føre noen ytterligere kontroll enn
dokumentavskrivning og et løfte om gjennomsyn før eventuell publisering – han var nok klar
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over at et eventuelt resultat ikke ville vike særlig fra den tyske versjonen av forspillet til
9.april.

3.5 Hvorfor 1943?
Det er ikke tilfeldig at det var nettopp i 1943 kommisjonen ble opprettet dersom vi ser
nærmere på de historiske hendelsene som ledet opp til dette året. Selv om Aall hadde drevet
lobbyvirksomhet siden den første tyske soldat satte sin støvel på norsk jord, var ikke tiden
moden for en granskning før i 1943. Quisling, som hadde hatt en interesse i de samme
spørsmål Aall ville undersøke, ble ikke Ministerpresident før Statsakten 1. februar 1942. Aall
kunne altså praktisk ikke få grønt lys før etter Statsakten. Men til tross for Quislings stilling
var Norge fremdeles et okkupert land, og regjeringen automatisk en lydregjering under den
tyske okkupasjonsmakten.108 Selv om Nasjonal Samling ikke stod uten makt og innflytelse,
var Quisling avhengig av tysk godkjennelse da Terboven og hans Rikskommissariat var siste
bestemmelsesinstans.
Quislings store ønske under krigen var et selvstendig Norge, og å bryte ut av rollen som en
tysk marionettstat. Men under møtene med Hitler ble det klart regjeringen ville forbli en
okkupasjonsregjering, underlagt okkupasjonsmakten i form av Rikskommissariatet.109 Det var
tydelig at dette påvirket Quislings sinnsstemning, som var mer nedstemt enn tidligere i
overgangen til 1943. Hans Fredrik Dahl hevder i Quisling – en fører for fall (1992) at
Quisling i denne perioden må ha tenkt alvorlig på å trekke seg fra sin stilling i Norge.110 Han
hadde inngått et samarbeid med Tyskland med egne forestillinger om hva dette ville innebære
for ham og norsk selvstendighet. Avslagene fra Hitler gjorde ikke bare Quisling bitter, men
det betød en fullstendig omstrukturering av planene han hadde hatt siden kupptalen 9. april.
Skylden for alle tyskernes undertrykkende tiltak ble lagt på Quisling, og han mente at han
ville stå sterkere i norsk opinion dersom okkupasjonen ble avviklet, og NS-styret ble gjort
formelt selvstendig. Det var en umulig kamp mot en mektig motstander, for norsk
selvstendighet var helt uaktuelt for Hitler og Terboven av hensyn til krigen og
okkupasjonsområdets sikkerhet.111 Hvis en kommisjon derimot kunne bevise at Tyskland ikke
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brøt folkeretten, og samtidig renvasket NS som forrædere og svertet det tidligere styret, ville
dette være svært fordelaktig for Quislings mål.
På den europeiske arenaen markerte 1943 året hvor aksemaktenes fremgang ble bremset av de
alliertes krigsinnsats. Dette var også året hvor presset mot Nasjonal Samling økte merkbart.
En nederlagsstemning hadde begynt å bre seg i NS, og den norske befolkningens intense hat
mot både okkupasjonsstyret og den «forræderske» NS-regjeringen vokste.112 Deres forsøk i
februar om å vinne ungdommen gjennom Nasjonal Samlings ungdomsfylking hadde slått feil,
Arbeidstjenesten ble ikke godt mottatt i befolkningen, og tvangsmedlemsskap innført i en
rekke yrker, som hos lærere, møtte stor motbør.113 NS hadde, særlig i begynnelsen, en viss
suksess i forsøket på å gjennomføre en nasjonalsosialistisk revolusjon i Norge. De overtok det
norske lokalstyret og trengte til en viss grad inn i noen samfunnssektorer. Men motstanden
mot nazismen skulle vise seg å være sterk, og partiets mange initiativ førte heller til en
antinazistisk og antitysk stemning i befolkningen. NS ble stadig mer isolert og i større grad
oppfattet som et landforrædersk parti.114 NS’ nazifiseringsbestrebelser utløste i stor grad en
sivil motstandsbevegelse, og i 1943 begynte den militære motstandsbevegelsen gjennom
Milorg og SOE å trappe opp sine aksjoner. En mer skjerpet og aggressiv tone kom også fra
NS i 1943, og det var jødene dette gikk aller hardest utover. I 1942 hadde NS gjeninnført
grunnlovsforbudet mot jødene, og i flere taler gjennom 1943 førte Quisling anti-jødiske
resonnementer lenger enn han tidligere hadde gjort.115 Dermed ser vi at behovet for å skape en
legitimitet i befolkningen var mer presserende enn noen gang tidligere, og at
Granskningskommisjonen ble opprettet på et relativt opportunt øyeblikk for Quisling.

3.6 Avslutning
Som en konklusjon til kapitlet ser vi at den tiden Granskningskommisjonen ble opprettet i og
sammensetningen av medlemmene la sterke føringer for kommisjonenes arbeid. Den
tyskvennlige følelsen blant kommisjonsmedlemmene kan sies både å ha bidratt i stor grad til
kommisjonens opprettelse og virket bestemmende for undersøkelsesområdene kommisjonen
så nærmere på. Det viktigste momentet for kommisjonen var å få det norske folk til å forstå at
Tyskland ikke var fienden, og at den tyske besettelsen av Norge ikke var folkerettsstridig. For
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å bevise at det ikke var tyskerne som var fienden, virket det viktig for kommisjonen, og NS
sådan, å utpeke en annen syndebukk. Kommisjonens arbeid skulle derfor jobbe for å finne
materiale som kunne sverte både regjeringen og kongehuset, og avsløre dem for den norske
befolking – som var helt uvitende om det påståtte fremstøtet fra den jødiske, engelske
imperialismen, som hadde dratt Norge med i krigen. Det handlet om å vinne det norske folk
over på sin side, og å renvaske Nasjonal Samling som landsforrædere. Kommisjonen må
derfor forstås som et propagandatiltak, selv om de selv hevdet de var en historiskvitenskapelig undersøkelse.
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4 Nøytralitetsspørsmålet og
Rederiforbundet
«Vi hadde aldri sagt det med reine ord; vi ville liksom ikkje slå det fast
som offisiell politikk; det kjentes som vi da ville ha sagt oss laus ifrå
nøytraliteten. Men vi forstod kvarandre godt; alle samtykte stillteiande
når eg nytta talemåten min om «den range sida» - Halvdan Koht i Frå
skanse til skanse.116

4.1 Introduksjon
Etter andre verdenskrig brøt ut hadde den norske regjering to mål; å verne om nøytraliteten og
sørge for at landet fikk de tilførslene de trengte utenfra.117 Dette var en balansegang, ettersom
handel og nøytralitet gikk hånd i hånd i tiden før okkupasjonen.
Det var nettopp nøytralitetsspørsmålet som stod i kjernen av Granskningskommisjonens
arbeid. Aall hadde lenge vært overbevist om at en grundig undersøkelse av krigens årsaker
ville vise at regjeringen Nygaardsvold hadde brutt nøytraliteten ved å føre en mer fordelaktig
politikk ovenfor Storbritannia, og at Tyskland derfor var i sin fulle rett da det valgte å reagere
militært. Aall definerte regjeringens handlinger i tiden før 9. april som et høyforræderi, da han
mente regjeringen hadde forsøkt å bringe landet under fremmed makt.118 Selv om medlemmer
fra Nasjonal Samling flere ganger hadde besøkt Hitler og andre ledende nazitopper, og
innstendig innbydd til en invasjon av Norge, ble ikke dette ansett som annet enn selvforsvar
mot britenes avansement mot Norge. Kommisjonen anså dette som et forsøk på å redde
Norge, mens regjeringen Nygaardsvold og kongehuset hadde forsøkt å ødelegge det.
Granskningskommisjonen så sin oppgave i å overbevise det norske folk om denne
kjensgjerning, og dermed demme opp for den store fiendtligheten mot NS og støtten til «det
tidligere styret».
Dette kapittelet skal se nærmere på hvordan Granskningskommisjonens undersøkelser
fortonte seg. Det skal også studere hvilke holdninger som eksisterte i kommisjonen, hvilke
hendelser som førte til invasjonen av Norge og hvordan kommisjonen tolket regjeringens
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offisielle og uoffisielle politikk. Deretter skal kapitlet undersøke Rederiforbundets rolle, og
hvilken rolle kommisjonen definerte de hadde hatt i nøytralitetsbruddet.

4.2 Nøytralitetsspørsmålet
Til tross for at Granskningskommisjonen skulle undersøke om et nøytralitetsbrudd fra de
norske styresmakter faktisk hadde funnet sted, er det tydelig at Aall allerede satt med
konklusjonen. I Er Norge et fritt land? fra 1940 slo han fast at Norge ikke hadde forsvart sin
nøytralitet. Dermed var Nazi-Tyskland blitt «tvunget til» å agere, og folkerettslig var det
således snakk om et tysk selvforsvar.119 Det er ikke overraskende at Aall trakk denne
konklusjonen, for, som vi har sett, hadde Aall vært tysklandsvennlig siden første verdenskrig
og blitt i økende grad mer oppslukt av tanken om England som en sjørøverstat og som en
trussel mot den internasjonale rettsorden.120
Flere av de øvrige kommisjonsmedlemmer virket også å ha gjort seg opp en mening før
kommisjonens arbeid hadde trådt til. Jens Rolfsen hadde i juni 1941, gjennom NS Presse- og
propagandaavdeling, utgitt brosjyren «Opptakten til 9. april». Han forklarte i avhør etter
krigen at etter han hadde meldt seg ut av NS 14. april 1940, hadde han brukt det neste året på
å sette seg inn i forholdene om hvordan krigen kom til Norge. Fra mai 1941 reiste han også
landet rundt og holdt taler om tyskernes overfall 9. april.121 Også Leif Sundt hadde skrevet om
overfallet. I artikkelen «Dramaet rulles opp», som stod på trykk i Aftenposten 12. januar
1943, forsøker han å vise hvordan engelskmennene hadde planer om å besette Norge, og at
tyskerne derfor måtte komme dem i forkjøpet. Han hevdet også at regjeringen ikke hadde
forsvart den norske nøytraliteten på en tilfredsstillende måte, og at Tyskland derfor var
folkerettslig berettiget i sitt overfall.122 Men disse to var dog ikke like fanatiske i sine
redegjørelser som Aall. Aalls fanatiske hat førte til at han overdimensjonerte problemet med
britenes imperialistiske herredømme på havet. I domsavsigelsen i landssviksaken mot Aall
oppsummerer retten dette aspektet ved hans karakter ganske riktig: «Tiltalte er tydeligvis en
meget ensidig innstillet person. Han har noen bestemte ideer som behersker ham. En av disse
er at England gjennom alle år har hindret det han kaller «havenes frihet», og derfor er skyld i
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både den første og annen verdenskrig. Han synes å være ledet av et sterkt hat til England.»123
For Aall ble alle politiske spørsmål besvart ut fra hans verdensanskuelse. Dette er en klar
konspirasjonsteoretisk holdning, da «Havenes frihet» var hans moralske kompass. Aall passer
derfor godt inn i Hofstaders tanker om «den paranoide stil». Det kan være fristende å hevde at
Aall rett og slett opprettet Granskningskommisjonen for å få tak i de viktige dokumentene
tyskerne satt på for å samle bevis som støttet den konklusjonen han allerede hadde gjort seg i
1940.

4.2.1 Nøytralitetsvernet og nedrustningen
Det er en kjensgjerning at Norge ikke var rustet for en storkrig ved krigsutbruddet i 1939, og
Granskningskommisjonen hadde som utgangspunkt at Nygaardsvold-regjeringen sviktet sitt
eget folk når de ikke bygget opp et tilstrekkelig nøytralitetsvern. Dersom man skal dele ut
skyld for okkupasjonen av Norge, er det klart at Nygaardsvold-regjeringen må bære sin del av
ansvaret, da de hadde neglisjert forsvaret som ikke kunne yte effektiv mostand mot en
eventuell invasjon. Undersøkelseskommisjonen av 1945 rettet krass kritikk mot
Nygaardsvold-regjeringen, som i sin tur ba om å bli stilt for riksrett, så saken kunne belyses i
full offentlighet. Historiker Nina Drolsum Kroglund hevder Nygaardsvold ville legge alle
kortene på bordet, da dette var viktig for ham og hans historiske rykte.124
Grunnen til myndighetenes manglende respons i aprildagene kan tilskrives mellomkrigstidens
politiske klima, og rett og slett en manglende interesse for militære spørsmål. Ingen av de
ledende politikerne i mellomkrigstiden var vant til å tenke militært.125 Nygaardsvoldregjeringen var en Arbeiderparti-regjering, og den negative holdningen til militæret kan
spores helt tilbake til stiftelsen av partiet ved slutten av 1800-tallet. Da Arbeiderpartiet kom til
makten i 1935 var det ikke forventet at de skulle fokusere på forsvaret, men det var også flere
andre partier som hadde en motvilje mot gjenopprusting.126 Men mellom 1935 og 1939 ble
det ordinære forsvarsbudsjettet faktisk betydelig økt, og regjeringen godtok fra 1937 å gi
enkelte ekstraordinære bevilgninger til forsvaret «for å gi folk fred i sjelen», slik Koht
uttrykte det overfor en fransk sendemann.127 Avmilitariseringen av Norge sammenfalt med
tendensene i Europa etter første verdenskrig, da det var få som så på etterkrigstiden som en
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mulig mellomkrigstid.128 Nedrustning foregikk i flere europeiske land, som en reaksjon på
første verdenskrig, og med troen på at det nye Folkeforbundet ville løse fremtidige konflikter.
Det er dermed galt å si at Nygaardsvold var i utakt med tiden.
Nygaardsvold skal etter sigende ha vært irritert over at Undersøkelseskommisjonen av 1945
kun fokuserte på militærpolitikken fra 1935 og fremover i spørsmålet om nøytralitetsvernet
før krigen. Dette er forståelig da reduksjonen av Norges militærmakt faktisk fant sted ved
forsvarsordningene av 1927 og 1933. Den sistnevnte forordningen ble vedtatt under
bondepartiregjeringen Hunseid, hvor det var ingen ringere enn Vidkun Quisling som var
forsvarsminister. Det ble satt som en forutsetning for nedrustningsforordningen at regjeringen
skulle ha en forutseende utenriksledelse, som i tide kunne varsle om mulige farer for angrep.
Det må her nevnes at Quisling selv faktisk tok avstand mot denne forsvarsordningen i
stortingsdebatter, og hevdet at det ikke gikk an å bygge på en slik forutsetning. Men til tross
for dette, anbefalte han faktisk til slutt den nye forsvarsordningen, da han mente at den ville
være tilstrekkelig under de foreliggende forhold.129 Grimnes påpeker at dette var realiteten i
mellomkrigstidens forsvarspolitikk; det var ingen virkelig fiendetrussel mot Norge, så det var
ikke et behov for et sterkt forsvar.130 Det er derimot betegnende at det faktisk var da Quisling
satt med hovedansvaret for Norges forsvarsevne, at nedrustningen som både han og
Granskningskommisjonen senere sterkt kritiserte ble vedtatt. Denne forordningen førte til at
hæren ble redusert til et lavmål, men da Arbeiderpartiet kom til makten 1935 økte
militærbudsjettet.131 Men penger løser ikke alle problemer, og det er tydelig at den norske
forsvarsevnen ikke var god nok.
Under Nygaardsvolds regjeringstid ble det ikke ble reist noen krav til flere militære tiltak eller
en styrkning av nøytralitetsvernet, og Stortinget godkjente alle de militære tiltakene
regjeringen fremla, uten ytterligere kommentarer. Innenfor den realpolitiske virkeligheten
Nygaardsvold-regjeringen befant seg i er det klart at det var utenrikspolitiske spørsmål som
sto i sentrum, ikke forsvarspolitiske.132 Men Quislings regjering kan selvsagt ikke tillegges all
skyld for den dårlige forfatningen det norske militæret befant seg i ved den tyske invasjonen.
Nygaardsvold-regjeringen viste en merkelig passiv holdning, selv da det var tydelig at krigen
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nærmet seg Norge. Den 8. april ble regjeringen varslet av danskene om at en tysk armada
hadde passert Storebælt med kurs nordover, og den 7. april mottok Koht et telegram fra Berlin
som omhandlet en mulig tysk invasjon. Han skal ha uttalt til sekretæren sin at det «i grunn var
det ikke noe å gjøre, for enten var meldingen uriktig, og da var det best å ikke bringe den
videre, eller den var sann, og da kunne vi ikke stanse den tyske flåten allikevel.»133
Regjeringen var nok smertelig klar over den dårlige forfatningen til det norske forsvaret, men
den manglende reaksjon overfor trusselen om tysk invasjon har også en annen forklaring. De
norske styresmaktene hadde lenge vært oppslukt av tanken om et mulig britisk angrep, og fra
tidlig 1940 hadde de lagt all sin kraft i å orientere seg om de allierte planla noe som kunne få
konsekvenser for Norge.134 Fra begynnelsen av 1940 hadde vestmaktene vært veldig
pågående, mens Tyskland hadde vært mer tilbakeholdne.135 Som Koht selv skriver i Frå
skanse til skanse (1947): «Eg kjente meg heile tida tåleg viss på at Tyskland helst ynskte vi
skulle bli verande utanfor krigen. Allslags praktiske omsyn tala for det.»136
Norske myndigheter var mer redd for britene og hva de kunne finne på, enn å bry seg om tysk
aggresjon – dermed ble den tyske faren forsømt. Som historiker Francois Kersaudy så godt
oppsummerte: «Man kan med andre ord si at man ikke så den tyske skogen for bare engelske
trær.»137

4.2.2 Feil side i krigen?
I Granskningskommisjonens møtereferater virker Aall oppslukt av tanken om at
Nygaardsvold-regjeringen hadde besluttet sin holdning overfor Tyskland lenge før
aprildagene 1940. I kommisjonsmøtet 11. desember 1943 oppstår det et lite munnhuggeri
mellom Vagn Knudsen og Aall, der Vagn Knudsen hevder at undersøkelsene må finne
konkrete bevis for ukorrekt oppførsel fra norske myndigheters side. Aall spør dermed rett ut:
«Er det kapteinens mening at det materiale som foreligger ikke i øyeblikket er avgjørende
bevis for at styret har ført en bevisst dobbelpolitikk?» Hvorpå Vagn Knudsen svarer kontant:
«Det foreligger ikke tilstrekkelig bevis for det.» Selv ut fra dette møtets kjølige referatsnotater
er det tydelig at stemningen blir anspent. Aall spør hvordan Vagn Knudsen da vil forklare en
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uttalelse fra Koht den 2. mars om at «Norge må stelle seg slik at vi ikke kommer på feil side i
krigen.»
Kohts uttalelse var selvsagt helt uoffisiell, men den representerer en tankemåte som var svært
levende i regjeringen i tiden før 9. april. Uttalelsen må forstås som at de ikke måtte komme i
konflikt med Storbritannia, og ikke nødvendigvis at den drypper av en anti-tysk holdning, slik
som Aall virker å tro. Grimnes hevder at tanken om å havne på «feil side» handlet om
styrkeforholdet; «Storbritannia ble ansett som en større stormakt i Norge. Med sin marine var
Storbritannia den dominerende makt i Nordsjøområdet. Det nyttet ikke å kjempe mot dem.»138
Grimnes påpeker dessuten at Storbritannias sjømakt betydde at Tyskland trolig ikke ville
kunne nå fram til Norge med noe angrep, og at norske styresmakter derfor nok ikke regnet
med å komme i en situasjon hvor man ble nødt til å kjempe mot dem. Koht var ikke alene om
å besitte denne uoffisielle holdningen, og under Stortingsmøtet den 8. april, som gikk for
lukkede dører, bruker også Mowinckel uttrykket «den gale siden», og Hambro uttalte seg enig
i Norge må stille seg slik at de ikke kommer i en krig mot Storbritannia.139
Tilbake i kommisjonsmøtet henviser Vagn Knudsen til en uttalelse fra Nygaardsvold om at
han ikke ville høre slikt prat fra Koht. Han påpekte dessuten at Koht er en privatperson som
uttaler sin mening, og viser til en uttalelse fra Nygaardsvold: «Så lenge jeg er statsminister,
skal ikke landet frivillig gå inn i krigen.» Men Aall gir seg ikke og hevder at Nygaardsvold i
sin handling ikke har fulgt opp dette løftet. Vagn Knudsen er enig i at det er svakheter i
regjeringens opptreden i Altmark-affæren og mineleggingen 8. april, men regjeringen har
regnet England som den farligste av de to krigførende parter. På grunn av Tysklands lille
flåte, har man ikke regnet dem som en trussel. Gjennom denne diskusjonen får vi et innblikk i
nyansene i kommisjonen. Aall viser at han er besatt av å finne feil ved de norske
styresmaktenes handlinger, mens Vagn Knudsen ønsker en mer redelig gjennomgang av det
foreliggende materialet. Der Aall ser bevis for nøytralitetsbrudd, ser Vagn Knudsen at de
norske styresmaktenes tanker om en krig ikke var knyttet til tanken om Tyskland som den
aggressive part. Men ettersom stemningen kjølner i kommisjonsmøtet, forsvarer Vagn
Knudsen sin posisjon, og det blir klart hvor han står politisk:
«Når jeg tar dette standpunkt, så er det ikke fordi jeg mener at regjeringen har opptrådt
korrekt. Jeg har jo også mine mistanker om at ikke alt er som det skal være. Men jeg vil
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gjerne at vi skulle bevise det på en måte som gjør det umulig for våre motstandere å
motbevise det. De har jo tatt med seg enkelte viktige dokumenter. De er i stand til – hvis vi tar
et standpunkt som er litt dårlig underbygd – å motbevise det, og påliteligheten av vårt arbeid
er tapt. Det gjelder her å finne de absolutte beviser, for at vi har noen, er ikke godt nok syns
jeg.»140
Det blir notert at Rolfsen var enig i dette utsagnet, og det blir dermed tydelig hvor deres
sympatier ligger. Selv om både Rolfsen og Vagn Knudsen ofte forsøker å fremme en objektiv
fremstilling, heller enn å fremme Aalls fanatiske verdensforestillinger, er det tydelig at også
de er påvirket av tanken om at det foreligger et spill det norske folk har vært uvitende om.
Dette er tydelig i Vagn Knudsens henvisning til «våre motstandere» i sitt utsagn. Her refererer
han nok til den tidligere regjering, jøssinger, kongehuset, ja, alle som ikke støttet det nye
regimet. Dette er en type «oss» mot «dem» retorikk som er svært typisk i
konspirasjonsteoretiske forestillinger.

4.2.3 Avhørt om nøytralitetsspørsmålet
I stort sett alle avhørene foretatt av Granskningskommisjonen står nøytralitetsspørsmålet i
sentrum, og alle de avhørte politikerne får spørsmål om innholdet av begrepet nøytralitet noen
gang ble drøftet på Stortinget. Spørsmålet om hvordan regjeringen og Stortinget definerte
nøytralitetsbegrepet var et viktig aspekt for kommisjonen i granskningen om hvorvidt
regjeringen hadde brutt sine egne nøytralitetsforskrifter. Men de aller fleste stortingsmennene
kan ikke erindre hvorvidt dette noen gang ble diskutert hverken i plenum eller i maktens
korridorer. De aller fleste forhenværende stortingsrepresentantene, uansett tidligere
partitilhørighet, var derimot enige om at i tiden før 9. april var stemningen slik at nøytraliteten
skulle opprettholdes, sammen med dens plikter. Det er derimot interessant å bemerke at i
avhørene av NS-medlemmer, som var stortingsrepresentanter for andre partier i tiden før 9.
april, hevder de konsekvent at England hadde et hardt grep om Norge – når dette blir kontant
avvist av andre stortingsmenn. Både fylkesmann og tidligere statsminister Jens Hundseid og
rådmann og skoledirektør Petter Edvard Vorum ble medlem av NS i 1940, og det er å
forvente at deres anti-britiske og pro-tyske syn på hendelsene farger avhøret. Hundseid
opplyser kommisjonen om at utenriksminister Koht flere ganger uttalte at England ville
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komme til å trekke Norge inn i krigen. Vorum, som var stortingsrepresentant for
Arbeiderpartiet før okkupasjonen, hevder at de aller fleste var på det rene med at nøytraliteten
kun gjaldt forsvar mot tyskere, og i Stortingets korridorer kom det til uttrykk at det var
tyskerne man skulle forsvare seg mot.141 142
En annen faktor som spilte en stor rolle for Granskningskommisjonen, var at det etter sigende
skulle ha utgått en kommando tidlig 9. april om at det kun skulle skytes på tyskere, men ikke
engelskmenn. Et bevisopptak som blir tillagt stor viktighet er av regimentsjef for 15. regiment
i Narvik, og forsvarssjef i Ofoten, Bertram Holm Sundlo.143 Han erindrer at han natt til 9.
april mottok flere oppringinger fra Divisjonskontoret i Harstad, med beskjed om at tyske
sjøstridskrefter var på vei, og kunne ventes i Ofotfjorden ved midnatt. «Vitnet mener å erindre
at han samtidig med denne beskjeden fikk ordre om å skyte på tyskerne, men ikke på
engelskmennene», heter det i bevisopptaket gjort av Granskningskommisjonen. Sundlo
erindrer også at Major Spjeldnes fra Elvegaardsmoen kom til ham rundt midnatt med samme
beskjed om at det ikke skulle skytes på engelskmennene, men på tyskerne. Han hevder også at
andre offiserer fikk denne beskjeden. Han skal ha ringt kommandørkaptein Askim, sjef på
Panserskipet «Norge», og formidlet beskjeden, hvorpå Askim hevdet at han allerede kjente til
beskjeden. Men tidspunktene Sundlo oppgir stemmer ikke overens med hva Spjeldnes oppgir
som tidspunkt for når han mottok ordren. Dessuten kan Sundlo på forespørsel ikke erindre
hvem som sendte beskjeden fra Divisjonskontoret om at sjøstridskrefter var underveis og at
det ikke skulle skytes på britene.
Vagn Knudsen uttalte i et sekretærmøte før avhøret av Sundlo at de måtte være forsiktige med
å sette for stor lit til Sundlos vitnemål: «En bør jo være mistenksom. Vi har sett nøye på dette.
Det er mange forhold som taler for at Sundlo husker feil.»144 Under selve avhøret var Sundlo
forundret over muligheten av at han skulle ha husket så feil som de nevnte rapportene tydet
på. Han konkluderer til slutt med at han faktisk ikke kan gi bestemte opplysninger om
hvorvidt beskjeden om å skyte på tyske, men ikke på engelske skip er kommet samtidig med
meldingen om at fremmede sjøstridskrefter var underveis, likesom han ikke nå kan gi bestemt
opplysning om når beskjeden om å skyte på engelske skip kom til regimentskontoret i Narvik.
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Dessuten er det viktig å legge til at det var alminnelig kjent at Sundlo var tyskvennlig og antibolsjevik, og dermed er det fristende å anta at han også så et motiv i å finne skyts for å sverte
Nygaardsvold-regjeringen.145
Det faktum at Norge skulle ha hatt en avtale med England som sikret at den norske marinen
ikke skulle skyte på britiske fartøy, uansett situasjon, var et viktig poeng for Quisling i
samtalene med Hitler sent på 1930-tallet. Sundlos vitnemål var dermed potensielt viktig for
kommisjonen, da dette støttet Quislings påstander overfor tyskerne i tiden før
okkupasjonen.146 Men, som Vagn Knudsen kanskje var klar over, vil de få store
forklaringsproblemer dersom de vektlegger dette faktum og Sundlos avhør for sterkt. Særlig
Birger Eriksens handlinger i Drøbaksundet natt til 9. april, hvor han skjøt på den fremmede
inntrengeren uten å være sikker på om de var tyske eller allierte, vil stå som et sterkt bevis på
at det ikke forelå noen avtale om at Norge ikke skulle skyte.147 Grimnes påpeker at den
stående nøytralitetsinstruksen var gjeldende natten 9. april, uavhengig av hvilken nasjonalitet
det var på de fremmede skip som trengte inn i norsk område.148

4.2.4 «Kappløpet»
Etter krigen skrev Dr. Rudolf Schiedermair, det tidligere Rikskommissariatets ekspert på
folkerett, en redegjørelse han kalte «Spørsmålet om krigstilstand mellom Tyskland og
Norge». Han hevdet at tyskerne ikke kom til Norge med et krigersk sinn, men for å komme
engelskmennene i forkjøpet og foreta en vennlig besettelse.149 Schiedermairs uttalelse må tas
med en klype salt. Han var del av Rikskommissariatet i Norge, og det er klart at han aldri ville
hevdet noe annet enn at tyskerne reddet Norge ut av britenes klør. Det var et hovedpoeng for
Granskningskommisjonen å bevise at Storbritannia hadde planer om å invadere Norge, på
invitasjon fra de norske styresmaktene, og at Weserübung derfor måtte forstås som et
preventivt angrep som svar på britenes militære aktiviteter i norsk farvann i tiden før 9. april.
Dette kan defineres som en konspirasjonsteoretisk historiefortolkning, hvor tanken om en
overhengende og presserende fare ofte står i sentrum av teoriene.
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«Kappløpet om Norge» har vært gjenstand for en debatt mellom historikerne Olav Riste og
May-Brith Ohman Nielsen. Riste hevdet at Ohman Nielsen, i verket Norvegrs siste bind,
malte frem et bilde der «alle involverte stormakter er likestilte i sine krigsmål og aggressive
framferd mot Norge.» Han mener derimot at britiske primærkilder derimot viser at de ikke
hadde planer om okkupasjon med mindre de så tegn på en tysk invasjon av Norge. I følge
ham slår Ohman Nielsen «pendelen tilbake til den tyske propagandaversjonen frå 1940 om
stormaktenes parallelle planlegging om å okkupere Norge», som han kaller «den tyske
apologetiske historieskrivningen.»150 Ohman Nielsen svarer på kritikken med at «teksten sier
eksplisitt at det alle krigspartene i utgangspunktet ønsket, etter krigsutbruddet høsten 1939,
var å forhindre motparten i å kontrollere deler av norskekysten og de viktige ressursene som
ble utskipet derfra, og at de allierte diskuterte åpent hvordan dette kunne forhindres ved
militære midler, eventuelt ved å besette områder langs kysten.»151 Hun hevder at de allierte la
militære planer for mulige tyske angrep mot norskekysten, da for å komme et slikt angrep i
forkjøpet.
Møtereferatene fra både møter i War Cabinets i London og i Elyséepalasset i Paris ble, i et
skriv sendt ut til Granskningskommisjonens medlemmer 7. juni 1944, fremlagt som bevis på
at de allierte hadde til hensikt å krenke Norges nøytralitet før 9. april. I undersøkelsen av disse
notene burde det derimot stått klart for kommisjonen at den norske regjerings innblanding i de
alliertes invasjonsplaner var ikke-eksisterende, og at britene på ingen måte ble invitert til å
invadere landet. Det burde også være fullstendig klart fra de franske og britiske notene at de
norske styresmaktene ønsket å unngå en krig mot vestmaktene. Det er tydelig at det ikke var
Norge som var av interesse, men heller landets strategiske posisjon i forhold til jernmalmen
og krigen i Finland. I et hemmelig og personlig brev fra Flåteadmiral F. Darlan til Ministeren
for det nasjonale forsvar og for krig til Daladier, refererte han til kampene i Norge som
«slaget om jernet.»152 Under møtet i War Cabinets i London den 9. mars 1940 uttaler Winston
Churchill at «det handler om å komme tyskerne i forkjøpet.»153 Her mener han altså i
forkjøpet når det gjelder malmen, ikke for en besettelse av Norge. Det kommer også tydelig
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frem at da den norske regjeringen fikk vite at britene hadde til hensikt å operere i norsk
farvann, avviste Koht, på vegne av den norske regjering, forslaget kontant, og kong Haakon
grep faktisk også personlig inn overfor medlemmene i den britiske regjering.154
Det er klart at britene hadde utarbeidet planer for mulige militære aksjoner mot Norge, slik
Ohman Nielsen hevder. Men som Kersaudy påpeker var hovedgrunnen til at de vurderte
aksjon nemlig malmtilførselen fra Narvik til Tyskland, og at de alliertes diskusjoner om å
bruke Norge som transittland for å hjelpe Finland i vinterkrigen var en kamuflasje for å få tak
i den svenske malmen.155 Men da de spurte om samtykke for gjennomgang til Finland, fikk de
et kontant nei fra begge land. Hos de britiske styresmaktene var det klart at planene skulle
først finne sted «at the moment the Germans set foot on Norwegian soil, or there is clear
evidence that they intend to do so.»156 Men denne strategien kunne jo også være gjelde for
mineleggingen 8. april, hvor det må ha vært klart for britene at en tysk motreaksjon ville
komme. Den samme holdningen eksisterte også i Wehrmachts overkommando, hvor det var
på det rene at planene kun skulle settes i aksjon dersom England ble en trussel, og tidlig 1940
holdt de en aksjon fra britene mot Norge som lite sannsynlig.157 Grimnes trekker frem dette
som de norske styresmakters hovedbekymring i tiden mellom Altmark-affæren og
mineleggingen 8. april: «Den virkelige trusselen bestod i en på forhånd ikke ønsket eskalering
av tiltak og mottiltak fra de krigførende […].»158
Altmark-affæren og mineleggingen 8. april har fått flere til å tro at det handlet om et kappløp,
men arbeidet på operasjon Weserübung var påbegynt lenge før disse hendelsene. Historiker
Hans-Dietrich Loock hevder at Altmark-episoden bare var «en foranledning og ikke årsak til
en økning av forarbeidene» i det tyske Wehrmacht.159 Han hevder at Weserübung-planen var
klar allerede sent mars, men «likevel ga Hitler ennå ikke ordre til Weserübung, han lette
fortsatt etter en begrunnelse.»160 Tyskerne var altså mye mer ekspansjonistiske i sine planer,
enn britene noen gang var under krigen. Som Ohman Nielsen hevder; «Det var HitlerTyskland som hadde en plan for å angripe hele Norge […]» Britene hadde aldri en plan om å
befeste hele Norge, men kun en sikring av sentrale byer - mens Tyskland hadde planer om en
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full okkupasjon av Norge. For britene handlet det om strategisk å stanse jernmalmen – en
mulig ekspedisjon ville derfor handle om å okkupere malmgruvene.
Vagn Knudsen hevder i kommisjonsmøtet 11. februar 1944 at bedraget fra den norske
regjering ligger i at de burde skjønt det drev mot krig. Aall er enig og mener styret skulle ha
forholdt seg helt passivt, og Fiane legger til at et norsk forsvar i Altmark-affæren kunne ikke
bli regnet som krigsårsak av engelskmennene. Men som Vagn Knudsen påpeker er det klart at
de faktiske forhold i tiden før 9. april, særlig med Altmark-affæren, tilsa at Norge ville
komme til å havne i krig mot Storbritannia.161 Fiane svarer: «Då hadde det vore klart for alle
at England hadde drege oss inn i krigen.» Aall hevder at styret, etter Altmark-affæren, hadde
inntatt et standpunkt om at de ikke ville opptre nøytralt, men at de ville unngå en krig mot
England. Fiane hevder at styresmaktene hadde fulgt Kohts grunnsetning, og at de ikke i noe
tilfelle ville i krigen på tysk side. Vagn Knudsen svarer; «Den regnet vel også med at den ikke
kunne få noen effektiv hjelp fra Tyskland», mens Aall hevder at han ikke tror man ønsket noe
hjelp fra Tyskland. I denne diskusjonen ser en igjen nyansene i kommisjonen. Underliggende
er tyskvennligheten, og tanken om Tyskland som redningsmenn, men vi ser tydelig glimt av
Aalls fanatisme, blandet med Vagn Knudsens kanskje mer edruelige holdning til den
realpolitiske virkeligheten de norske styresmaktene stod overfor. Det er derimot underlig å se
at Fiane ikke tar Aalls holdning, da han også hadde markert seg som svært englandsfiendtlig.
Det som tydelig kommer frem under diskusjonen er tanken om at styresmaktene for alt i
verden ville unngå en krig med britene, og at de absolutt ikke ønsket å havne på side med
Tyskland. Det er klart at Tysklands udemokratiske holdning ikke passet inn med den norske
tanken, og at det slik ikke ville være sannsynlig at styresmaktene ville ønsket seg Tyskland
som alliert ideologisk sett. Som Koht skriver i Frå skanse til skanse: «[…] å stå i samband
med eit nazist-styre, det ville for eit demokratisk Norge vera noko heilt utenkeleg og
umogleg.»162
Johan Nygaardsvold beskriver natten 9. april slik: «Det var en tung natt, og jeg forstod snart
at Norge var blitt en brikke i det mektige krigsspillet mellom stormaktene. Nå visste jeg at det
ikke var vi, men stormaktene som ville kjempe om Norge. Men jeg skjønte samtidig at det var
vi som måtte bære alle omkostningene.»163 Dette oppsummerer situasjonen ganske riktig;
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Norge var en brikke, og det var svært lite regjeringen kunne ha gjort for å forhindre tyskernes
innmarsj eller britisk press. Diplomatiet, både hemmelig, offentlig og personlig hadde handlet
om å forsikre seg om at de ikke gjorde noe som brøt med den norske nøytralitet og som da
eventuelt førte til en britisk reaksjon – og ikke som en del av en sammensvergelse for å bringe
Norge under britisk makt. Regjeringen oppfattet situasjonen derfor slik at en
nøytralitetskrenkelse uunngåelig ville lede til krig; enten ved at Norge skulle forsvare seg
gjennom nøytralitetsvern eller at en annen part invaderte landet. Ut fra bevismaterialet
kommisjonen hadde samlet inn og diskusjoner under møtene er det klart at
kommisjonsmedlemmene var klar over at den norske regjering delte deres frykt ovenfor
britene i tiden før 9. april. Det er underlig at Granskningskommisjonen ikke tilla dette større
viktighet, da det er klart at Nygaardsvold-regjeringen og kommisjonen delte fundamentalt den
samme oppfatningen om at England var en trussel mot norsk nøytralitet. Men kanskje passet
dette dårlig med de konklusjonene kommisjonen ønsket å trekke?

4.3 Rederiforbundet og nøytraliteten
Når det gjelder spørsmålet om Norges nøytralitet er det klart at Norges Rederiforbund var tett
knyttet opp til dette spørsmålet. For medlemmene av Granskningskommisjonen var det
selvsagt at dersom det skulle vise seg at Rederiforbundet etter press fra den norske regjering
hadde ført en mer fordelaktig politikk overfor britene, enn tyskerne, ville det være klart at den
norske nøytraliteten var brutt.
Det er på det rene at både den norske skipsfartsnæringen og de norske myndighetene ønsket å
holde seg utenfor krigen, men den store flåten bød på et potensielt problem for en konsekvent
gjennomføring av en slik politikk.164 Etter krigsutbruddet 1. september 1939 opplevde britene
at flere norske skip nektet å anløpe britiske havner med krigsviktige varer, men heller seilte til
nøytrale havner – som var ordren fra Norge.165 Dette var et kjempeproblem for britene, og den
3. september 1939 stilte den engelske regjering bestemte krav om norsk tonnasje.
Rederiforbundet hadde opprinnelig liten lyst til å slutte en avtale, og den norske regjering
kunne ikke selv slutte en tonnasjeavtale da dette ville være nøytralitetskrenkende.166
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Det var her skoen trykket for Granskningskommisjonen, og de avhørte alle de trodde kunne
ha innsikt i Rederiforbundet i mellomkrigstiden. Et slikt vitnemål ble levert til kommisjonen
av sekretær Leif Sundt 24. august 1944. Dette var en rapport om en samtale han hadde hatt
med Johannes Kristoffer Tornøe, som var godt kjent med forholdene i Stortinget, da han var
tidligere sekretær i Norges Bondelag og gruppesekretær for bondepartiets stortingsgruppe.
Han hadde uttalt til Sundt at Stortingspresident Hambro høsten 1939 fikk en telegrafisk
henvendelse fra den engelske regjering om å reise til Genève for å ivareta de engelske
interesser i Folkeforbundet. Her var Hambro kommet i nær kontakt med den engelske
regjering, og for Tornøe lå det da nær å tro at den engelske regjering benyttet denne kontakten
til å øve press på Hambro i søken etter å få Norge med i krigen på de alliertes side. Tornøe
hevder videre at dette var uten risiko for engelskmennene, som visste at de norske
styresmaktene måtte tenke på forsyningslinjene og handelsflåten, og en krig mot England
ville mest sannsynlig bety et tap av flåten og en handelsblokade.167 I alt er dette et lite
troverdig vitnemål, ettersom Tornøe lar sine egne antakelser om stormaktsspillet farge hans
oppfatning av Hambros reise til Genève. Hambro var ikke der for å ivareta engelske
interesser, men for å bli utnevnt til president for forsamlingen.168 Tornøe har dog helt rett i at
han nok kom i kontakt med briter her og at det var Hambros ønske å holde Norge utenfor
krigen.
Tornøe hevder også ganske riktig at den norske regjeringen var svært opptatt av handelsflåten.
Styresmaktene hadde hele tiden vært klar over at spørsmålet om en tonnasjeavtale med
britene før eller siden ville måtte komme opp.169 For britene handlet en slik avtale med
nordmennene om å sikre seg mest mulig av tonnasjen til alliert bruk og å hindre at skipene
seilte for fienden.170 Presset fra britene om å få i stand en tonnasjeavtale ble etterhvert så
sterkt at den norske regjeringen, også med hensyn til forsyningssituasjonen, måtte gjøre det
klart overfor Rederiforbundet at forhandlinger måtte komme i gang. Rederiforbundet hadde
ikke ønsket å starte forhandlinger før man fikk en oppfordring fra regjeringen, og selv etter
oppfordringen, som forelå den 21. september, nølte forbundet fordi de mente det ville være
ugunstig å inngå en så stor avtale såpass tidlig i krigen når fraktene var på vei oppover.171 Her
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ser vi altså at det er et klart skille mellom regjeringens plikthensyn ovenfor nasjonen og
nøytraliteten, og næringens ønske om økt krigsprofitt. Utenriksdepartementet anmodet
forbundet om å «utpeke et par representanter som deltagere i et forhandlingsutvalg som aktes
sendt til London for å forhandle om en tonnasjeavtale på basis av vilkår som ikke bringer
Norges nøitrale [sic] stilling i fare.»172 Men det første forslaget nordmennene la frem anså
britene for svært magert, og de kontret med et mye større forslag.
Nygaardsvold gjorde det klart at han av hensyn til Tyskland anså en tonnasjeavtale av et slikt
omfang britene ønsket å være uforenelig med nøytraliteten. Britenes holdning gjorde det
likevel umulig å komme utenom en avtale. Derfor måtte regjeringen finne en utvei som ikke
ble opplevd som nøytralitetskrenkende, og de ba Rederiforbundet om å komme frem til en
ordning som ga inntrykk av at forbundet sto som avtalepartner i tonnasjeavtalen. Her fulgte
Nygaardsvold folkerettens regler for nøytrale stater da han forsøkte å behandle begge stater
likt. Overfor Tyskland måtte de hevde at det kun var private redere som leide ut skipene sine
til britene, ettersom dette var lovlig etter folkeretten.
Her ser vi altså at Granskningskommisjonen har hatt rett i sine antakelser; regjeringen hadde
lagt press på Rederiforbundet for å få frem en tonnasjeavtale – men detaljene viker fra hva,
særlig Aall har antatt. Presset mot forbundet handlet ikke om å behandle britene mer
fordelaktig enn tyskerne, men om å sikre forsyninger til landet.173 Nordmennene var ikke
fullstendig i britenes lomme, slik som Granskningskommisjonen trodde. Det var nemlig også
svært viktig for den norske regjering å opprettholde handelen med Tyskland. Da britenes
handelsblokade mot Tyskland ble annonsert november 1939, protesterte norske styresmakter
høylytt og hevdet det var brudd på folkeretten. Til tross for den engelske blokaden, fortsatte
Norge handelen med Tyskland frem til okkupasjonen.174 Dette faktum er i
Granskningskommisjonens arbeid ikke tatt i betraktning, og er ikke nevnt med ett ord –
hverken i bevisførselen eller i møtereferatene.
Rederiforbundets arkiv ble grundig gjennomgått av Granskningskommisjonen. I en rapport til
kommisjonen heter det at: «Rederiforbundet var utsatt for et bestemt, kategorisk krav fra den
norske regjering om å hjelpe til å stable en tonnasje avtale på benene, at den norske regjering
etter sigende og til dels også dokumentarisk har vært utsatt for et press fra den engelske
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regjeringens side som den av den ene eller annen grunn har følt seg tvunget til å ta hensyn til.
Hvilket press og hvilke trusler som er brukt, ble Rederiforbundets vedkommende naturlig nok
ikke gjort bekjent med. Men det må være i høy grad tillat å ha sine formeninger. Samt endelig
at Norges Rederiforbund i råd og dåd søkte å bidra sitt til at vårt lands nøytralitet ikke ble
utsatt for fare, hvilket som til synlig uttrykk i de av skipsfartsdelegasjonen oppnådde
betingelser.»175
Både regjeringen og Rederiforbundet var klar over at det var høyst diskutabelt om
tonnasjeavtalen kunne sies å være forenlig med norsk nøytralitetspolitikk. Det ble lagt stor
vekt på ikke å offentliggjøre detaljene i avtalen. Det kom derfor som et sjokk at et fransk
maritimt tidsskrift 11. januar 1940 offentliggjorde en detaljert beskrivelse av den norskbritiske tonnasjeavtalen. Dette førte derimot ikke til noen offisielle tyske reaksjoner, kanskje
fordi de også fikk fordeler gjennom den tysk-norske handelsavtalen av 23. februar 1940, som
fastsatte at den norske eksporten til Tyskland skulle være like stor som i 1938. Storbritannia
hadde heller ingen innvendinger mot den norsk-tyske handelsavtalen, sikkert grunnet sin egen
gunstige skipsfartsavtale.176 Britene inngikk dessuten også en handelsavtale med Norge 11.
mars 1940. Denne avtalen var akseptabel, særlig ut fra rådende forhold, og Norge beholdt
retten til å selge både olje og fisk til Tyskland. Igjen kom det ingen protester fra tysk hold.177
Reaksjonene kom ikke før midten av mars, og det mest sannsynlig grunnet at Hitler ønsket å
bruke den norsk-britiske avtalen som et påskudd for den planlagte invasjonen. Men da britene
minela norsk territorialfarvann var dette et langt bedre påskudd for invasjonen.178 Dermed ser
vi at antakelsen Granskningskommisjonen satt med, om at det var inngått en avtale mellom
Norge og Storbritannia, ikke var en antakelse i det hele tatt. Hele avtalen var jo offentliggjort.
Dette faktum blir ikke nevnt med et ord i kommisjonsmøter eller i deres bevisførsel. Det kan
hende de ikke var klar over offentliggjørelsen, noe som kan vise at innsamling av materiale til
kommisjonen ikke var komplett, eller at de valgte å lukke øynene for den – da den helt klart
ikke passet inn i deres konspirasjonsteoretiske antakelser om hva som hadde foregått før 9.
april.

4.3.1 «Neppe tilstrekkelig grunnlag…»
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Under Granskningskommisjonens bevisopptak av tidligere ordfører i Bergen og formann i
Rederiforbundets rettsutvalg, Henrik Ameln, hevder han at han ikke tror initiativet til de
norske forhandlingene med England kom fra det norske Rederiforbund, men heller fra en
foranledning utenfra. Han hevder videre at forhandlingene med England handlet om å få de
best mulige betingelser overfor England, og at han tviler på at Rederiforbundet drøftet
hvorvidt landets nøytralitet ville bringes i fare ved en tonnasjeavtale med England:
«Etter vitnets antagelse bragte ikke avtalen noen endring i fordelingen av norsk tonnasje på
forskjellige land. Vitnet tror flåten fortsatt gikk der den pleiet å gå, og at man ville sikre seg
dette for så vidt gjelder den tonnasje som gikk i Englands interesse. Vitnet har ingen
kjennskap til at det skulle være øvet påtrykk fra engelsk hold», heter det i bevisopptaket, og
han henviser til en artikkel av Aall i Fritt Folk i april 1944, hvor Aall skrev flere artikler som
kritiserte at store deler av vår tonnasje ble avgitt til fordel for vestmaktene. «Vitnet mente det
var faktiske feil i artiklene og henvendte seg derfor til professor Aall etter å ha spurt i Norsk
rederiforbund, om man der hadde interesse av at vitnet gjorde slik hevendelse til Aall.» 179
Dessuten hevder Ameln at det, så vidt han visste, ikke kom noen protester fra Tyskland i
anledning av tonnasjeavtalen med England. Når det blir bemerket overfor ham at det var på
det rene at rederne ikke ønsket å inngå noen avtale med England, men at de ble presset av
regjeringen til å gjøre det, hevder han at han ikke har hørt noe om noe spesielt press fra det
hold. Men han må her presisere at han var i Norsk Rederiforbund kun som juridisk konsulent,
og at det hendte ofte han forlot møtene før de ble avsluttet.180
Det var Nico Solberg som av Granskningskommisjonen fikk i oppgave å gå Rederiforbundet
etter sømmene for å se om det fantes slett spill. Rapporten ble overlevert kommisjonen den 7.
juli 1944 og var på hele 47 sider. Hans oppdrag var å undersøke Nygaardsvold-regjeringens
og Norges Rederiforbunds skipsfartspolitikk omkring krigsutbruddet. Han gjennomgikk
Rederiforbundets arkiv, og i sin konklusjon hevder han ikke å ha funnet noe bevis for slett
spill: «Stort sett er resultatet i sin alminnelighet uttrykt dette: Det er neppe tilstrekkelig
grunnlag til stede for siktelse av enkelt personer innenfor Norges Rederiforbunds ledelse for i
tiden inntil krigsutbruddet 1940 å ha handlet eller villet handle i strid med det norske folks
ønske om å holde seg strengt nøytralt.»
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Solberg tilføyer at det var lite tenkelig at Norsk Rederiforbund skulle anlagt en annen kurs
enn hva det gjorde i 1939. Det med tanke på det økonomiske system som rådet i verden den
gang, som i stor grad var avhengig av skipsfart, og ikke minst med tanke på den norske
innenriks- og utenrikspolitikk som var blitt ført i flere år. Dersom det derimot var noen
personer innenfor de ledende kretser som hadde en ikke-nøytral holdning kommer ikke dette
til uttrykk i det Solberg kaller «kjølige» styrereferater, og han hevder følgende: «Det kan
neppe betviles at det har vært dyktige, kloke og ansvarsbevisste folk som har sittet ved roret i
Norges Rederiforbund. Men overfor det verdensoppgjør som tok sin begynnelse høsten 1939
har de sikkert vært predestinert til å stå på den siden de gjorde uten derfor noen av dem å
fortjene stempelet landsforrædere.»
Solberg konkluderer med at de sterke angrep fra Nasjonal Samling som siden mai 1940 var
blitt rettet mot Norges Rederiforbunds tidligere styre for å ha drevet en nøytralitetsstridig
politikk er feil, og at det nå er tilstrekkelig dokumentert at påstanden om landsforræderi og
nøytralitetskrenkelser er helt uriktig. Men han har nok skjønt hva kommisjonenes egentlige
mål og ønske med hans undersøkelse har vært, for han sier i sin konklusjon til
Granskningskommisjonen: «Jeg beklager for så vidt at det resultat jeg er kommet til, kanskje
hovedsakelig er av historisk interesse.»181At det er beklagelig at resultatet kun var av historisk
interesse, viser at Granskningskommisjonens dekke som en historisk-vitenskapelig
undersøkelse, ikke holder vann. Han beklager nok for at han ikke har klart å konkludere med
samme svar som det kommisjonsmedlemmene hadde fastslått flere år tidligere. Dette viser at
kommisjonen aktivt søkte bevis som kunne understøtte deres konspirasjonsteoretiske
hypotese.
Anklagen fra Granskningskommisjonen, om at regjeringen brøt nøytraliteten, er altså ikke
helt berettiget. Nøytralitet på det økonomiske området kan ikke gjennomføres ved alltid å dele
likt til begge sider i en konflikt - dette hadde heller ikke vært tilfellet under den første
verdenskrig. Her er det viktig å huske på Norges geografiske beliggenhet og deres
økonomiske interesser. Norge var en sjøfartsnasjon, og under en eventuell krig er det klart at
man burde stå på god fot med britene. Dette må regnes som en livsnødvendighet, og historien
har rikelige beviser for det.182 Henrik Ibsens dikt om Terje Vigen vil kanskje vekke visse
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assosiasjoner til hva en handelsblokade mot Storbritannia kan medføre – og det var nettopp
denne lærdommen fra historien som stod i hodet til norske styresmakter sent på 1930-tallet.
Press fra regjeringens side ble kanskje utført ovenfor Rederiforbundet, men folkeretten ble
ikke brutt og Tyskland hadde ikke fremmet noen protester mot den britiske tonnasjeavtalen.
Norske stortingsrepresentanter, blant annet Mowinckel, klaget høylytt over de engelske
kravene og hevdet de var forferdelige overfor et nøytralt land.183 Avtalen med England fikk
med det tyske angrepet liten betydning, selv om det la grunnlaget til Nortraships virksomhet
under krigen, men må under omstendighetene før invasjonen regnes som normal
handelskutyme og ikke som del av skittent spill.184 Det er klart at den norske regjeringen
handlet slik de gjorde for å forhindre at britene tok saken i egne hender og rekvirerte nøytrale
skip.

4.4 Avslutning
I perioden fra krigsutbruddet til aprildagene i 1940 beveget de norske styresmaktene seg i et
spenningsfelt mellom Tyskland og Storbritannia. Hovedmålet var å holde Norge utenfor
krigen, hvilket var en krevende balansegang mellom to stormakter, og som samtidig skulle
sikre Norge tilførsel av varer utenfra, og holde den norske handelsflåten i virksomhet. Norge
var allerede bundet til Storbritannia i skipsfartsammenheng, og det ville i praksis være umulig
for Norge å avslå en tonnasjeavtale med britene. Men for ikke å provosere Tyskland forsøkte
den norske regjeringen å opprettholde nøytraliteten ved å overlate tonnasjeforhandlingene til
Rederiforbundet. Denne fremgangsmåten hadde nemlig fungert under første verdenskrig.
I kjernen av Granskningskommisjonens undersøkelse av den norske nøytraliteten i tiden før 9.
april var tesen at det etter sigende forelå hemmelige avtaler mellom britiske myndigheter og
de norske styresmaktene. Kommisjonen hevdet derfor at et nøytralitetsbrudd var begått av
Nygaardsvold-regjeringen, også gjennom at de ikke hadde bygget opp et tilstrekkelig
nøytralitetsvern og forsømt forsvaret over flere år. Etter kommisjonens oppfatning foregikk
det et kappløp om å invadere Norge, og at tyskerne kom britene i forkjøpet og dermed reddet
Norge. De er også veldig opptatt av de norske styresmakters holdninger i denne perioden, og
undersøkte særlig tanken om at Nygaardsvold-regjeringen ikke ønsket å havne på «feil side» i
en eventuell krig. Kommisjonen hadde rett i at Rederiforbundet var satt under press i
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mellomkrigstiden, men tyskerne fikk også sin egen fordelaktige handelsavtale med Norge, og
protestere ikke offentlig over den norsk-britiske avtalen, før det viste seg å virke som et godt
påskudd for en mulig invasjon. Selv om kommisjonen kunne avdekke statlig hemmelighold
beviser ikke dette en altomfattende konspirasjon. Det er ikke alt offentligheten skal
informeres om, av både militære, strategiske og økonomiske grunner. At Nygaardsvoldregjeringen ønsket å holde avtalen med britene hemmelig, eller det vil si, at de ikke ønsket å
offentliggjøre detaljene i avtalen, viser at de var svært opptatt av å ikke provosere Tyskland
unødvendig. De balanserte helt klart på knivseggen når det gjaldt nøytraliteten, men vi har
også sett at de gjorde alt de kunne for å opprettholde den, i en situasjon som ikke tillot dem
annen mulighet enn å inngå en slik avtale.
Nygaardsvold-regjeringens nøytralitetspolitikk hadde en dualistisk karakter; en offisiell og en
uoffisiell. At de ikke ønsket å havne på feil side i krigen, var helt klart en uoffisiell holdning.
Men som Grimnes hevder var det den uoffisielle politikken som «ga allment direktiv for hva
Norge skulle gjøre dersom den offisielle delen av nøytralitetspolitikken slo feil, og landet ble
nødt til å velge side i en stormaktskrig.»185 Det sterke fiendebildet mot britene som var
levende i Granskningskommisjonen farget deres tanker om dette samarbeidet. Dersom vi ser
nærmere på de formålssetningene de selv satte seg ved Granskningskommisjonens tilblivelse,
skulle de se nærmere på om de norske styresmaktene «lot det norske folk anta at nøytraliteten
var fulgt». Nygaardsvold-regjeringen brøt ikke sine egne nøytralitetsforskrifter og førte ikke
det norske folk bak lyset i sine forhandlinger med britene, men hadde deres vel og ve i
tankene, som vi ser i forsøket på å sikre landets livsforsyninger og å hindre at Norge ble
trukket inn i krigen. Da Norges nøytralitet kom i faresonen, var dette kun grunnet de
strategiske interessene for Norge, og ikke grunnet de norske styresmakters holdning.
Styresmaktene hadde ikke gjort noe for å trekke hverken Tyskland eller Storbritannia
nordover, det hadde jernmalmen sørget for.
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5 Kongehuset
«Han spilte under dekke med England som dets kronede agent og
brakte Norge inn i krigen» - Vidkun Quisling, under NS 8. riksmøte
1942.186

5.1 Innledning
Et viktig aspekt ved Granskningskommisjonens undersøkelser var kong Haakons og
kongefamiliens rolle i forspillet til 9. april. Dette var ikke et så vesentlig moment at det ble
opprettet en egen stilling for granskningen, som det ble gjort med for eksempel jøde- og
frimurerspørsmålet, men det var heller ansett å være et viktig sidespor. Når
Granskningskommisjonen undersøkte hvorvidt regjeringen Nygaardsvold hadde drevet
underhåndsavtaler med britene før krigen, var kongefamilien en naturlig del av dette påståtte
spillet. Kong Haakon hadde nemlig gode forbindelser til det britiske kongehuset, og hans
anglofile holdning var ingen hemmelighet. Kongens pro-britiske holdning ble derimot av Aall
ansett for å ha en foruroligende bakside. Aall hevdet i sekretærmøte den 4. februar 1944 at
«Det har vært bevisst maskepi fra Kongens side om å ikke motsette seg engelsk besettelse.»187
Dette kapittelet skal se nærmere på Granskningskommisjonens undersøkelser av
kongefamiliens angivelige fordekte rolle i forspillet til 9. april. Det skal først sees nærmere på
retorikken mot kongehuset og kongefamiliens sterke bånd til Storbritannia. Deretter vil
undersøkelsene om dronning Mauds fertilitet og likvidasjonen av Knut Knutson Fiane bli
diskutert.

5.2 Kongefamilien
Selv om Granskningskommisjonen ikke ble opprettet før i 1943, og Quisling i utgangspunktet
ikke ønsket å nedsette kommisjonen, hadde han allerede i 1941 rettet søkelyset mot
konspirasjonsteoriene knyttet til kongehuset. I et brev fra justisminister Riisnæs den 26. mars
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1941 het det at Quisling ønsket en juridisk utredning om kongen og kongehuset hadde tapt sin
rett til kronen.188 Quisling henviste i brevet blant annet til paragraf 11 i Grunnloven, hvor det
heter «Kongen skal bo inden Riget og maa ikke uden Storthingets Samtykke opholde sig
udenfor Riget længere end sex Maaneder ad Gangen, medmindre han for sin Person vil have
tabt Ret til Kronen.»189 Han hevdet også at kongen ikke hadde oppfylt sine konstitusjonelle
plikter. Quisling ville også gå regjeringen og Stortinget etter sømmene, og se nærmere på det
han ifølge Riisnæs hadde hevdet var deres brudd på nøytralitet og deres forfølgelse av en
landsskadelig politikk som tjente Englands interesser. Her ser vi altså forløpere til
Granskningskommisjonens grunntanker. Det er ikke underlig at Quisling og Aall så en
interesse i å ydmyke den norske kongefamilien. NS savnet legitimitet og støtte i befolkningen,
og dersom de kunne svekke kongens sterke stilling, ville det bli enklere å få det norske folk
over på sin side og å skape en selvstendig regjering uavhengig fra Tyskland. Under krigen
inntok kong Haakon dessuten en mer opphøyet posisjon som det samlede nasjonale symbol.
Regjeringens konstitusjonelle stilling ble også styrket, da flertallet av den norske befolkning
fremdeles anså dem som Norges lovlige og legitime regjering.190 NS-styret følte sterkt behov
for å overta den legitimiteten kongefamilien og eksilregjeringen fremdeles nøt.
I mars 1941, i et radiointervju med raseforsker og nære venn Hans Friedrich Günther snakker
Quisling om at nordmenn ikke har noen forståelse for fedrelandet, og går rett i strupen på
kongefamilien:
«Den nye konge, en dansk prins, var den engelske konges svigersønn, og landet ble mer og
mer trukket inn i det engelsk-jødiske nett. Dette merket ikke folket, som ble innfanget i en
meget slu propaganda. Under verdenskrigen stod en del av folket på Englands, en mindre del
på Tysklands side, og etter krigen gikk denne utviklingen videre med kjempeskritt. Folket var
ikke oppmerksomt på dette fremstøt fra den jødiske, engelske imperialisme og
internasjonale…[sic] […] Det var da – hvis den var planlagt – en meget slu uttenkt taktikk,
fordi denne bevisste påvirkning ble ikke oppfattet av dem som ble påvirket – av folket selv. I
alle fall ble hele folket trukket in i dette spill.»191
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Dette intervjuet ble ikke kringkastet i Norge, og var ikke en del av NS’ offisielle propaganda,
men det er en verdifull kilde til Quislings innerste tanker. Det tilbyr et innblikk i hvordan
Quisling uttrykte seg når han befant seg i selskap med en mann som Günther.
Antisemittismen er veldig fremtredende, og blandes inn i tankegangen med britene og den
jødiske verdenskonspirasjon. Hele utsagnet drypper av konspirasjonsteorier, og kongefamilien
blir plassert i sentrum for NS’ konspirative verdenssyn.
Under andre verdenskrig ble retorikken mot kongefamilien krassere og NS angrep dem for å
virke som en hemmelig britisk agent. Å frata kong Haakon autoritet som monark kunne
utvilsomt styrke partiet rent forfatningsmessig, og å underbygge Haakons pro-britiske syn var
dessuten en måte å markere NS ideologisk på.192 Dette kjenner vi igjen fra en
konspirasjonsteoretisk tankegang, hvor bruken av fiendebilder gjør det lettere å definere sitt
eget standpunkt ved å definere motstanderen som en negativ motsetning. En pinlig avsløring
om kong Haakons private liv, eller hans fordekte kontakter med britisk etterretning, ville ha
vært et propagandakupp for Nasjonal Samling. For som tolken Holmboe hadde nevnt for
Hitler under hans samtale med Hamsun i 1943, var Norge en kongetro nasjon og de anså NS
som landsforrædere. Dersom en undersøkelseskommisjon kunne bringe de «faktiske»
kjensgjerningene for en dag, kunne folkeopinionen endres i tysk favør.193
Hamsun meldte seg også på i denne debatten. I 1943 skrev han en appell, «Til kong Haakon»,
hvor han kom med en sterk anmodning: «Da det nu endelig må være gått opp for Deres
Majestet at «hjelpen» fra Albion har sviktet, ber vi Dem straks innstille den håpløse kamp mot
tyskerne [...]».194 Han ønsket at kongen skulle frasi seg tronen, og han ville ha appellen på
trykk i avisen. Men den nazikontrollerte pressen må ha vist et hensyn til den rådende opinion,
og ønsket ikke unødvendig å provosere i en fase der motstanden mot nazismen begynte å
toppe seg. Dette viser at nazistene var klar over kongens sterke posisjon, og et angrep på ham
ville ikke være fordelaktig for å opparbeide seg goodwill i det norske folket.
Det er klart at det fantes et spesielt bånd mellom Storbritannia og Norge, som bunnet ut i
likheter historisk, geografisk, økonomisk og dynastisk. Men Granskningskommisjonen
overdimensjonerer kameratskapet mellom de to nasjonene, for i mellomkrigstiden hadde
vennskapet med England ingen innvirkning på den norske nøytralitetspolitikken. Dette ble
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også tydelig etter krigsutbruddet, da vennskapet ikke hadde hindret britene i å borde Altmark i
februar 1940 eller forlate den norske hæren i Namsos tre måneder senere.195

5.2.1 Arverekken
Når tidligere stortingsmedlemmer ble avhørt var det sjelden kongehuset som stod i sentrum
for avhøret. Kongehusets rolle ble heller lagt til som et «tilleggsspørsmål» mot slutten av
forhøret. De fleste stortingsmedlemmene hadde lite å tilføye til ryktene eller
konspirasjonsteoriene om prins Olavs opphav eller kongens påståtte fordekte rolle i forspillet
til 9. april. Det var de som kanskje bemerket at de syns det var underlig at kongen hadde valgt
å reise til England, et krigførende land, heller enn Sverige, som var nøytralt. Men som den
britiske sendemannen Cecil Dormer påpekte ovenfor kong Haakon: «[…] ved å bli i Norge
etter de allierte hadde evakuert, ville H.M i virkeligheten bli en fange ute av stand til å hjelpe
sitt folk eller overhode komme i kontakt med dem.»196 Men noe stort mer enn dette fikk ikke
Granskningskommisjonen ut av dem.
Under bevisopptak av Magnus Nilssen, Stortingspresident fra 1935, får også han spørsmål om
kongefamilien, hvor det er Krogh som supplerer: «Det ble underhånden sagt at den daværende
prins Alexander ikke var prins Carls sønn. Det siste skal ha vært omtalt i den
sosialdemokratiske avis.» Men Nilssen kan ikke huske å ha lest dette i noen avis, men kan
huske snakk om det – dog la han ikke besynderlig vekt på det.197
I tillegg til å ville avsløre om det fantes noe skittent spill fra kongens side, ønsket
kommisjonen også å bringe på det rene om det var noe hold i ryktene om at Maud og Haakon
ikke var foreldrene til kronprins Olav – da ville arverekken falle i grus og den norske
kongefamilien stå uten arving. Dette ville svekke kongens stilling, da en av grunnene til at
valget falt på dem i 1905 var fordi de hadde barn og kunne bringe kongehuset videre. Det
norske folk hadde dermed blitt løyet til.
Et av de viktigste bevisopptakene for Granskningskommisjonen var avhøret av frøken Anna
Watt Bühring, den 15. mai 1944.198 Hun hadde i en årrekke vært en del av København195
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sosieteten, og vanket i en krets som stod den danske kongefamilien svært nær. Det året
Norges krone ble tilbudt prins Carl av Danmark var hun til stede i København. En kveld var
hun i middag med flere høytstående mennesker, blant kongefamiliens prest Jacob Pauli. Prins
Carl og Maud var kveldens samtaleemne, og Bühring ble fortalt at prins Carl ikke ville motta
tilbudet fra Norge fordi prinsesse Maud vegret seg: «Maud ville helst være privatmenneske.
Hun var ansett for å være sky. Vitnet antar at dette var en av årsakene til at Maud ikke ville til
Norge som dronning, men når hun vegret seg var det også på grunn av den lille prinsen. Hun
var jo hans adoptivmor», heter det i vitneavhøret. Hun påpeker at dette var alminnelig kjent
for denne kretsen.199
I et annet middagsselskap noen dager senere, hadde Bühring Mauds danske livlege til bords –
navnet husker hun derimot ikke. Livlegen fortalte Bühring at prins Alexander var sønn av
prinsesse Victoria og en engelsk offiser, som av parlamentet var blitt nektet å gifte seg. Da
Victoria fortalte sin far at hun ventet barn ble Maud kalt hjem fra København, og fikk der
beskjed om at hun måtte redde familien fra skandale ved å adoptere Victorias kjærlighetsbarn.
Livlegen fortalte videre at i Danmark visste man ikke annet enn at Maud var syk, og da det
kom melding om at Maud hadde født en gutt, var det flere som nølte med å offentliggjøre
dette fordi det måtte være løgn. Det var nemlig av danske leger konstatert at Maud ikke kunne
få barn. Fra engelsk hold ble det fortalt at det var foretatt keisersnitt, og at det var et så
vanskelig tilfelle at dansker leger ikke kunne utført det.
Bühring antar at grunnen til at akkurat Maud skulle adoptere Victorias sønn var at hun var
hennes søster og at Maud var gift. Bühring hevder i avhøret at hun var helt overbevist om at
det livlegen fortalte henne om prins Alexanders opphav var sant, og at flere av de andre
middagsgjestene hadde ledd av hennes forbauselse da hun var usikker på om livlegen spøkte
med henne. Flere av de tilstedeværende understøttet nemlig livlegens beretning. Også ved
senere anledninger i Københavns selskapsliv fikk hun inntrykk av at det i København var
alminnelig kjent i overklassen at prins Alexander ikke var Mauds sønn.
Et annet bevisopptak av frøken Johanne Gunderud, den 17. mai 1944, understøtter Bührings
fortelling. Hun var en forhenværende sykepleier, som arbeidet som sykepleierske i England
fra 1903-1914. Da hun arbeidet ved et sykehus i London hørte hun fra engelsk hold at Mauds
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barn egentlig var Victorias.200 Men det faktum at Victoria skal ha vært gravid på dette
tidspunktet virker svært usannsynlig. I Folket (2004) henviser Bomann-Larsen til en bisetning
i avisen The World den 5. mai 1903 som antydet at prinsesse Maud befant seg i «en noe
svakelig helsetilstand», og den 16. juni, altså bare tre uker før prins Olav nedkom, skal
prinsesse Victoria kastet glans over Ascot-stevnet.201 Hvordan Victoria kunne reist i vogn fra
slottet Windsor til veddeløpsbanen i en høygravid-situasjon er derimot uvisst. Det er også på
det rene at samme dag som Ascot-stevnet ankom jordmoren, Mrs. Green og fødselslegen sir
John Williams Appleton House, hvor Maud og Carl befant seg.202
Vitneavhørene til Bühring og Gunderud er hverken første eller siste gang herkomsten til
tronarvinger er blitt diskutert. Hvorvidt disse vitnemålene holder vann er en annen sak, da
flere historikere i ettertiden har tilbakevist slike rykter på det sterkeste. Blant annet har
historiker Bodil Katarina Nævdal sterkt tilbakevist ryktene om Olavs opphav, da særlig etter
Tor Bomann-Larsen i kongebiografien Folket (2004) hevdet at Maud ble gravid ved kunstig
inseminasjon, og at det var den britiske kongens livlege som var faren. Hun skriver i
artikkelen «Kongebiografi på ville veier» publisert i Samtiden at: «Jeg må i dag bestemt tro,
med den sikkerhet som ligger i de dokumenter jeg selv har – samt etter å ha gått gjennom
materiale og kilder rundt Folket – at kong Haakon definitivt er kong Olavs biologiske far.»203
I samme artikkel tar hun også tak i en annen nazi-propaganda, som ble fremmet under krigen,
nemlig at dronning Maud etter sigende skal ha blitt obdusert etter sin død, og at
obduksjonsrapporten var kommet på avveie og havet i de tyske okkupantenes hender. De
tyske legene hadde konstatert at dronning Maud aldri hadde vært gravid.204 Det ble også i en
artikkel i Dagbladet Magasinet i mai 2001 hevdet fra Per Bradley, tidligere NS-mann og
Frontkjemper, at han gjennom jobben på Etterretningskontoret fikk fortalt av partiminister
Fuglesang om obduksjonsrapporten, som slo fast at dronning Maud ikke hadde født barn. Han
så derimot aldri rapporten selv og møtte aldri de tyske legene – han hevdet dessuten at
Quisling ikke offentliggjorde dette av respekt til kongefamilien.205 Dette vitnemålet, fra en
tidligere NS-mann, kan ikke sies å være spesielt troverdig. Særlig når Quisling, som vi har
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sett, ikke virket å være spesielt opptatt av å spare kongefamiliens følelser. Bomann-Larsen
avviser også dette, og fremstiller i Folket flere kilder på hvordan fødselen foregikk. Det gjør
også Nævdal, som blant annet refererer til et brev datert Appleton House juli 1903: «Brevene
var signert en av det britiske hoffs gynekologer Sir John Williams, til hans hustru Lizzie.
Brevene forteller om prinsens fødsel 2. juli 1903 og om alle besøk fra kongefamiliens ulike
medlemmer i den anledning.» Bomann-Larsen hevder derimot i en kronikk mot Nævdal at
hennes rapport ikke gjør noe for å ødelegge hypotesen om at Haakon ikke er Olavs far, men
han skriver: «Man behøver ikke selvbestaltede overdommere og patetiske «rapporter», for å
holde fast ved at kong Haakon alltid vil bli stående som kong Olavs far. «Barnet var hans»,
oppsummerer jeg i Folket. Det var født av hans kone, i hans ekteskap, og det hadde arvet hans
tittel.»206

5.2.2 Mystiske møter
Folk i kongens stab ble også avhørt av Granskningskommisjonen i relasjon til kongens
bevegelser i tiden før 9. april. Ivar Nesset var slottsknekt på Slottet fra oktober 1930 til 9.
april 1940, og NS-medlem fra mai 1933. I avhør av Granskningskommisjonen kunne han
fortelle om kongens mystiske nattlige møter med en person som trolig var tilknyttet britisk
etterretning. Han forteller om en britisk mann ved navn Eric Smith som besøkte Slottet flere
ganger i 1940 for konferanser med kongen: «Han kom alltid om kvelden, aldri til lunsj.
Smiths besøk om natten var påfallende for de fire som hadde vakt. Man trakk ingen slutning
av Smiths besøk, men det var jo det ryktet blant Slottets funksjonærer at han skulle være
knyttet til Secret Service. Han kjørte bakveien for ikke å vekke oppsikt, og han kjørte i en
liten sportsbil», sa han i sitt vitneavhør.207 Smith er også nevnt i flere andre vitneavhør, og
definert som et bevis på at kongen drev etterretning for britene. I virkeligheten var Eric Smith
løytnant og tilknyttet den britiske legasjonen. Han var ofte i selskap med Cecil Dormer, den
britiske sendemannen til Norge fra 1934. Smith hadde ledsaget dronningen på flere av hennes
reiser, og blir av Bomann-Larsen beskrevet som «den dronningtro løytnant.»208 Han hadde
også ankommet kronprinshytta Trangen den 2. juni med Cecil Dormer, og Bomann-Larsen
skriver i Æresordet (2011): «Som en kjærkommen gjenganger fra fredeligere dager
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medbrakte han dronning Mauds trofaste ledsager, Eric Smith. Den assisterende
marineattasjeen hadde fulgt med ministeren da han returnerte fra England. De kom, noterte
kongen, «for å gi mig den triste meddelelse om tilbagetrækning av hjælpen.»209 Han skal også
ha fulgt kongefamilien med på «Devonshire», på ferden over til England. I boken Dronning
Maud: et liv – en motehistorie (1995), blir også Eric Smiths kone referert til i forbindelse med
en anbefaling av en syerske; «Dronning Maud kjente ekteparet Smith godt, og var til stede da
deres barn ble døpt i 1908. Hun må derfor ha funnet det naturlig å spørre om Fru Smith kjente
en dyktig syerske da hun uventet fikk behov for nytt antrekk.»210 Smith må altså betegnes som
en nær venn av kongeparet, og ikke som den James Bond-lignende karakteren han fremstilles
som i Granskningskommisjonens dokumenter. Hans besøk på Slottet i perioden før 9. april
kan naturlig forklares som et ledd i norske styresmakter desperate forsøk på å få grep om
britenes planer for Skandinavia.
Nesset opplyser også under samme avhør at kong Haakon «i høy grad gjorde forskjell på de
ulike nasjoner.» Her nevner han at kongen ikke tok i mot tyskere på Slottet, men at
sendemenn fra allierte land var mer enn velkomne. Dette var nok ikke tilfellet, og da Nesset
ble avhørt flere år senere er det mulig at hukommelsen kan ha sviktet ham. Dessuten var
Nesset NS-medlem, og i samme tråd som med avhør fra andre NS-medlemmer må man ta
deres avhør med en klype salt da de uten tvil var påvirket av den konge- og britiskfiendtlige
retorikken i partiet. Han fikk også spørsmål om slektskapet mellom Olav og dronning Maud,
men dette avfeide han: «Vitnet regner dette som et rykte i likhet med at Olavs barn etter ryktet
skulle være både døve og blinde.»211
Flere underlige tilfeldigheter og møter blir fremlagt for Granskningskommisjonen. Blant
annet fra direktøren på Hotel Continental, Hans Mørk, som fortalte om en britisk løytnant som
lød navnet «Doret». Han forsvant fra hotellet 9. april uten å gjøre opp for oppholdet og
etterlot bagasjen sin, som inneholdt en full uniform. På spørsmål fra
Granskningskommisjonen om bagasjen inneholdt våpen kunne ikke Mørk gi noe eksakt svar.
Noen dager etter 9. april får direktøren en melding fra postkontoret om en pakke som hadde
kommet i retur. Direktøren hentet den, og denne inneholdt en meterlang rull stemplet «Maps
of Norway», adressert til en mann i London, Mr. Challender. Ved nærmere inspeksjon
inneholdt rullen fire kartplater over kysten fra Malmø i Sverige til Andenes, med kryss to
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steder. Vitnet oppfattet det slik at kryssene avmerket steder som ble minelagt av
engelskmennene umiddelbart før tyskerne kom til Norge.212 Dette bevisopptaket viser hvor
Granskningskommisjonens interessefelt i forhold til kongefamilien lå, nemlig i mystiske
tilfeldigheter som kunne støtte påstanden om et hemmelig spill. Det er derimot ikke
usannsynlig at det fantes britiske spioner på norsk jord i tiden før okkupasjonen, da det
britiske Admiralitetet sendte flere etterretningsagenter til Norge etter november 1939,
ettersom det var lite fremdrift å spore i forhandlingene om norsk tonnasje.213 Men dette er
ikke ekvivalent med at regjeringen konspirerer mot det norske folk.
Wilhelm Georg Kirsch, Skaugums overgartner frem til 1937, kunne i sitt avhør fortelle at han
fra funksjonærer ved Skaugum, som han fremdeles hadde kontakt med, hadde hørt at
verdisaker 8. april 1940 ble flyttet fra Skaugum i rundt ni biler. Det ble sagt at de skulle til
Sverige. Vitnet kunne derimot ikke huske hvem han hadde fått denne informasjonen fra.214
Dette er igjen et lite sannsynlig vitnemål, basert på rykter som ikke kan festes lit til.
Granskningskommisjonen kunne derimot bruke dette for å underbygge tanken om
kongefamilien som flyktet, som hadde vært en stor del av Nasjonal Samlings propaganda.
Slike vitneavhør kunne selvsagt ikke brukes til mye, men det viser at
Granskningskommisjonen tok oppgaven med å finne dokumenter som kunne sverte
kongefamilien på alvor. Det virker sannsynlig at kommisjonen hadde til formål å bruke
informasjonen de mottok under vitneavhørene, men at denne måtte utkomme til riktig tid. I et
brev fra Rolfsen til resten av medlemmene av Granskningskommisjonen, som gikk ut den 3.
august 1944, har de fått refs fra tysk side om å lekke informasjon. Arbeidet med å sikre
norske dokumenter som var i tysk besittelse var blitt satt i fare:
«I dag ved en konferanse med Oberststurmbannführer Noot erfarte, at Reichkommissar hadde
sperret videre adgang til dokumentene, da materialet fra Granskningskommisjonen var blitt
utnyttet ved et for øvrig slett produkt av et flyveskrift stammende fra NS hold. Det siktes her
til et flyveskrift om kronprinsens avstamning. Forutsetningen fra tysk hold er at intet av
Granskningskommisjonenes materiale offentliggjøres før etter konferanse med de tyske
myndigheter. Det lykkes denne gang å få opphevet sperringen av dokumentene, men absolutt

212

Bevisopptak Hans Mørk. Direktør Hotell Continental, 14 mars 1944, S-1162 Justisdepartementet,
Granskningskommisjonen 1943, L0022, 0002
213
Kersaudy, Kappløpet om Norge, 1990, s. 17
214
Avhør utført av Granskningskommisjonen av 1943, Wilhelm Georg Kirsch, den 14. mars 1944, S-1162
Justisdepartementet, Granskningskommisjonen 1943, L0022

64

intet av Granskningskommisjonens materiale må for framtiden bli brukt ved offentliggjørelse
av propagandastoff eller liknende. Alt vedrørende Granskningskommisjonen må betraktes
som strengt konfidensielt. Skulle et liknende tilfelle gjenta seg, vil det kunne medføre at
Granskningskommisjonen ikke kommer videre i sitt arbeid, hvilket ville være meget
beklagelig».215
Granskningskommisjonen fryktet nok å miste goodwill fra tyskerne, og var fullstendig klar
over at tyskerne hadde makt til å stanse kommisjonen, eller dens tilgang til informasjon.
Skrivet viser også at kommisjonsmedlemmene må ha vært klar over propagandakraften til
materialet de undersøkte.

5.3 Likvidasjonen av Knut Knutson Fiane
Et av de mest underlige aspektene ved Granskningskommisjonen er tilfellet med Knut
Knutson Fiane. Han ble invitert til å overvære kommisjonens første møte 11. desember 1943,
da de øvrige medlemmene, blant annet Hasle, mente det var feil at han ble forbigått i
utnevnelsen av kommisjonsmedlemmer. Fiane hevdet selv under møtet at han egentlig ikke
ønsket å være medlem, men da kommenterte Hasle: «Hvis ministerpresidenten oppnevner
Dem, kan De vanskelig avslå det.»216 Noe mer blir ikke sagt om den saken, og Fiane ble
utnevnt til sekretær. Grunnen til at han ikke ønsket å ta del i kommisjonen, hevdet han var
fordi han hadde så mye annet å holde på med, men han uttalte i samme møtet at «[…] det
arbeide som her skal gjøres har min største interesse.» Men det er ikke hans arbeid i
kommisjonen som gjør han til et mystisk trekk i Granskningskommisjonens korte historie.
Det er det faktum at han den 21.september 1944 ble likvidert på åpen gate på Majorstua av to
Milorg-menn.217 Dette var en av de mest omtalte likvidasjoner både under og etter krigen.218
Under kommisjonsmøtene hadde Fiane vist en særlig stor interesse for britenes atferd i tiden
før 9. april og kongefamiliens genealogiske trekk. Han var en ivrig republikaner, og han
virker ofte, på lik linje med Aall og Neegaard Østby, å ville løfte undersøkelsen opp til et mer
grandiost nivå. I kommisjonsmøtet 24. mars 1944 hevder han at «det gjelder å få så utførlige
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og så sikre opplysninger som råd er om den virkelige norske regjeringspolitikken. Det er
mulig at hemmelige direktiver om den virkelige regjeringspolitikken er sendt til de norske
sendemenn i London, Paris, Moskva, Washington, Warszawa, Stockholm, Helsinki,
København o.fl. Alle dokument som kunne kompromittere det gamle styret i Norge er
ventelig ødelagt eller tatt med ut av landet.»219 Tanken om at viktige dokumenter var ført ut
av landet opptok Fiane, og i flere møter argumenterer han at disse er av kritisk viktighet for
deres arbeid. Han foreslo under flere møter, blant annet sekretærmøtet 24. mars 1944 og
kommisjonsmøtet 14. april 1944, å reise til København for å få utlevert dokumenter, blant
annet for å undersøke de genealogiske ryktene rundt kongefamilien – de danske arkivene var
nemlig ikke ført ut av landet. Det blir til slutt vedtatt på møtet 5. mai 1944 at Fiane skal
igangsette en granskningsferd til Danmark. Fiane hevder i møtet 20. juni at han har bedt om
hjelp fra Quisling til dette, som i sin tur satte byråsjef Carlsson på saken. Fiane ønsket
opprinnelig å ha med seg flere av kommisjonsmedlemmene, men til slutt virker det som han
drar alene. I et brev til Aall fra Fru Aagoth With Fischer, som drev diverse kontorarbeid for
Granskningskommisjonen, datert 15.august 1944, skriver hun: «Krogh har tatt med Fiane som
reiser nedover til Wien til en telegrafkonferanse i slutten av august, han vil da på nedtur bli
over i København for å få ordnet med arkivene der med det samme.» 220 Det er dermed ingen
andre som med sikkerhet kan slå fast hva Fiane foretok seg i København og hva han eventuelt
fant av informasjon.
Det er to hovedteorier om hvorfor Fiane ble likvidert, og en av teoriene knytter seg til
Danmarks-turen, som han hadde vært på måneden før. Det ble hevdet at Fiane satt på
informasjon om kongefamiliens genealogiske trekk som han hadde funnet frem til i Danmark.
Den andre teorien hevdet at Fiane ble likvidert fordi han ble ansett som en farlig angiver av
motstandsbevegelsen. Førstnevnte teori fremmer journalist Egil Ulateig i boken Med rett til å
drepe (1996). I Ulateigs fremstilling skal Professor Olaf Broch ha vært vitne til drapet, og i
Ulateigs gjengivelse forteller Broch at han hørte et skudd og et rop, og så en skikkelse bak en
bil utenfor Majorstuveien, som han beskrev som «i en slags farende eller svingende
bevegelse, liksom i ferd med å styrte eller falle. Det måtte ha vært den eventuelt drepte. Fra
ham var vel også ropet kommet. Skuddene hadde blinket omkring denne skikkelse, men jeg
kunne ikke altså avgjøre om de kom fra en eller to motstående personer og hvor denne før
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hadde vært plassert, i bilen eller kanskje i nisjen foran inngangsdøren.» Ulateig skriver videre
at to øvrige personer var vitne til mordet; en sykesøster, som løp til for å hjelpe, men skyndte
seg vekk da hun så at Fiane var død, og en mann, som hevdet at en høy mann i Burberry-frakk
hadde skrådd over gaten, og gitt ham beskjed om å fjerne seg.221
I den NS-vennlige avisen Folk og Land i etterkrigstiden florerte det med artikler om Fianes
likvidasjon, og det er i stor grad slike kilder Ulateig baserer seg på i sin fremstilling. Ulateig
hevder også at etter Fiane var blitt skutt, fjernet eksekutørene flere dokumenter fra
dokumentvesken hans – disse dokumentene var påstått å stamme fra Fianes tur til København.
Ulateig hevder at vesken også inneholdt 3000 norske kroner og fire svenske
statsobligasjoner.222 I NS-kretser var oppfatningen at motstandsbevegelsen var interessert i
Fianes dokumentmappe, da den angivelig inneholdt kompromitterende materiale om
kongehuset. Hva dette kompromitterende materialet var hevder historiker og tidligere Milorgleder Svein Blindheim å vite. I et intervju med Dagbladet i 2001 hevder han at
dokumentvesken inneholdt penger, og «rimeligvis også rapporten fra avhøret av
forhenværende sykepleiersken Johanne Gunderud.»223 Det finnes ingen håndfaste bevis for at
Fianes eksekutører faktisk tømte dokumentmappen hans, da ingen andre kilder enn NS-folk
og Folk og land henviser til dette faktum i tiden etter drapet. Dessuten er det ganske
usannsynlig at mappen inneholdt avhøret av Johanne Gunderud, da hun var blitt avhørt 17.
mai samme år, altså flere måneder tidligere. Videre i Blindheim-intervjuet gjengir han deler
av dette avhøret, og det blir tydelig at de har blandet dette sammen med avhøret av Anna Watt
Bühring, som ble intervjuet 15. mai av byrettsdommer Solveig Stang - i Oslo. Det eksisterer
altså intet annet enn rykter om at Fiane besatt informasjon som kunne sverte kongehuset
dagen han ble myrdet, og at dette var grunnen til at motstandsbevegelsen fant det nødvendig å
likvidere han.
Motstandsbevegelsen selv hevdet derimot gjennom illegale presse under krigen at Fiane ble
likvidert fordi han var en «farlig angiver», men Ulateig hevder at Fiane ble beskrevet som en
rolig mann og kan ikke forstå hvorfor han ble ansett som farlig av Hjemmefronten. Ulateigs
fremstilling er svært spekulativ og konspirativ, og fremmer i stor grad de nasjonalsosialistiske
teoriene om likvidasjonen. I Over grensen? (1999) skriver Hjemmefrontmuseets direktør
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Arnfinn Moland at det er en rekke feil og usannheter i Ulateigs bok. Han henviser heller til
teorien om at Fiane ble likvidert grunnet hans angiveri i Telegrafverket, hvor forholdene på
arbeidsplassen skal etter hvert ha blitt uholdbare grunnet Fianes aktivitet. I en fortrolig
meddelelse av 2. juni 1944, av ansatt Ole Borge, står det at Fiane «besøkes stadig av Stapo og
S.D. Disse resulterer i regelen i arrestasjoner av en eller flere». I en annen rapport heter det at
«han har sørget for at ca. 10 personer i Oslo er blitt avsatt fra sine stillinger eller/og
arrestert.»224
Jens Christian Hauge bekreftet etter krigen at Fiane ble likvidert av hjemmefronten fordi han
forsøkte å avsløre Milorgs livsviktige telefonavlyttingstjeneste ved Oslo Telegrafverk.225
Dette arbeidet kunne fort bli kompromittert dersom Fiane fortsatte med angiveriet. I en
rapport fra sikringstjenesten i Telegrafverket står det: «Det er et utbredt ønske blant
personaler at så vel Fiane som hans frue snarest blir uskadeliggjort, likedan som hans
forvisning fra bedriften vil være en slik advarsel til de andre medlemmer av NS at de vil
oppføre seg på en litt mindre utfordrende måte.»226 Likvidasjonen handlet kanskje derfor om å
statuere et eksempel av Fiane.
Kona til Fiane, Alvhilde, forsøkte etter krigen å få konkrete svar på hva som hadde skjedd
med mannen hennes. Den 12. mai 1953 mottar hun et brev fra riksadvokat Andreas Aulie,
hvor det stod at det «ikke i påtalemyndighetenes arkiver finnes opplysninger som viser at
Knut Knutson Fiane har gjort seg skyldig i noe angiveri til fienden eller til NSmyndighetene.»227 Dette mener Moland er et interessant utsagn, nettopp fordi det viser enten
at påtalemyndighetene ikke hadde oversikt over de anklagene som Hjemmefronten satt inne
med og som klart viser at det her dreier seg om «angiveri til fienden eller til NSmyndighetene.» Han hevder også at anklagen kan også ha blitt slettet av Riksadvokaten i
ettertid, eller at Aulie ville få saken avgjort.228 Grunnene til at noen ble likvidert under krigen
kan vi finne i et brev fra Jens Chr. Hauge til riksadvokat Aulie, sendt mai 1947. Han skriver at
de kriterier som lå til grunn for å få tillatelse til likvidasjon ble gitt dersom det forelå sikre
beviser for agentvirksomhet eller angiveri, dersom det var åpenbar fare for gjentakelse, at den
fare som truet organisasjonen måtte ansees for å være betydelig og overhengende, eller at
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eksekusjonen ble ansett for å være det eneste mulige forsvarsmiddel.229 De to teoriene rundt
Fianes likvidasjon faller inn under det første og det siste kriteriet. Enten ble han likvidert fordi
det var sikre beviser for angiverivirksomhet, eller fordi det ble ansett som eneste
forsvarsmiddel for å forsvare kongefamiliens ære. Det første virker mest sannsynlig.
Etter krigen var det vanskelig å redegjøre ordentlig for likvidasjonene under okkupasjonen.
Ikke bare var manglende dokumentasjon et problem, da skriftlig bevismateriale var ikkeeksisterende i de fleste sakene. Moland påpeker at «det som eventuelt måtte ha eksistert av
utredninger var blitt «øyeblikkelig tilintetgjort» straks saken var ferdig behandlet og
likvidasjonsordren ble gitt.»230 Dessuten mente Hauge at de som hadde utført likvidasjonene
måtte ha krav på lovens beskyttelse og ikke bli offentliggjort. Han følte et ansvar for de
impliserte og deres nærmeste, og historiker Olav Njølstad mener denne ansvarsfølelsen ble
bestemmende for Hauges holdning til likvidasjonssakene.231 Det er nettopp denne
diskresjonen som har gitt grobunn til de mange ryktene rundt Fianes drap. Men at Fiane skal
ha blitt likvidert fordi han var i besittelse av sensitivt materiale om kongefamilien er høyst
usannsynlig. Det er mer sannsynlig at Fiane ble likvidert fordi motstandsbevegelsen anså ham
som en angiver, og ønsket å statuere et eksempel.

5.4 Avslutning
For Granskningskommisjonen var det vanskelig å undersøke nøytralitetsspørsmålet uten å
involvere kongefamilien, da de anså Nygaardsvold-regjeringen og kongehuset for å ha
interesser som ikke sammenfalt med det som var det beste for det norske folk. At kong
Haakon var pro-britisk var ingen hemmelighet, men at han i det skjulte arbeidet for å legge
Norge under en fremmed makt er en ganske absurd slutning. Dette er mannen som insisterte
på en folkeavstemning før han godtok den norske tronen, som tok valgspråket «Alt for
Norge», og nektet å utnevne Quisling til statsminister på grunnlag at han ikke hadde noe tillit
fra folket eller Stortinget.232 Kongens berømte nei må stå som et bevis på at han hadde
nordmennenes vel og ve i tankene.
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I Granskningskommisjonens undersøkelser virker det som fordommene mot kongefamilien
har fått ben å løpe på. Dette er tilsvarende det Sørensen refererer til i sitt første
definisjonspunkt av konspirasjonsteoriene, «Den store avsløringen».
Granskningskommisjonen ønsket å trekke teppet dramatisk tilbake, og avsløre for det norske
folk hvem deres elskede konge egentlig var. All fornuft forsvinner derimot ut av vinduet når
Granskningskommisjonen beveger seg over til å undersøke arverekken og dronning Mauds
fertilitet. For hva har dronningens eventuelle fertilitet å gjøre med tyskernes overfall på Norge
9. april, eller eventuelle underhåndskampanjer med britene i tiden før overfallet?
Fiane-aspektet er en spennende fotnote i saken, og står for flere som bevis på kongefamiliens
fordekte spill. Mest sannsynlig ble ikke Fiane drept fordi han besatt hemmelig informasjon
om den norske kongefamiliens genealogi, selv om det er mulig at motstandsbevegelsen kan ha
trodd dette før likvidasjonen. Men selv om han ble likvidert på grunnlag av dette, er ikke det
et håndfast bevis for at kong Haakon sammensverget mot Norge.
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6 Jødefiendtligheten og antifrimureriet i Granskningskommisjonen
av 1943
«Det skulle ligge nokså nær for alle fornuftige tenkende mennesker å forstå at
det her er noe som ikke stemmer», Halldis Neegaard Østbye i Jødenes krig.

6.1 Innledning
Granskningskommisjonen tok for seg relativt edruelige temaer når det gjaldt undersøkelsen av
nøytralitetsspørsmålet. Men det var også andre, svært mye mindre edruelige temaer, som var i
kommisjonens søkelys. Kommisjonen satte i sin granskning jøder og frimurere på
dagsordenen, og planla undersøkelser om hvorvidt de hadde hatt en finger med i spillet i tiden
før 9. april. Med dette er det tydelig at Granskningskommisjonen forsøkte å sette de påståtte
konspirasjonene mot Norge inn i en grandios sammenheng. Det at Nygaardsvold-regjeringen
og kongehuset etter sigende skal ha konspirert kan defineres som en begrenset
konspirasjonsteori, men det faktum at jøder og frimurere skal ha vært innblandet i
sammensvergelsen er en stor, verdensomspennende konspirasjonsteori.
Dette kapittelet skal se nærmere på hvordan antisemittiske holdninger gjorde seg gjeldende i
Nasjonal Samling og Granskningskommisjonen av 1943, og hvordan tanken om en jødiskfrimurerisk verdenskonspirasjon påvirket kommisjonens arbeid.

6.2 Fiendebildet i Nasjonal Samling
Granskningskommisjonen av 1943 fremsatte jødene, frimurerne og britene som konspiratører
i forspillet til 9. april. Disse tre kan også defineres som en slags treenighet innen klassiske
konspirasjonsteorier. Det var særlig forestillingen om en jødisk konspirasjon som lå dypt i
Nasjonal Samlings tankemønster, men også en inngrodd skepsis mot frimurerne og britene,
som nazistene mente var styrt av «kunstige jøder», nemlig de som var påvirket av den jødiske
ånd. Britene ble av nasjonalsosialistene ansett som «kunstige jøder», og dermed ville deres
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påståtte innblanding med styresmaktene i Norge kunne betegnes som en stor
konspirasjonsteori. Dette så vi i forrige kapittel at Quisling hadde hevdet allerede i 1941, i
intervjuet med Günther, hvor han hevdet at Norge ble trykket inn i «det engelsk-jødiske
nettet» av kongefamilien, at dette var en slu og taktisk manøver, og at nordmennene ikke
hadde forstått hva som foregikk.233 For Nasjonal Samling ble arbeidet mot disse kreftene
ansett som en forsvarskrig, tilsvarende retorikken Hitler hadde brukt i Nazi-Tyskland.
Rasemessige forestillinger hadde lenge vært til stede i det norske samfunn, og historiker Hans
Fredrik Dahl påpeker: «Det skulle godt gjøres å vokse opp i Norge i 1880- eller 1890-årene
uten å bli dypt merket av dette».234 Helt fra Nasjonal Samlings opprettelse hadde rasismen
vært en del av deres plattform, selv om det kanskje ikke var uttrykt eksplisitt i deres
partiprogram fra 1934 – som var gjeldende under hele okkupasjonen.235 Antisemittismen må
derimot ikke overdrives som et overordnet element hos NS før krigen, men kontinuiteten fra
1930-årene er tydelig, og når NS kom i regjeringsmakt ble ideene skjerpet i form av en mer
konspirativ narrativ.236 Tankegangen innad i NS var at jødene hadde korrumpert den norske
folkekarakteren, så NS måtte beskytte og bevare «folkeætten».237 Det er usikkert hvor
bokstavelig NS-medlemmene oppfattet denne konspirasjonen, og det er sannsynlig at det var
ulik grad av overbevisning av denne teorien blant medlemmene. I NS stod den jødiske
verdenskonspirasjonen som en adapsjon av det eldre jødehatet, og det ble antatt at jøden
arbeidet mot samme mål de alltid hadde gjort; å oppnå jødisk verdensherredømme. 238 Dette
ble ansett som en svært reell og umiddelbar trussel, og mange mente jødene var i ferd med å
oppnå dette målet.239
Jøderetorikken kunne derimot ikke fare like vilt i Norge som den gjorde i Tyskland, og
eventuelle tiltak mot de norske jødene måtte gjennomføres med lav profil. De fleste nordmenn
så på jødehatet med avsky, ettersom jødenes plass i samfunnet var allment akseptert og
nordmenn var helt fremmed for Nasjonal Samlings antisemittiske budskap.240 Fra 1935, året
Hitler erklærte Nürnberglovene, skiftet Nasjonal Samling grunntone til en mer systematisk
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rasisme og antisemittisme.241 Men et større vendepunkt i NS’ propaganda kom i 1941, da
Quisling blant annet holdt en tale i Frankfurt hvor han hevdet at Norge var «undergravd og
pervertert» på alle samfunnsområder av den internasjonale jødedom.242 Til forskjell fra hans
retorikk i 1930-årene ble jødedommen nå båret av britisk innflytelse.243 Den samme
retorikken ble brukt i talen «Jødene må ut av Europa», hvor han påpekte at den
«internasjonale jødemakten» på kort tid hadde brutt ned det gamle Tyskland, og at den nå
kontrollerte både England og Sovjetunionen.244 Her ser vi Quisling definerer jødene som en
internasjonal gruppering, og at Quisling virker oppslukt av tanken om en jødisk konspirasjon.
Under rettsaken i 1945 erklærte han seg overbevist om at jødene var skyld i en rekke av de
ulykker som rammer verden.245 Men det er også klart at antisemittismen utgjorde et felles
språk med tyskerne, hvor Quisling demonstrerte verbalt at han sto på den «rette» side. I så fall
må den antisemittiske sjargongen forstås som en del av hans taktiske planer for å kunne føre
den nasjonale selvstendighetslinjen.246

6.3 Jødefiendtligheten og frimureriet i
Granskningskommisjonen
Jøde- og frimurerspørsmålet var viet en spesiell plass i Granskningskommisjonen. Ikke bare
ble det satt på dagsorden i flere møter, men det ble også opprettet en egen stilling for å se
nærmere på hva jødene og frimurerne hadde foretatt seg i forspillet til 9. april. Denne
stillingen ble tildelt Halldis Neegaard Østbye.247 Hun spilte en helt spesiell rolle i Quislings
indre nettverk, og var en drivende talsperson for antisemittisme, som mer enn noen annen
person innad i NS bidro til å gi partiet en antisemittisk profil. Filmregissør og journalist Arne
Skouen uttalte under avhør til landssviksaken mot henne, at Neegaard Østbye var «uten tvil
Norges mest fanatiske nazikvinne.»248
Neegaard Østbye utga flere antisemittiske bøker og hefter både før og under okkupasjonen.
Jødeproblemet og dets løsning (utgitt under pseudonymet Irene Sverd i 1938) kom i utvidet
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utgave som Jødenes krig under eget navn i 1942 og- 43, og betegner et høydepunkt i NS’
antisemittiske propagandalitteratur.249 Neegaard Østbye var overbevist om at verden befant
seg i klørne på en internasjonal jødisk konspirasjon, som Sions Vises protokoller ga en korrekt
beskrivelse av. Hun mente at det måtte være alle nasjoners oppgave å avsløre og knuse denne
sammensvergelsen.250 Hennes tenkemåte var en paranoia satt i system, og hennes
verdensbilde passer inn med en konspirasjonsteoretikers. For Neegaard Østbye var ikke
jødehatet begrenset til de som tilhørte det mosaiske samfunnet i Norge, men også de kunstige
jødene som var påvirket av den jødiske ånd. Antisemittismen var for henne altså ikke
nødvendigvis en biologisk raseteori, men det var «jødeånden» som var den korrumperende
kraften. Som hun skriver i Jødenes krig (1941): «Det er ikke bare antallet av jøder som er
avgjørende, men det det først kommer an på, er i hvilken grad jødeånden har vunnet innpass i
et land.»251 For Neegaard Østbye var dette hennes hele livsanskuelse, og hun mente det burde
være det for alle: «Det skulle ligge nokså nær for alle fornuftige tenkende mennesker å forstå
at det her er noe som ikke stemmer. Men i hvilken grad det også utenfor frimurernes rekker er
lykkes å forvirre begrepene og forjøde sinnene, viser den ting at en masse mennesker som helt
naturlig skulle ta avstand fra denne uverdige og i mange tilfelle landsforræderske virksomhet,
ser på frimurerne som de ser på jødene: som stakkars «uskyldige forfulgte» mennesker – ofre
for nazistenes «barbari».»252
Sitatet viser at essensen i antisemittismen nettopp er konspiratorisk, og Neegaard Østbye
hadde en forestilling om at Nygaardsvold-regjeringen, britene og kongen var forbundet med
jødedommen gjennom frimureriet, og at de alle hadde konspirert mot Norges sak. Hun
definerer forspillet til 9. april som en verdensomspennende konspirasjonsteori. Dette er også
tydelig i dette sitatet fra Jødenes krig: «Folket sov mens de jødiske agitatorer og deres
redskaper i vårt land med glødende fanatisme arbeidet for sine ideer.»253 Tanken om at
befolkningen har sovet og ikke fått med seg det som har skjedd rett under nesen på dem er en
klassisk konspirasjonsteori, som er knyttet sammen med tanken om at
konspirasjonsteoretikeren, Neegaard Østbye i dette tilfellet, har sett det ingen andre har sett.
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For Neegaard Østbye, og de andre antisemittene i Nasjonal Samling, var ikke jødene fiender
fordi de var rasemessige mindreverdige, men fordi de var demoniske og mektige.254 Dette var
holdningen hun brakte inn i Granskningskommisjonen. Det var et dualistisk syn på jødene, da
jødene ble ansett som mindreverdige, men også svært mektige. Dermed handlet forspillet til 9.
april om kampen mellom godt og ondt – det finnes jo ingen gråsoner i en
konspirasjonsteoretikers sinn. Dette synspunktet gjør hun klart i Jødenes krig: «Den
nåværende krise munner således ut i kampen mellom to livsanskuelser: Den nordiskidealistisk betonte og den jødisk-materialistiske verdensanskuelse. På en måte er det en kamp
mellom det gode og det onde, slik som den har vært siden tidenes morgen. Men det er den
forskjell at det aldri tidligere i vår menneskehets historie har stått en slik konsentrert pengeog pressemakt og slike overmektige organisasjoner bak de ødeleggende krefter.»255
Hofstaders tanker om «den paranoide stil» passer dermed godt til Neegaard Østbyes
verdensanskuelse, da hun så fienden overalt, og forklarte alt gjennom dette fiendebildet.
I Granskningskommisjonen blir tanken om undersøkelsen av frimurer- og jødespørsmålet tatt
opp av Hasle i møtet 11. januar 1944. Han hevder at det har vært en forutsetning at
kommisjonen skulle se på dette spørsmålet, og da mer bestemt hvor hovedaktørene de
undersøker stod i forhold til frimurerlosjene. Hasle tok ved flere anledninger til ordet for
undersøkelse av jødenes og frimurernes innflytelse på hendelsene som førte frem til 9. april,
og hevdet at dette var svært viktig å få gransket. Derfor måtte de skaffe seg tilgang til å
gjennomgå arkivene til de oppløste frimurerlogene.256 For Granskningskommisjonen gikk
frimureriet altså hånd i hånd når det gjaldt spørsmål om Norges nøytralitet.
Når frimureriet blir diskutert under kommisjonsmøtene blir det i stor grad fokusert på at kong
Haakon var en dansk frimurer. Medlemmene av Granskningskommisjonen får utdelt
«Fortegnelse over Medlemmer af Kjædeordenen. De tre Vise af Østerland», som ble utgitt 31.
mars 1906. Her blir «Kong Haakon av Norge» listet opp som en «Storkorsridder» av 19. mars
1895, sammen med Prins Harald Christian Fredrik av Danmark.257 Under møtet 11. januar
1944 uttaler Neegaard Østbye: «Det ville være av interesse om man kunne få brakt på det rene
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hvilke personer her i landet, særlig også under administrasjonsrådets tid, som var medlemmer
av de utenlandske storlogene for frimureriet.»258
Tanken om en jødisk-frimurerisk konspirasjon var altså svært levende i
Granskningskommisjonen. Gjennom en tankegang som kan minne mye om Baruels «Cui
bono», trengte Neegaard Østbye få eller ingen «bevis» for å hevde at jødene og frimurerne var
knyttet sammen og at de stod bak styresmaktenes politikk i forløpet til 9. april. Hun hevdet at
jødene, her definert som de kunstige jødene i England, ville dra fordeler av en britisk
besettelse av Norge, og at frimurerne, gjennom blant annet kongehuset, var pådriveren. Hun
tilla også denne sammensvergelsen skylden for at Nasjonal Samling slet med å få
gjennomslag i folket. Dette er et klassisk tilfelle av kognitiv dissonans, hvor Neegaard Østbye
forsøker å finne årsaker til å rettferdiggjøre hvorfor alt ikke har utspilt seg slik hun forutså.
Når man lider av kognitiv dissonans er det ofte slik at man ikke vil innrømme sin egen
feiltakelse, fordi man har forpliktet seg til en forestilling om et gitt hendelsesforløp. I slike
tilfeller er det lett å introdusere konspirasjonsteorier som forklaringsmetode. Det er altså ikke
nødvendigvis det de står for som er feil, det er heller en kraft som jobber mot dem – i
Granskningskommisjonens tilfelle var denne kraften den jødisk-frimureriske konspirasjon,
som hadde forblindet det norske folk.259

6.4 Outsider i kommisjonen
Under møtet 11. januar 1944 formulerer medlemmene, på Hasles initiativ, et utkast til brev fra
formannen til Neegaard Østbye: «For å få undersøkt frimurerens innflytelse på hendigene
[sic] som førte fram til den 9. april 1940 og dermed sammenhengende spørsmål, er det
nødvendig at Granskningskommisjonen får høve til å gjennomgå arkivene til de oppløste
frimurerloger, og jeg bemyndiger dem derfor til å få dette materiale utlevert til gjennomsyn.
De anmodes om i samarbeid med Statspolitiets Osloavdeling å foreta det fornødne til
gjennomføring av denne beslutning.»260 De hadde store problemer med å få utlevert
protokollene fra de norske frimurerlosjene, og dette brevet var ment til å hjelpe henne på vei.
Her viser de hvilken viktighet de tilla frimurerlosjene. For kommisjonen var ikke frimurerne
bare en herreklubb, men en hemmelig organisasjon som hadde konspirert mot den norske stat.
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Allerede den 20. september 1940 ble alle frimurerlosjer stengt i Norge og organisasjonen ble
forbudt.261 Quisling uttalte i en tale ved navn «Forholdet mellom NS og frimureriet», i
november 1942: «Det er utenfor tvil at frimureriet representerer en åndsretning og en
verdensordning som ikke er forenlig med den nyordning Nasjonal Samling kjemper for. Det
er et redskap for internasjonale og fiendtlige krefter som må bekjempes med ytterste
konsekvens.»262 I samme tale uttalte han også at det ikke var nødvendig å gjøre kampen mot
frimureriet til et hovednummer i NS fortsatte kamp, da de ikke lenger spilte noen praktisk
politisk rolle.
Det var svært få bevisopptak gjort av Granskningskommisjonen som kun omhandlet jødenes
eller frimurerens påståtte innblanding i forspillet til 9. april. Ett slikt avhør var av Oscar
Fredrik Egeberg, hvis far hadde vært kabinettkammerherre Ferdinand Egeberg. Egeberg
forteller at faren hans i sin tid var blitt anmodet av statsminister Michelsen om å spørre kong
Oscars sønn, Carl, om å være konge i Norge. Engelskmennene skal senere ha motsatt seg
dette, og forbudt kong Oscar å la sin sønn bli konge i Norge. Han forteller også at hans far
hadde en aversjon mot frimureriet, og da kong Oscar spurte om han ønsket å bli frimurer
hadde han klart å lure seg unna. Han var privatsekretær for kong Oscar og skrev hans private
brev, og Egeberg «antar at faren på den måte fikk se litt mere enn han burde seg og at dette
har influert hans innstilling likeoverfor frimureriet». Faren skal ha fortalt dette under eller
umiddelbart etter første verdenskrig.263 Dette er et merkelig avhør, og det virker som dets
eneste formål er å underbygge tanken om en verdensomspennende frimurersammensvergelse.
Her må det nevnes at Egeberg var NS-medlem, og ble dømt for landssvik etter krigen.
Vitnemålet hans vil være farget av denne kjensgjerning.264 At Egeberg antar at faren skal ha
sett ting som har gjort at han ikke ønsket å bli frimurer er en drøy antakelse, og bygger på
fordommen om frimureres bestialske atferd bak lukkede dører og deres skjulte grep om
samfunnet. Dessuten virker det også som dette avhøret skulle underbygge tanken om at
engelskmennene lenge hadde lagt seg oppi norske saker - tydeligvis også kongevalget. Dette
faktum refererer faktisk Aall til under kommisjonsmøtet 11. desember 1943, hvor han hevder
«Vi fikk den danske prins opp her på grunn av denne engelske politikk», og han mente dette
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ville få en veldig stor betydning i kommisjonens avsløring av den engelske politikk. Her
mener Aall igjen at det norske folk var blitt bedratt, men han glemmer at kong Haakon var en
folkevalgt konge – og ikke plassert på tronen av mystiske krefter, slik han virker å påstå.
Dermed ser vi nyansene blant kommisjonsmedlemmene tydelig når det gjelder jøde- og
frimurerspørsmålet. Det er klart at Neegaard Østbye var drevet av et fanatisk hat mot jøder og
frimurere, og er oppslukt av tanken om en jødisk konspirasjon, men hvorvidt de andre
medlemmene av kommisjonen er like overbevist er vanskeligere å få grep om. Ut fra
møtereferatene til kommisjonen er det tydelig at også Hasle virker å besitte en sterk tro på den
jødiske sammensvergelsen, og at denne kan tilskrives noe av skylden for at Norge ble dratt
inn i krigen. Men ut fra referatene er de øvrige medlemmene merkelig stille når det gjelder
dette emnet. Det er klart at alle kommisjonsmedlemmene nok var preget av sin tid, og besatt
antagelig et jødehat og fordommer mot frimurere. De var NS-medlemmer, men dette betyr
ikke at de måtte være antisemitter - flere i NS var ikke det. Dermed er det kanskje å forstå at
«stillhet samtykker» i kommisjonsmøtene, og at de kanskje opplever seg selv som nærmest
programforpliktet til å la antijødiske resonnementer løpe fritt. Eller så er de stilltiende uenige i
dette undersøkelsesaspektet. Neegaard Østbye kan altså beskrives som en «outsider» i
kommisjonen, som forsøker å sette kommisjonens undersøkelse inn i en mer grandios
sammenheng. At jødespørsmålet sjeldent ble diskutert under kommisjonsmøtene, viser at
dette til syvende og sist ikke var et spesielt viktig aspekt for kommisjonen, og at de kom aldri
kom noe lenger enn å forsøke å oppdrive losjeoversikter og snakke om frimureriet i Danmark.
Hovedtyngden av det Granskningskommisjonen undersøkte kan betegnes som begrensede
eller små konspirasjonsteorier, men Neegaard Østby virker å ville dra hele granskningen opp
på et annet nivå – et verdensomspennende nivå. De fleste andre medlemmene virker heller
oppriktig opptatt av å finne historisk materiale de kan basere granskningen på, og komme til
en konklusjon gjennom empiriske funn. De virker å være klare over at materialet de skulle
fremlegge måtte kunne overbevise andre enn lojale medlemmer av Nasjonal Samling, og var
derfor heller mer opptatt av Nygaardsvold-regjeringen og kongehuset som
hovedkonspiratører. Det er også vanskelig å hevde at det var jødene som utgjorde
størsteparten av NS fiendebilde, da det heller var den tidligere parlamentariske regjeringen
som fikk mest oppmerksomhet. Neegaard Østbye mente også at demokratiets iboende
svakheter hadde skylden for situasjonen Norge befant seg i 9. april, ettersom det var det
tidligere styresettet som satt med skylden for å ha sluppet inn jødenes makt, med sin åpenhet
78

og fleksibilitet.265 Quisling uttalte dessuten under NS’ 8. Riksmøtet at frimurerne var
nedkjempet, og ikke lenger en trussel. Jødene som en åndsmakt ble fremdeles referert til i NS’
propaganda som en trussel, da særlig gjennom britene – noe vi også ser i Aalls argumenter i
kommisjonsmøtene. Det er kanskje derfor den jødisk-frimureriske verdenskonspirasjonen
ikke ble viet noe større fokus i kommisjonen, ettersom det selv i Nasjonal Samling ikke var et
hovedfokus i fiendebildene de malte frem.

6.5 Avslutning
Selv om kommisjonen aldri kom noe særlig lenger med jøde- og frimurerspørsmålet enn å
krangle med tyskerne om utleveringen av viktige dokumenter, er det betegnende for
kommisjonens holdninger at en slik undersøkelse i det hele tatt havnet på dagsordenen – ikke
minst at det ble viet en spesiell stilling til denne granskningen. Dette viser at den konspirative
antisemittismen, og andre store konspirasjonsteorier, hadde påvirkning på
Granskningskommisjonens arbeid. Ved å undersøke et slikt aspekt er det klart at
Granskningskommisjonen overdimensjonerte hele forspillet til 9. april, og de stod i fare for å
se alle hendelser i denne affæren ut fra sine konspirasjonsteoretiske forestillinger.
Det er ikke underlig at dette aspektet ble inkludert i Granskningskommisjonens undersøkelser,
da jødene og frimurerne var klassiske syndebukker. Granskningskommisjonen var nok klar
over den sterke mobiliseringskraften bak antisemittismen, og de ønsket kanskje å bruke
jødehatet som propaganda, slik den var brukt med hell i Tyskland? At et slikt spørsmål fikk
innpass i kommisjonen viser at den i stor grad var påvirket av den nasjonalsosialistiske
verdensanskuelsen. Alle kommisjonsmedlemmene var medlem av Nasjonal Samling, og selv
om dette ikke betyr at de måtte være antisemitter, er det klart at holdningene som blir fremmet
i kommisjonsmøtene når det gjelder jødespørsmålet er noe helt annen enn et tradisjonelt
jødehat, men heller en rendyrket antisemittisme. Gjennom å se nærmere på jødespørsmålet
kunne de kanskje finne belegg for at norske styresmakter ikke bare hadde begått et
nøytralitetsbrudd, men at de nærmest hadde ledet nordmennene inn i evig fortapelse ved å
inngå et partnerskap med de «kunstige jødene» i England. For Neegaard Østbye var det
åpenbart at jødene og frimurerne var involvert, ettersom kongen var frimurer og
Nygaardsvold-regjeringen måtte betegnes som kunstige jøder, ettersom de var blitt påvirket
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av jødemakten fra England. Denne konspirasjonsteorien passet svært godt inn i Quislings
propaganda, og kunne i stor grad brukes i hans legitimeringsforsøk.
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7 Granskningskommisjonen og de
konspirasjonsteoretiske forestillingene
«Det er ikke meningen å levere historiske framstillinger om hva som er
foregått» - Herman Harris Aall under kommisjonens første møte. 266

7.1 Innledning
Konspirasjonsteoretiske forestillinger var svært levende i Granskningskommisjonen. I stort
sett alle granskningsaspektene ble konspiratører tillagt skylden for at Norge ble dratt inn i
krigen. Granskningskommisjonen hevdet offisielt at de var et historisk-vitenskapelig prosjekt,
men ut fra kommisjonsmøtene og avhørsprotokollene blir det tydelig at kommisjonen heller
må forstås som et ledd i Nasjonal Samlings propaganda.
Dette kapitlet skal se nærmere på de konspirasjonsteoretiske forestillingene som var
fremtredende i Granskningskommisjonens arbeid. Kapitlet vil først se på kommisjonens
dualistiske karakter, og så undersøke hvilke fiendebilder de individuelle medlemmene brakte
inn i kommisjonen. Til slutt vil jeg se nærmere på i hvilken grad kommisjonen må forstås som
en videreføring av de konspirasjonsteoretiske forestillingene i Nasjonal Samling og dermed
som et propagandatiltak.

7.2 Offisiell og uoffisiell side
Det er tydelig at Granskningskommisjonen forfektet en offisiell og en uoffisiell side, og at de
opplevde det som viktig at offentligheten ikke fikk nyss i deres egentlige hensikt før de
eventuelt valgte å publisere sine funn. Eller det vil si; til den tyske okkupasjonsmakten ga
grønt lys for en offentliggjøring. Offisielt var de svært påståelige på undersøkelsenes
faghistoriske status. Det virker viktig for kommisjonen å opprettholde denne fasaden,
muligens fordi de nok regnet med at granskningen ikke ville bli oppfattet som en objektiv
undersøkelse av det norske folk. Et sentralt trekk hos konspirasjonsteoretikere er at de ofte har
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et behov for å forsterke egne sannheter ved det de kaller forskning, gjerne historisk, og utgir
ofte materiale som etterligner en akademisk publiseringsstil.267 Sistnevnte var også en
publiseringsmodell de fleste medlemmene var godt kjent med, blant annet hadde formann
Aall god erfaring med akademiske former og undersøkelser - så dette aspektet kan vanskelig
kalles et konspirasjonsteoretisk trekk ved kommisjonen.
At kommisjonsmedlemmene var bekymret for å bli oppfattet som et propagandatiltak kom til
syne under kommisjonsmøtet 11. desember 1943, hvor kommisjonen fikk vite at
Kulturdepartementets Propagandaavdeling allerede hadde gjennomgått hovedstadspressen i
tidsrommet august 1939 til april 1940, og at dette materialet stod til kommisjonens rådighet.
Dette skapte debatt, og Hasle uttalte at dersom det samtidig med at «denne kommisjonen
arbeider, offentliggjøres noe slikt fra propagandaavdelingen, vil man beskylde hele
kommisjonen for å være et propagandatiltak fra NS.»268 Det kan være at medlemmene
opprinnelig ikke oppfattet arbeidet i kommisjonen som et propagandatiltak. Men dette virker
lite sannsynlig, da flere av medlemmene var drevne politikere med lang fartstid i politikkens
verden – de burde dermed være fullstendig klar over propagandakraften bak materialet de
undersøkte. Det er mer sannsynlig at de visste at den norske befolkning ikke ville svelge
budskapet deres dersom de ble oppfattet som et propagandatiltak, dermed ville eventuell
informasjon som svertet kongehuset og Nygaardsvold-regjeringen være ubrukelig og
kommisjonens arbeid ville vært forgjeves.
Kommisjonsmedlemmene virket veldig bevisste på det norske folks tyskfiendtlige og
kongekjære holdninger. Dette kommer tydelig frem under en diskusjon i kommisjonen om
hvordan de skulle få tak i mobiliseringstelegrammene sendt ut 9. april. Her uttaler Neegaard
Østbye: «Det bør gjøres så snart som mulig, ellers blir telegrammene ødelagt så snart
kommisjonen er blitt kjent.» Vagn Knudsen legger til: «I den forbindelse vil jeg nevne at det å
hemmeligholde er meget viktig.»269 Det faktum at kommisjonen påla seg selv munnkurv viser
at det eksisterte en reell frykt for sabotasje, og også at de forstod propagandakraften ved sine
undersøkelser. Det er forståelig hvorfor kommisjonens medlemmer ikke ønsket å bli oppfattet
som propagandatiltak da dette betød at de hadde ytt bistand til fienden og det ville undergrave
deres formål dersom de ble ansett som en useriøs undersøkelse av det norske folk.
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I landssviksakene mot kommisjonsmedlemmene forsøkte medlemmene tydelig å distansere
seg fra kommisjonens egentlige hensikt. Leif Sundt oppga i avhør at han opprinnelig ikke
ønsket å være medlem av kommisjonen, men forandret mening da Rolfsen opplyste ham at
kommisjonen ikke var av politisk karakter. Sundt hevdet også at de arbeidet med en objektiv
oppgave, som han ikke kunne tenke seg at kunne utnyttes til agitasjon for NS.270 Men i et brev
til en nær venn den 7. juni 1945 er det tydelig at Sundt besitter en klar konspirasjonsteoretisk
virkelighetsforestilling. Han skriver blant annet at ved å lese norske og utenlandske
avisartikler har han trukket slutninger om at regjeringen Nygaardsvold bevisst hadde ført det
norske folk bak lyset: «Jeg sitter i dag inne med ugjendrivelige beviser for at denne påstand er
sann. Hvis du tror meg på mitt ord, Diderik, så er jeg faktisk en av de første her i landet, som
ved siden av de få norske politikere som var helt informert om begivenhetsforløpet i Norge
fra krigsutbruddet i september 1939 inntil 9. april 1940, har fått høve til å få kjennskap til hva
som har foregått bak de politiske kulissene», skriver han i brevet.271 Her ser vi en
grunnsetning ved en konspirasjonsteoretiker; følelsen av å kunne innvie andre i
hemmeligheten. Det er tydelig at Sundt opplevde det som tilfredsstillende å besitte kunnskap
få andre hadde. Dette minner om Sørensens første definisjonspunkt, «Den store avsløringen»,
hvor Sundt her mener han nettopp har «rykket teppet dramatisk tilbake».
Sverre Krogh opplyser også i sin rettsak at han ikke forstod at kommisjonen hadde noe
politisk oppdrag eller at dens formål var å skaffe materiale som skulle bevise at Tysklands
angrep på Norge 9. april 1940 var folkerettslig berettiget.272 Det siste faktumet er det
vanskelig å tro at Krogh ikke var klar over, ettersom folkerett var et tema som flere ganger
hadde vært oppe til diskusjon i kommisjonsmøtene. Aall hadde i flere kommisjonsmøter
hevdet at Nygaardsvold-regjeringen hadde brutt nøytraliteten, og at Tyskland var folkerettslig
berettiget til å agere. I et brev til Stortinget 7. april 1951 påstår Aall at han aldri har hevdet at
Tyskland var berettiget til å okkupere Norge. 273 Men i boken Er Norge et fritt land? slår han
fast at Nazi-Tyskland var tvunget til å agere etter at Nygaardsvold-regjeringen ikke
tilstrekkelig hadde forsvart nøytraliteten.274 Under møtet 4. februar hevder han også at det
«ser det ut for at regjeringen har gitt villig avkall på å forholde seg folkerettsmessig [sic] uten
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å røpe dette for folket eller Stortinget, men også har besluttet seg til å ta standpunkt for den
som brøt folkeretten.»275 Dette gir et godt innblikk i hvordan landssviksaken mot Aall fortonte
seg, hvor han levde opp til sitt etternavn. Han forsøkte å sno seg vekk fra alt ansvar befattet
med kommisjonen og dens egentlige hensikt. Han mente han var i en tvangssituasjon ved
opprettelsen, og forsøkte også å få sin rettsak utsatt ved å påberope seg sykdom. Det er
fullstendig klart fra møtereferatene og personlige brev fra kommisjonsmedlemmene at de anså
Tysklands invasjon som folkerettslig berettiget – men dette er jo ikke noe man vil hevde
under en rettssak om landssvik. Granskningskommisjonens holdning klinger dermed av
nazistenes propaganda som rettferdiggjorde overfallet på Norge – «den eldgamle nazi-tesen»,
som Ohman-Nielsen kalte den.276 Det er dessuten klart at en kommisjon nedsatt av Nasjonal
Samling neppe ville tatt et annet standpunkt enn å være tro mot partilinjen – dette er dessuten
en klar konspirasjonsteori, da man forsøker å finne beviser for å oppnå et ønsket resultat.
Det er tydelig at Granskningskommisjonen, på samme måte som de norske styresmaktene før
krigen, forfektet en offisiell og en uoffisiell side. Offisielt var det svært viktig å hevde de var
et faghistorisk objektivt prosjekt. Mens deres egentlige hensikt, altså den uoffisielle siden av
undersøkelsen, var å levere solide undersøkelser som skulle overbevise det norske folk om
sannheten, slik kommisjonsmedlemmene oppfattet den. Slik en konspirasjonsteori ofte
fremmer en alternativ vei til sannheten, ser man at Granskningskommisjonen var skeptiske til
den konvensjonelle historiefortellingen. «Ikke stol på noen» er et mantra hos
konspirasjonsteoretikere, og vi ser at dette gjør seg særlig gjeldende i
Granskningskommisjonen. De får munnkurv av Rolfsen, Neegaard Østbye påpeker
muligheten for sabotasje, og tyskerne var ikke blide da de ble stilt ovenfor en mulig lekkasje
fra deres arbeid. Hofstaders tanker om «den paranoide stil» passer godt inn i kommisjonens
holdning. Dersom vi ser tilbake til Sørensens syvende definisjonspunkt om «paranoide
innslag», er det klart at denne resonnerer med Granskningskommisjonens uoffisielle
holdninger, da de syntes å anta at konspiratørene aktivt arbeidet mot dem og at de var overalt.
Man kunne ikke stole på noen.
Hvorvidt Granskningskommisjonens medlemmer opprinnelig var klar over at deres arbeid
skulle eller kunne brukes som propaganda er heller usikkert. Det er derimot klart at Aall
hadde argumentert overfor Quisling at kommisjonens funn og resultater kunne overbevise
nordmennene om de faktiske forhold – slik han så dem. Og at dette var en viktig årsak til å
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opprette kommisjonen. Det hersker ingen tvil om at han forsto propagandakraften til en slik
undersøkelse – særlig dersom det skulle vise seg at han hadde rett. De øvrige medlemmene
hadde kanskje ikke samme forståelse av at det innsamlede materialet kunne benyttes i
propagandaøyemed, men Rolfsens skriv den 3. august 1944, som omhandlet tyskernes
irritasjon over at informasjon om kronprinsens avstamning var lekket fra kommisjonen, burde
uansett vært en vekker.

7.3 Kommisjonens sammensetning
Medlemmene av Granskningskommisjonen kan neppe hevdes å ha opptrådd objektivt i sitt
arbeid, og det er ofte tydelig at deres personlige holdninger fikk innflytelse på granskningen. I
domsavsigelsen til Sverre Krogh slår retten fast: «Den sammensetning kommisjonen hadde
fått, og den måte den skulle drive etterforskning på, blant annet også gjennom innhenting av
forklaringer ved statspolitiets hjelp, viste klart hva formålet var, og en hver som hadde noe
kjennskap til forholdene under okkupasjonen, måtte forstå at kommisjonen ikke kunne oppnå
et objektivt tilfredsstillende resultat. Materiale kunne i stor utstrekning bare tilveiebringes ved
tyskernes hjelp, og man måtte forutsette at de vitner som ble avhørt ikke kunne forklare seg
åpent.»277
Det er klart at arbeidet Granskningskommisjonen utførte var av en politisk-ideologisk art, og
hadde en utpreget ideologisk hensikt. Kommisjonsmedlemmene var tydelig drevet av sine
personlige holdninger, og det er utenkelig at dette ikke skulle skinne igjennom i
kommisjonens arbeid. Selv om dette kanskje ikke så lett kommer til uttrykk gjennom
møtereferatene, er det utenkelig at holdningene til britiskfiendtlige Aall og antisemittiske
Neegaard Østbye ikke ville påvirke kommisjonens arbeid. Som tidligere nevnt er det naturlig
for folk flest, også kommisjonens medlemmer, å søke forklaringer som understøtter egen
overbevisning, og «den hvite støyen», som Hitchens definerte konspirasjonsteorier, sniker seg
inn i mange av kommisjonens undersøkelsesaspekter. Det er nettopp Aall og Neegaard
Østbye som virker å være mest fortapt i konspirasjonsteoretiske forestillinger, og synes fast
bestemt på å forankre undersøkelsen i en større kontekst. Aall hevder i et brev til Stortinget 7.
april 1951; «Mine bestrebelser for å få en undersøkelseskommisjon i stand angikk vårt eget
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fedrelands interesser».278 I en konspirasjonsteoretikers sinn er det ofte at fedrelandet spiller en
sentral rolle. En konspirasjonsteoretiker vil se ondskapen rettet mot for eksempel en nasjon
eller levemåte, som ikke bare påvirker ham selv, men flere andre.279 Emberland hevder i
Konspiranoia (2011) at dette «gjør tilsynelatende konspirasjonsteoretikeren mer objektiv og
mindre personlig motivert.»280 Når Aall løfter sine personlige motiver for undersøkelsen opp
til et spørsmål om fedrelandets sikkerhet, virker arbeidet med ett mye mer rasjonelt og
uselvisk. Sverre Hartmann, som ledet etterforskningen av Aall, mener derimot at Aall ikke
hadde noe personlig motiv ved sine undersøkelser: «Han stilte ikke seg selv og sin personlige
misjon i sentrum. Han betraktet seg kun som en tjenende ånd og en åndens tjener.»281 At han
anså seg selv som en tjenende ånd for Norges sak, viser at han var fullstendig oppslukt av
egne konspirasjonsteorier. Men retten festet ingen lit til Aalls påstand om at det var hans
fedrelandskjærlighet som drev ham. De hevdet at kommisjonen var opprettet for å renvaske
Tyskland.
Aalls egentlige intensjon med opprettelsen av en granskningskommisjon kommer til uttrykk i
et brev han skrev til Quisling, datert 8. oktober 1942. Her hevder han at i nordmenns øyne har
NS-medlemmer og Tyskland gjort seg skyldig i landforræderske forhold, og at det er mange
som ikke vil slutte seg til NS eller innta et sympatisk forhold til Tyskland fordi de ser seg
forpliktet gjennom sin fedrelandskjærlighet til å støtte det tidligere styret. Han hevder at slike
oppfatninger kan ha ført til at menneskeliv er gått tapt, og at disse kunne vært reddet, dersom
de «faktiske forhold» ble opplyst for motstanderne av NS.282 Dette brevet må forstås som et
«frierbrev» for å få opprettet Granskningskommisjonen, og at målet for kommisjonens arbeid
var å legge frem bevis som skulle få det norske folket over på Quislings og tyskernes side.
Dette kunne også føre til en økt oppslutning og en renvasking av NS som landsforrædere. I
dette brevet fremmer han også den konspirasjonsteoretiske tanken om at det eksisterer en
overhengende fare, gjennom å hevde at liv har gått tapt fordi sannheten om «det tidligere
styrets» bedrag var blitt skjult for folket.
Neegaard Østbye var på sin side helt overbevist om at jødene hadde en plass i
Granskningskommisjonens undersøkelser, ettersom hennes verdensanskuelse anså jødene og
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frimurerne som roten til alt ondt. Hun var ikke ukjent med å formidle propaganda, hun hadde
utgitt flere bøker og brosjyrer som fremmet den jødiske konspirasjonsteorien, og hun hadde
dessuten fartstid som propagandasjef. Derfor var det ikke rart at hun mente dette var viktig for
undersøkelsen av nøytralitetsspørsmålet – selv om det for andre kan virke søkt. Dette minner
om Barkuns konspirasjonsteoretiske definisjon, «Fact-fiction reversal». For Neegaard Østbye
var den jødiske konspirasjonen fullstendig reell, mens den utbredte forestillingen om forspillet
til 9. april var fiksjon. Men dette betyr ikke at hun ikke så med interesse på de andre
spørsmålene kommisjonen undersøkte, som for eksempel nøytralitetsspørsmålet. Mens hun
satt i varetekt på Bredtvedt fengsel laget hun en utklippsbok med flere bilder fra NS’
partidager, av henne selv og Quisling. En hel side er viet til bilder av Hambro, Nygaardsvold,
Koht og Mowinckel, med påskriften: «De hovedskyldige for at Norge ble trukket inn i
krigen.»283 For Neegaard Østbye var alt sammenflettet, og hun så nøytralitetsspørsmålet ut fra
sin egen overbevisning om en hemmelig jødisk konspirasjon.
Det er klart at Aalls og Neegaard Østbyes fanatiske hat og sterke fordommer påvirket deres
arbeid, men det kan også sies om de mindre fanatiske medlemmene. Hasle, Sundt og Fiane
var ikke like fanatiske, men det er klart de bar et nag til britene og kongehuset. Hasle virker
derimot også engasjert i tanken om den jødiske verdenskonspirasjonen, som vi så i forrige
kapittel. Han var ikke på langt nær så ekstrem som Neegaard Østbye, men han var én av to
stemmer som satte dette på dagsordenen i kommisjonsmøtene og sørget for at det ble et fokus
ved undersøkelsene. Sundt hadde vist gjennom et privat brev at han klart besatt
konspirasjonsteoretisk verdensanskuelse. Han leverte også kommisjonen flere rapporter som
fremmet en konspirasjonsteoretisk forestilling om forløpet til 9. april – men disse har i stor
grad vært begrenset til de mindre konspirasjonsteoriene, og han har ikke svevd like høyt som
Neegaard Østbye og Aall. Også Fiane og Krogh var relativt oppslukt av tanken om
kongehuset som hemmelige agenter, og Fiane var i stor grad stemmen som drev denne
undersøkelsen videre i kommisjonen. Dette var kanskje en grandios konspirasjonsteori, men
Fiane var ikke like fanatisk som Aall og Neegaard Østbye.
Vagn Knudsen og Rolfsen representerer de mer sindige stemmene i kommisjonen, og selv om
de var enige at det måtte ha eksistert slett spill i forspillet til krigen, virker de mer oppriktige i
sin søken etter bevis. Under landssviksaken mot Rolfsen blir det derimot uttalt at «han har
hatt idealistiske grunner for sin tilslutning til NS og at han i det store og hele har opptrådt
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renslig og for så vidt vist en tiltalende holdning. Man har fått den oppfatning at han ikke søkte
å utnytte situasjonen til egen fordel.»284 Hverken Rolfsen eller Vagn Knudsen virker å ha hatt
noe personlig motiv for å bli medlem av kommisjonen. Rolfsen var heller ingen fanatisk NSmann. Han hadde meldt seg ut av NS etter Quislings kupp fordi han «anså det galt av Quisling
å forsøke å komme til makten når ulykken hadde rammet landet på denne måten.»285 Men
ettersom Rolfsen under okkupasjonen holdt flere taler om tyskernes berettigede besettelse, og
utga brosjyren «Opptakten til 9. april» med samme meningsinnhold, er det nærliggende å tro
at han hadde de samme vurderingene på spørsmålene kommisjonen skulle undersøke som
Aall. Vagn Knudsen virker heller ikke å ha en personlig misjon i arbeidet, og han tok ofte til
orde for mindre populære meninger, og det oppstod da gjerne munnhuggeri med Aall.
Det som derimot er en fellesnevner for kommisjonsmedlemmene er at konspirasjonsteoriene
virker å ha vokst på dem, og at de etterhvert så alle hendelser ut fra et konspirativt
tolkningsmønster. Vagn Knudsen leverte en rapport som bevis, fra et møte med sekretær
Nygaard, som særlig hadde jobbet med skipsfartssaker. På spørsmål om hvorfor
utenriksministeren ikke ønsket at arkivene skulle havne i tyske hender, svarer Nygaard at de
nok ikke ville «anse det som heldig om for eksempel de forskjellige handelsforhandlingene
med krigførende makter skulle bli offentliggjort i en tysk hvitbok». Vagn Knudsen skriver
også at Nygaard opplyser at disse «inneholdt ting som ikke var beregnet på den annen
krigførende part». 286 Vagn Knudsen presenterer altså en konspirasjonsteori om at
Nygaardsvold-regjeringen ikke hadde rent mel i posen. Det samme gjør Krogh, da han
avslutningsvis under vitneavhøret av Magnus Nilssen, formidler ryktene om at prins
Alexander ikke var prins Carls sønn, og at dette skal ha vært omtalt i «den sosialdemokratiske
avis». Når vitnet sier han ikke har tillagt dette stor vekt, slår ikke Krogh seg til ro med dette,
men driver vitnet videre med bemerkningen om at «Alfred Eriksen tok det opp i
Stortingskomiteen». Dermed ser vi at selv de roligste kommisjonsmedlemmene etter hvert
selv begynte å fremme konspirasjonsteoretiske forestillinger.287
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Ved bruk av et konspirasjonsteoretisk tolkningsmønster vil sannheten ofte forsvinne. Når
Granskningskommisjonen brukte en konspirasjonsteoretisk fortolkning overforenklet de
hendelsene knyttet til 9.april slik at de ofte ble redusert til svada. Dette ser vi særlig i en av
Aalls utgreiinger i kommisjonsmøtet av 11. desember 1943: «For at kommisjonen skal få
europeisk betydning er det viktig å konstatere at den anglikanske plan om krigen mot
Tyskland allerede var ferdig i 1906 og at planen da var at Norge skulle besettes av England til
angrep mot Tyskland. I forbindelse med dette forhold kan vi her få konstatert den engelske
plan om krigen mot Tyskland og at Norge inngikk som et ledd i den. […] Det vil være av stor
betydning at vi her i kommisjonen kan konstatere denne kjensgjerning og få den spredt ut i
verden. Det er en avsløring av engelsk politikk som jeg ikke har sett i noen historiske skrift.
At England konkret har planlagt en krig og benyttet Norge som middel mot Tyskland og at vi
fikk den danske prins opp her på grunn av denne engelske politikk, vil få meget stor
betydning.»288
Det er riktig at det britiske admiralitetet utarbeidet planer for mulige aksjoner mot
Nordsjøområdet før første verdenskrig – men dette var fleksible planer basert på den tidens
økonomiske interesser og den politiske realiteten hvor det pågikk et våpenkappløp mellom
Tyskland og Storbritannia. En krig mot Tyskland var ikke et utenkelig scenario i 1906.289
Planene undersøkte den mest effektive måten å utøve press mot Tyskland, og det var særlig
økonomiske hensyn tilknyttet den tyske handelsmarinen som stod i fokus.290 Mens
Skandinavia var inkludert i flere av planene, kommer det tydelig frem at ved en involvering
av de skandinaviske landene trengte man en klargjøring av deres nøytralitet før planen ble satt
i kraft.291 Norge var del av disse planene gjennom tanken om handelsblokader og dersom
Danmark eventuelt skulle bli invadert – da ville Kristiansand fungere som en Skagerrakbase.
Men det handlet ikke bare om en besettelse av Norge, slik Aall ville ha det til, men
operasjoner i hele Skandinavia – særlig med sikte på den svenske jernmalmen.292At britenes
plan for en invasjon av Norge forelå i 1906 var for Aall nok bevis på at de kom til å invadere
Norge i 1940. Det er forunderlig at et slikt resonnement kan virke troverdig, da verden var
svært annerledes i 1906, og mye hadde skjedd i perioden frem til hendelsene i 1940. Dette
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viser at han i stor grad insisterer på å se sammenhenger der det ikke var noen. Dette minner
om Baruels «Cui bono», hvor Aall peker på britenes fordeler i en krig mot Tyskland ved å
invadere Norge. Men det han heller gjorde var å velge ut enkeltheter som passet inn i det store
bildet.
Selv om det er klart at visse aspekter ved Granskningskommisjonens undersøkelse var
suspekt, er det ikke slik at de var helt på jordet i sine undersøkelser. Det var riktig at det
hadde foregått forhandlinger i regjeringen som offentligheten ikke ble informert om. Men det
er stor forskjell på hemmelighold og ikke å tilkjennegi informasjon. Det vil alltid være flere
militære, diplomatiske og politiske grunner til at en regjering ikke legger frem all tilgjengelig
informasjon for befolkningen. Granskningskommisjonen var dog veldig ensidige i sin
undersøkelse. De slukte den tyske tesen som rettferdiggjorde invasjonen rått, og undersøkte
kun forspillet til 9. april fra en norsk og britisk vinkel. De hadde ikke noe fokus på Tysklands
handlinger, ei heller på hvorfor de hadde valgt å invadere. Mest sannsynlig var den tyske
invasjonen ikke en reaksjon på en hendelse, selv om noe måtte ha ført til at tyskerne valgte å
lage en invasjonsplan og til slutt handle på den planen. På samme måte som de norske
styresmaktene kan sies å ha vært oppsatt på tanken om et mulig britisk angrep, kan man si at
Granskningskommisjonen var hypnotisert av tanken om Tyskland som ufeilbar.
Men Granskningskommisjonen var ikke helt uten verdi. Gjennom sitt arbeid for å oppdrive
materiale, hindret de at flere dokumenter av historisk verdi gikk tapt. Flere av dokumentene
skulle opprinnelig vært brent, men ble reddet da et medlem av kommisjonen underrettet Siposjef Fehlis. Han ga ordre om å unnta stortingsdokumentene fra makuleringen.293 I dommen
mot Sverre Krogh erkjenner retten at kommisjonen har «visstnok kunne redde historisk
materiale som eller fryktes å kunne ha gått tapt.»294

7.4 Å peke ut syndebukkene
Grimnes hevder i Veien inn i krigen: «Å peke ut ansvarlige og fordele skyld er ingen prioritert
oppgave i et vanlig faghistorisk granskningsarbeid.»295 Men det var akkurat å finne
syndebukker som var hovedformålet til Granskningskommisjonen, som også må betegnes
som et klart konspirasjonsteoretisk trekk hvor hovedmålet er å avsløre konspiratørene. Aall
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hevdet følgende under rettsaken mot byrettsdommer Solveig Stang; «Når materialet var
innsamlet var det meningen at en ny kommisjon skulle foreta bedømmelsen og vurderingen
av det som var samlet.»296 Her virker det som Aall igjen forfekter den «offisielle versjonen»
av kommisjonens formål. Det er klart at Granskningskommisjonen planla en offentliggjøring
av sitt materiale, da det var deres formål å opplyse det norske folk om de påståtte ugjerninger
som hadde funnet sted. Under kommisjonsmøtet 4. februar 1944 tar Aall opp hva
kommisjonens holdning burde være dersom de kommer til det resultat at norske styresmakter
har brutt nøytraliteten, og hvorvidt det da må regnes som straffbare handlinger: «Dette faller
utenfor kommisjonens avgjørelse og det faller også utenfor Høyesteretts avgjørelse, og det er
det åpne spørsmål om det ville være velbegrunnet for kommisjonen å overta den kriminelle
forundersøkelsen.»297
Granskningskommisjonens formål var nettopp å avsi dom over dem de undersøkte, og dette
skulle brukes i propagandaøyemed. I diskusjonene i kommisjonsmøtene malte de frem flere
fiendebilder, og det er klart at konspirasjonsteorier er et godt hjelpemiddel i et slikt øyemed.
Granskningskommisjonens undersøkelser var i stor grad fokusert rundt konstruksjonen av
fiendebilder, og deres tre hovedkonspiratører var som vi har sett, Nygaardsvold-regjeringen,
kongehuset og britene – iblandet dette lå tanken om en overordnet jødisk og frimurerisk
innflytelse som påvirket de tre konspiratørene. Nygaardsvold-regjeringen hadde innført jødisk
tankegods til Norge, og korrumpert den norske ånden. Kong Haakon var britisk agent, og
britene ble ansett som «kunstige jøder» - altså var kongen agent for den jødiske ånd. Ved å
spille på disse trusselbildene videreførte Granskningskommisjonen Nasjonal Samlings
fiendebilder. Kommisjonen kan derfor argumenteres å være et ledd i partiets propaganda, da
det er tydelig at deres eventuelle funn skulle brukes for å mobilisere det norske folket som en
gruppe mot disse kreftene, som igjen er en klar konspirasjonsteoretisk tankegang; å samle
folket om en felles fiende. I et PM skrevet av Aall mai 1944, som lister opp grunner til
hvorfor det må opprettes en ny norsk regjering snarest mulig, hevder han under punkt fire
følgende: «Lojalitet overfor den gamle regjering betyr fortsettelse av den gamle
engelskorienterte politikk. Regjeringen og kongen oppfordrer jo også uttrykkelig til kamp mot
Tyskland», og hevder senere at i folkets bevissthet står Tyskland som en fiende, og kommer
til å gjøre det inntil den gamle regjering blir avløst av en ny. På den ene siden representerer
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Nasjonal Samling folkets nasjonale bevissthet, dvs folkets vilje til å fri seg for avhengigheten
fra England.»298
Det kan ikke være noen tvil om at det ble opplevd som presserende å få folket over på deres
side. Aall ville gjerne offentliggjøre dokumentene så fort som mulig. Allerede under
sekretærmøtet 11. februar vil han ha svar på formålsspørsmålene, men Vagn Knudsen,
Rolfsen og Fiane hevdet det var for tidlig å gi formannen et svar på dette spørsmålet, ettersom
svaret måtte bygges på et fullstendig grunnlag. Dette var i en periode hvor de fremdeles holdt
på med forberedende arbeid, og de hadde enda ikke fått tilgang til dokumenter fra tyskerne. 299
Ved sekretærmøtet den 5. mai 1944 hevdet Aall han vil publisere resultatet allerede før
sommerferien da det kunne være «uheldig» å la det trekke for lenge.300 Dette utsagnet faller
kun et halvt år etter kommisjonen offisielt ble opprettet. Fiane, Rolfsen og Vagn Knudsen
motsatte seg dette nok en gang, ettersom de mente de ikke var klare til å uttale seg da de ikke
hadde nok materiale som underbygget deres sak. Aalls hastverk skyldtes nok at han følte det
hastet med å få det norske folket over på «riktig side», og dermed spare liv – fordi det ville
avslutte intern fiendtlighet i landet, og folket ville slutte seg til det nye styret.
Ved slutten av krigen begynner nok en gang Granskningskommisjonen å skjønne at det
haster. I en skrivelse av 14. april 1945 opplyste Vagn Knudsen og Krogh at de har planlagt
rundt 10 publikasjoner i opplag på 12.000 eksemplarer - dermed trengte de rundt 180.000
kroner fra Kulturdepartementet.301 Dette var en virkelighetsfjern plan som kom kun tre uker
før kapitulasjonen, og kommisjonsmedlemmene følte nok et behov for å presentere et resultat
av sitt flerårige arbeid. Kommisjonsmedlemmene må ha forstått at krigen nærmet seg slutten,
men de opplevde det kanskje som at det fremdeles var tid til å redde NS-styret.

7.5 Granskningskommisjonen og
konspirasjonsteoretiske forestillinger
Konspirasjonsteoriene Granskningskommisjonen forfektet var særlig sentrert rundt
nøytralitetsspørsmålet, hvor de hevdet at Nygaardsvold-regjeringen og kongehuset hadde
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konspirert ved å underholde hemmelige avtaler med britene i tiden før 9. april, og at de hadde
ført en mer fordelaktig poltikk ovenfor Storbritannia enn Tyskland. Hovedpoenget var at de
hadde bedratt og løyet for det norske folk. Ofte kobles begrensede konspirasjonsteorier til
større teorier, og flere konspirasjonsteoretikere har begynt i det små, for deretter å bevege seg
ut i det grandiose. Det var nettopp dette som skjedde i Granskningskommisjonen da de
blandet sammen de begrensede teoriene om Nygaardsvold-regjeringen og kongehusets
fordekte spill, med tanken om at jødene og frimurerne hadde gjennomsyret alle ledd i
forspillet av 9. april, og at denne kraften måtte forstås som den bakenforliggende og drivende
kraften til at Norge ble dratt med i krigen.
Det som taler mest for at de konspirasjonsteoretiske forestillingene var tilstedeværende i
kommisjonen er behandlingen av den jødisk-frimureriske verdenskonspirasjonen og dronning
Mauds påståtte infertilitet. De andre konspirasjonsteoriene som ble fremmet i kommisjonen
var av mindre karakter, men disse to aspektene tar undersøkelsen helt ut av proporsjoner. De
er store konspirasjonsteorier, og det viser i hvor stor grad fordommer var levende i
kommisjonen. Undersøkelsen av kongehuset var kanskje bare et sidespor. I hovedsak var det
kong Haakons påståtte fordekte rolle i forspillet av 9. april som skulle undersøkes, men de
genealogiske mytene rundt kongefamilien ble også undersøkt. Det er vanskelig å forstå hva
dronning Mauds fertilitet har å gjøre med spørsmålet om hvem som satt med hovedansvaret
for at Norges nøytralitet havarerte i 1940. Samtidig er det klart at en pinlig avsløring om kong
Haakons privatliv, eller hans påståtte kontakt med britisk etterretning, ville ha vært et
propagandakupp for Quisling.
Granskningskommisjonen var i stor grad påvirket av det fiendebildet Nasjonal Samling
forfektet. Den konspirasjonsteoretiske verdensanskuelsen til nasjonalsosialismen var svært
levende i kommisjonen. Dette kom til uttrykk i Granskningskommisjonens forklaringsmetode,
som forklarte at grunnen til at Norge ble dratt med i krigen var konspiratørenes feil;
kongehuset, regjeringen, britene, jødene og frimurerne. Disse tankene stod som et ledd i et
ønske om å omskrive historien, noe som er et klassisk konspirasjonsteoretisk trekk da
konspirasjonsteorier ofte tilbyr en fullstendig omskrivning av den konvensjonelle historien.
Granskningskommisjonen ønsket å fremstille et bilde som var motsigende til den utbredte
forestillingen. Brorparten av det norske folk anså overfallet 9. april som å bli frarøvet
fedrelandet, men Granskningskommisjonen så det heller som en redning fra en stor
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sammensvergelse. Denne blandingen av en søken etter syndebukker og tankene om
sammensvergelse er klare konspirasjonsteoretiske trekk ved kommisjonens arbeid.

7.5.1 «Helterolle for den lille mann»
Konspirasjonsteorier appellerer ofte til opposisjonelle krefter – og opposisjonell er akkurat
slik du kan beskrive Granskningskommisjonen og Nasjonal Samlings ståsted.
Granskningskommisjonen var i opposisjon mot den konvensjonelle historiefortellingen, mens
Quisling var det til «det tidligere styret». Begge følte seg utenfor i et land som anså dem som
landsforrædere, og begge mente de hadde en viktig misjon og et spesielt viktig oppdrag.
Religionshistoriker Asbjørn Dyrendal hevder at i «konspirasjonstenkningens drama er det en
helterolle å spille for den lille mann.»302 For Quislings del var det nettopp en slik helterolle
han forsøkte å skape for seg selv innad i Nasjonal Samling, og medlemmene i
Granskningskommisjonen anså nok seg selv som en slags fortropp, som skulle frembringe en
politisk forandring ved å lede massene i en ny, og etter deres oppfatning, mer riktig retning.
Dette er en klar konspirasjonsteori, som minner om Lenins avantgarde; hvor partiet skulle
være en fortropp for den kommunistiske revolusjonen.
Både Quisling og Granskningskommisjonen anså sitt arbeid som en del av en kamp mellom
det gode og det onde. Quisling skulle jo faktisk redde Norge fra det han anså som nasjonens
undergang, og han hentet sin legitimitet fra sin vilje til innsats for Norge.303 Quisling
oppsummerte dette standpunktet best selv i kupptalen den 9. april: «Vi er de eneste som i
kraft av […] vår bevegelses nasjonale mål […] kan redde landet.»304 I sitt brev til Stortinget
hevder Aall at han ikke har latt seg lede av annet politisk formål enn å oppfylle sine plikter
som norsk borger: «Mine politiske interesser har vært plikthensyn.» Det er kanskje et
tilsvarende plikthensyn som Quisling refererte til da han kuppet makten 9. april.
Quisling hadde kanskje trodd at makten i seg selv ville vinne det norske folk for ham, men
dette var en grov feilvurdering. Han ble heller sett på som en landsforræder, som dolket landet
sitt i ryggen.305 Derfor kan han kanskje til syvende og sist ha ønsket
Granskningskommisjonen velkommen, slik at de kunne frembringe bevis for hans påstander,
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at det tidligere styret var årsaken til tyskernes nødvendige innmarsj for å redde Norge. Han
fremmet den samme retorikken som Granskningskommisjonen førte, som vi blant annet ser
tydelig i Quislings tale på Førertinget i forbindelse med det 8. riksmøtet, den 25. september
1942, altså året før opprettelsen av kommisjonen. Her hevder han at det var det «demokratiske
system som med sine iboende skrøpeligheter og skjevheter, under deres landsforræderske
ledelse, med en naturlovs nødvendighet utviklet seg til den største nasjonale katastrofe i det
norske folks historie.»306 Her hevder han altså at det var Stortinget, under ledelse av
Nygaardsvold-regjeringen, som hadde ført Norge ut i katastrofen, og at kongen hadde hatt en
landsforrædersk holdning; «Han spilte under dekke med England som dets kronede agent og
brakte Norge inn i krigen.» Videre i talen kaller han kong Haakon for «en alliert med
jødemakten.»307 Han hevder også at deres «sytende motstandere» kun hadde seg selv å skylde
på: «Hvem var det de stemte på? På de folk som har styrtet landet vårt uti katastrofen og
brakte det i en situasjon som bare er blitt såpass som den er, takket være Tyskland og
Nasjonal Samlings innsats. Er det noen som skulle ha grunn til å beklage seg, er det virkelig
vi i Nasjonal Samling. Våre inntrengende advarsler og iherdige arbeid for å redde landet fra
katastrofen ble lite påaktet. Med åpne øyne måtte vi se på at forbryterske ledere og
landsmenns likegyldighet styrtet vårt fedreland i ulykken. Og fremdeles må vi kjempe for
forståelse i et forstokket og forvillet folk.»308 Granskningskommisjonens egentlige hensikt
kan derfor ikke ha vært noen annen enn å fremme NS’ sak, og at de i første rekke skulle
skaffe bevis for å legitimere dette styret.

7.6 Avslutning
Dette kapitlet har etablert at det eksisterte klare konspirasjonsteoretiske forestillinger i
Granskningskommisjonen. Det som er fascinerende med kommisjonen er at den
konspirasjonsteoretiske verdensanskuelsen blir satt i et system, gjennom en «statsstøttet»
kommisjon, fylt av medlemmer med fordommer mot sitt undersøkelsesobjekt. Dette kunne
umulig skape et objektivt resultat, og kommisjonen må forstås som et ledd i NS og Quislings
hovedmål under krigen, som var å oppnå norsk selvstendighet. De så altså ikke sin oppgave i
å bidra til en økning av tyskernes makt i Norge. Dersom det hadde vært tilfellet, ville nok
Granskningskommisjonen ansett sin oppgave for bortkastet.
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Det faktum at man hadde vært medlem av Granskningskommisjonen virket ikke å spille inn
på landsviksdommene som ble avsagt etter krigen, men retten levnet ingen tvil om hva
kommisjonens formål egentlig var. Domsavsigelsene hadde kanskje fortont seg annerledes
om Granskningskommisjonen hadde rukket å publisere en ferdig rapport. Dersom den hadde
vært skrevet i Aalls-ånd ville det blitt en svertekampanje uten like mot Nygaardsvoldregjeringen og kongehuset. Det er mulig at Granskningskommisjonen, eller hvert fall enkelte
av medlemmene, ikke anså sitt arbeid av propagandamessig art – særlig i begynnelsen. Men
det er ikke mulig at de drevne politikerne, militærfolkene og akademiske medlemmene ikke
så hvilken propagandakraft som lå i materialet de undersøkte, da en konspirasjonsteoretisk
verdensanskuelse skinner igjennom i nesten alle aspekter ved arbeidet.
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8 Konklusjon
8.1 Den konspirasjonsteoretiske vektskålen
Denne oppgaven har undersøkt Granskningskommisjonen av 1943 og på hvilken måte
konspirasjonsteoretiske forestillinger kom til uttrykk i deres arbeid. De foregående kapitlene
har vist at det ikke kan være noen tvil om at konspirasjonsteoretisk tankegods var svært
levende i kommisjonen. Akkurat som konspirasjonsteoretikere, var
Granskningskommisjonens medlemmer opptatt av å fremme en alternativ forklaring på
historiske hendelser. Kommisjonen forkastet den konvensjonelle historien, og fremmet sin
egen versjon, basert på en konspirasjonsteoretisk fortolkningsmetode, som forklaring på
hvorfor den norske nøytraliteten havarerte 9. april 1940.
Granskningskommisjonenes medlemmer var ikke de eneste som hadde reagert på hendelsene
i forspillet til 9. april, men de tok skeptisismen til et nytt nivå. Det er ikke underlig at mange
reagerte på det overraskende tyske overfallet, og det er naturlig å forsøke å ville utpeke en
syndebukk i en slik situasjon. Granskningskommisjonens søken etter hvem som satt med
ansvaret for at Norge ble dratt med i krigen førte til at den sunne fornuften ofte ble satt til side
i diskusjonene i kommisjonsmøtene, hvor konspirasjonsteorier ofte overtok, slik Hitchens
kaller «den hvite støyen». Granskningskommisjonen fylte inn manglende forklaringer i den
konvensjonelle historieforståelsen av forspillet til 9. april med tanker om agentvirksomhet på
høyeste hold, skjulte møter, og konspirasjoner for å legge Norge under en annen stats
myndighet. For kommisjonen var den åpenbare syndebukken i hendelsene rundt 9. april de
norske styresmaktene, men deres handlinger alene kunne vanskelig forklare det komplekse
bildet som utfoldet seg i forspillet til 9. april. For å beskrive hvordan
Granskingskommisjonens undersøkelser fortonte seg, kan man forestille seg at medlemmene
så på forspillet til invasjonen av Norge som en skålvekt. Det tyske overfallet var i
utgangspunktet svært vanskelig å forsvare overfor størsteparten av den norske befolkningen.
Dermed måtte kommisjonen komme opp med svært tunge argumenter for å oppveie dette:
Granskningskommisjonen fyller vektskålen ikke bare med Nygaardsvold-regjeringens
handlinger, men også kongehusets rolle og Storbritannias påståtte innblanding. I tillegg legger
man på en jødisk verdenskonspirasjon. Dermed forsøkte de å fremstille overfallet 9. april som
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en tvingende nødvendig handling og «rettferdiggjør» det tyske angrepet ut fra en
konspirasjonsteoretisk forklaringsmetode.

8.2 Ensidig undersøkelse
Granskningskommisjonenes egentlige formål var å undersøke og avsløre hvem som hadde
konspirert mot Norge, og de påstod at konspiratørene var menn som det norske folk hadde
festet sin lit til for beskyttelse fra en stormaktskrig, men som kommisjonen hevdet at i
virkeligheten heller arbeidet for andre interesser. Kommisjonen ønsket å avsløre disse
bedragernes sanne ansikt, eller som Sørensen hevder i sitt første definisjonspunkt om «Den
store avsløringen; «man rykker teppet dramatisk til side og ser hva som er bak. En ny
virkelighet åpenbarer seg. Man avslører virkeligheten slik den egentlig er, eller historien slik
den egentlig har vært. Og virkeligheten viser seg å være en annen enn det vi har trodd. Vi har
blitt manipulert og løyet for. Men nå kan den egentlige sannheten endelig fortelles.»309 Men
for Granskningskommisjonen gjaldt det ikke bare å avsløre det tidligere styret for deres
egentlige intensjoner, de måtte også klare å overbevise det norske folk.
Granskningskommisjonen var klar over hatet det norske folk følte for okkupasjonsmakten,
men de hevdet at dette var urettmessig rettet mot tyskerne. Avskyen burde heller rettes mot de
som stod til ansvar for den situasjonen landet nå befant seg i, nemlig det tidligere styret.
Granskningskommisjonen forsøker gjennom sine undersøkelser å simplifisere det komplekse
bildet rundt hendelsene som førte frem til den tyske invasjonen. For de norske styresmaktene
handlet det ikke bare om å forholde seg nøytral i en stormaktskrig, men innblandet i
regnestykket lå aspekter som forsyningstiltak, Rederiforbundets rolle, britenes holdning til
Norge, handel med Tyskland og så videre. Granskningskommisjonens undersøkelser var
derimot kun opptatt av noen få utvalgte aspekter av det helhetlige komplekse bildet – og også
aspekter som ikke hadde noe med saken å gjøre. Når de velger å se bort fra viktige momenter
knyttet til nøytralitetsspørsmålet, er det klart at kommisjonens eventuelle resultat ville
presentere et forvridd bilde av de faktiske hendelsene.
Det er betegnende at Granskningskommisjonen brukte all sin tid på å undersøke det som etter
sigende hadde pågått i all hemmelighet, som det da naturligvis ville være vanskelig å kunne
bevise ved hjelp av sikre skriftlige eller muntlige kilder, i stedet for å undersøke det som
309
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hadde foregått helt åpenlyst. Verdien i avgjørende bevis for slikt hemmelighold utgjorde
essensen i det Granskningskommisjonen søkte å finne svar på - som skulle endre den norske
opinionens oppfatning av det nye styret i landet. Det tyske overfallet, som ikke skjedde i
hemmelighet, ble ikke viet ett ord i kommisjonsmøtene, bortsett fra da det ble hevdet at
Tyskland var fullstendig folkerettslig berettiget til å agere militært, og at de faktisk var å
regne som ofre for den britiske politikk. De vier heller ingen tanke til at operasjon
Weserübung også innebar en okkupasjon av Danmark, da de kun var fokusert på tanken om at
tyskerne kom Norge til unnsetning – og derfor kunne de se fullstendig bort fra Tyskernes
ekspansjonistiske atferd. Ei heller blir det nevnt at nedrustningen av militæret fant sted under
Quislings regjeringstid, ettersom dette ville gitt et mindre flatterende bilde av ham. De valgte
da heller å avgrense kommisjonsarbeidet fra og med Nygaardsvold kom til makten. Det
faktum at Granskningskommisjonen kun rettet søkelyset mot det som etter sigende skal ha
foregått i hemmelighet, uten å vie noe tid til det som har foregått helt åpenlyst, viser igjen de
konspirasjonsteoretiske forestillingene som var levende i Granskningskommisjonen. Det var
en svært ensidig undersøkelse, utført av mennesker som kun ønsket å granske materiale som
kunne støtte deres hypotese.

8.3 Uselvisk undersøkelse?
Under landssviksakene mot kommisjonsmedlemmene påsto de fleste medlemmene at det var
fedrelandets interesser som stod i sentrum for deres undersøkelser. Men at de arbeidet for
fedrelandet fremgår ikke av kommisjonens møteprotokoller. Medlemmene hevdet kanskje at
de arbeidet for Norges sak, men dette må egentlig forstås som deres personlige sak. Det å
hevde at de arbeidet for et større mål, løfter hele Granskningskommisjonens undersøkelse opp
til et annet nivå, hvor de fremstår som uselviske. Dette så vi i forrige kapittel med Aall, hvor
Emberland hevder i Konspiranoia (2011) at dette «gjør tilsynelatende
konspirasjonsteoretikeren mer objektiv og mindre personlig motivert.»310
Konspirasjonsteorier kan ofte forklares som en unnskyldning på hvorfor man personlig
opplever motgang, og medlemmene i Granskningskommisjonen klaget også ofte over deres
uholdbare situasjon, både i kommisjonsmøtene og i personlige brev. «Innenfor kretser, som
står i motsetning til bevegelsen NS, gjør den oppfatning seg gjeldende, at bevegelsen har gjort
seg skyldig i landsforrædersk [sic] forhold, dels også at den fremdeles gjør det», skrev Aall til
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Quisling i et brev i 1942. Dette var knyttet til tanken om at de gjennom å være medlemmer av
Nasjonal Samling ble stemplet som landsforrædere - en betegnelse de absolutt ikke kjente seg
igjen i. De opplevde sin situasjon som vanskelig fordi det norske folk ikke forsto at de nå
hadde det bedre med Nasjonal Samling ved roret og at det tidligere styret hadde bedratt dem.
Problemstillingen fremsatt i introduksjonen, om hvordan konspirasjonsteoretiske forestillinger
kom til uttrykk i kommisjonen, er blitt løst ved å se nærmere på enkeltmedlemmene. Det er
gjennom medlemmene vi får et innblikk i hvilke konspirasjonsteoretiske forestillinger de
brakte inn i kommisjonens arbeid, men også at de ikke nødvendigvis kollektivt besitter
samme verdensanskuelse. Det er ikke en nødvendig forutsetning å tro på det man undersøker,
eller hvert fall ikke alle aspekter av det, for å foreta en granskning av en hendelse eller
fenomen. Dette ser vi også i Granskningskommisjonen, hvor det overordnet virker som alle
mener det forelå et slett spill som måtte undersøkes, men ingen av medlemmene var like
helhjertelig opptatt av alle aspektene, som for eksempel jødespørsmålet, som det virker som
kun Neegaard Østbye, Aall og Hasle bringer med inn i diskusjonene. Ikke alle setter sin lit til
konspirasjonsteoriene rundt kongehuset, som Vagn Knudsen aldri uttaler seg om, men som
Fiane er svært ivrig forkjemper av. Det er selvsagt svært vanskelig å vite om
kommisjonsmedlemmene faktisk hadde tilbøyeligheter til andre konspirasjonsteorier enn dem
de nevner i kommisjonsmøtene, da det er vanskelig å få grep om medlemmenes egentlige
holdninger ut fra svært kjølige møtereferater. Men ved å se på hvem som setter i gang
diskusjoner rundt de forskjellige konspirasjonsteoriene, danner det seg et relativt godt bilde av
hvilke holdninger de individuelle medlemmene satt med, og det er tydelig at alle
medlemmene er fortapt i hvert fall ett eller flere aspekter ved undersøkelsen. Det er derimot
usikkert hva som ville skjedd dersom et kommisjonsmedlem definerte jødespørsmålet som
pølsevev, eller kongehus-teoriene som uinteressant sludder. Dette ville nok ikke skjedd, da vi
må gå ut fra at, likt som med vitnene kommisjonen innkalte til avhør, var det ikke slik at
kommisjonsmedlemmene nødvendigvis kunne uttale seg fritt i kommisjonsmøtene under de
rådende omstendighetene. Men helt overordnet må vi også gå ut fra at Aall neppe ville valgt
medlemmer med sterkt avvikende syn fra hans eget som medlemmer i sin kommisjon.
Det er klart at sammensetningen av medlemmene i kommisjonen førte til at visse fordommer
kom til å bli inkludert i arbeidet. Hvert medlem brakte inn sine fordommer og hadde allerede
utpekt seg sine syndebukker for å forklare forspillet til 9. april, enten det var jøder,
regjeringen, britene eller kongefamilien. Det faktum at alle kommisjonsmedlemmene også var
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medlemmer av Nasjonal Samling betyr at vi kan gå ut fra at de besatt en tilsvarende
verdensanskuelse. Det tyske synet på 9. april, som ble adaptert av Nasjonal Samling, ville
uunngåelig smitte over i denne kommisjonen. Konspirasjonsteoriene
Granskningskommisjonen fremmet virket for Aall nærmest som en lojalitetstest. Det tyske
overfallet var folkerettslig berettiget, og dermed basta. Dersom du ikke godtok denne
forklaringen, var du å regne som en motstander. Kommisjonsmøtene tar ofte dermed form
som et ekkokammer, men det var også åpent for uenigheter. Det oppstod flere diskusjoner,
særlig over Aalls bastante meninger som ofte ikke hadde rot i virkeligheten. Vagn Knudsen
og Aall barket ofte sammen, men som vi så i kommisjonsmøtet 11. desember 1943, hvor
Vagn Knudsen ikke er enig i Aalls hevdelser, må Vagn Knudsen til slutt forklare hvorfor han
har tatt standpunktet som nærmest en «djevelens advokat». Han sier at han faktisk tror på den
versjonen Aall legger frem, men at han «vil gjerne at vi skulle bevise det på en måte som gjør
det umulig for våre motstandere å motbevise det.»311 At han bruker uttrykket «motstanderne
våre» viser hvilket politisk ståsted han har i forhold til kommisjonens arbeid. Men dette
utsagnet kommer på slutten av en lengre diskusjon hvor Vagn Knudsen hevder det ikke
foreligger nok beviser for det Aall ville fremlegge, og det kan være at Vagn Knudsen rett og
slett var for feig til å si det han egentlig mente. Uselvisk er dermed ikke ordet man ville brukt
for å beskrive Granskningskommisjonen av 1943.
Det er usikkert hvilken holdning den tyske okkupantmakten hadde til kommisjonen. Som vi
har sett var ikke Terboven interessert i en undersøkelse, ettersom den tyske redegjørelsen av
hvordan invasjonen hadde foregått var en avgjort sak. Dessuten er det nok slik at han var klar
over at et eventuelt resultat fra Granskningskommisjonen ikke ville skille seg nevneverdig fra
deres fremstilling. Selv om det er mulig det finnes informasjon om dette i
Rikskommissariatets arkiver, har denne oppgaven måttet avgrense seg utenom de tyske
holdningene, og det faktum at det ikke var noen tyskere i kommisjonen har gjort det vanskelig
å vite hvordan tyskerne stilte seg til arbeidet.

8.4 Konspirasjonsteorier Granskningskommisjonen
undersøkte
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Møte i Granskningskommisjonen, referat fra 11. desember 1943, S-1162 Justisdepartementet,
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Granskningskommisjonen fremmet ikke bare én konspirasjonsteori som forklaring på hvorfor
den norske nøytraliteten gikk til spille grunnet styresmaktenes ukyndig og klønete
handlemåte. De fremmet flere konspirasjonsteorier, både begrensede og grandiose, som befant
seg på begge sider av en sannsynlighetsskala. De tre hovedaspektene
Granskningskommisjonen fremmet som grunner til at Norges nøytralitet gikk til spille var
sentrert rundt nøytralitetsspørsmålet, kongehusets rolle og den jødisk-frimureriske
verdenskonspirasjonen. Hovedkonspiratørene ble utpekt til å være Nygaardsvold-regjeringen,
kongeparet og jødene.

8.4.1 Nøytralitetsspørsmålet
I perioden fra krigsutbruddet til aprildagene i 1940 beveget de norske styresmaktene seg i et
spenningsfelt mellom Tyskland og Storbritannia. Hovedmålet var å holde Norge utenfor
krigen, men dette var vanskelig da landet var fullstendig avhengig av tilførsler utenfra og å
holde handelsflåten i virksomhet. Granskningskommisjonens undersøkelse av
nøytralitetsspørsmålet i tiden frem til 9. april kan defineres som den mest edruelige delen av
deres granskning. I den grad de her presenterer konspirasjonsteorier, må de forstås som
begrensende konspirasjonsteorier, da Granskningskommisjonen ikke virker å tro at
Rederiforbundet hadde veldig ambisiøse mål. Her handler det heller om at Norge førte en mer
fordelaktig politikk ovenfor Storbritannia. De teoriene Granskningskommisjonen fremmet når
det gjaldt den norske nøytraliteten var:
1, At norske styresmakter underholdt hemmelige avtaler med britene i tiden før 9. april, som
må forstås som et nøytralitetsbrudd. I dette aspektet ble også Rederiforbundet blandet inn.
2, Nøytralitetsvernet ble ikke tilstrekkelig opprettholdt av Nygaardsvold-regjeringen.
3, At den norske regjering flere ganger uttalte at de ikke ønsket å havne på «feil side i
krigen», og at dette beviser at de hadde brutt nøytraliteten og holdt denne kjensgjerning skjult
fra det norske folk.
Innenfor alle disse teoriene konkluderte kommisjonen med at Tyskland var folkerettslig
berettiget til å invadere Norge, og innenfor dette aspektet får Granskningskommisjonen delvis
rett i sine påstander. De har rett i at det forelå et press fra den norske regjering for å få i stand
en tonnasjeavtale med britene, men de tar feil når de påstår at dette var for å bringe Norge
under britisk makt. Avtalene handlet om forsyningsspørsmålet og presset fra britene var
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dessuten ikke til å motstå. Historiker Atle Thowsen påpeker dessuten at regjeringen ba
Rederiforbundet å gi inntrykk av at de stod som part i avtalen, for å unngå unødvendig
provokasjon mot Tyskland, og balansere dette innenfor grensen av det som ellers kunne
oppfattes som en ikke-nøytral handling. De har også rett i at regjeringen ofte uttalte i
hemmelige møter at de ikke måtte havne «på feil side i krigen». Her nevner Vagn Knudsen
med riktighet at dette kun representerte en uoffisiell holdning, som ikke kom til uttrykk i den
offentlige politikken. Dette virker som «en på forhånd fastlagt politikk» som Grimnes har
beskrevet det i ettertid, som først ville komme i spill dersom de ble trukket inn i krigen på
tysk side.312 Det er klart at demokratiske Norge og diktatoriske Tyskland ikke var naturlige
allierte, og de historiske båndene til England veide tyngre.
At det var et kappløp om Norge, som tyskerne vant, var også et viktig moment for
Granskningskommisjonen, da dette rettferdiggjorde tyskernes invasjon ved at de reddet Norge
ut av britenes klør. Dette har historikere i ettertid debattert, og Riste henviste til at dette er den
«tyske apologetiske historieskrivningen», og som Ohman-Nielsen hevdet var det faktisk kun
Hitler-Tyskland som hadde omfattende strategiske mål om et angrep på «hele Norge», mens
britene kun ønsket å sikre sentrale byer med tanke på malmdriften. Det som derimot skurrer
med Nygaardsvold-regjeringens diskusjon i perioden frem til 9. april er tanken om at dersom
de blir invadert av Tyskland, eller dersom de provoserer Tyskland til å handle militært, vil de
automatisk havne i krig med britene. Dette er underlig. Danmark kom jo ikke i krig mot
Storbritannia da de ble okkupert av tyskerne. Men det virker som Nygaardsvold-regjeringen
var redd for å bli utsatt for en blokade i Østsjøen, en slik blokade ble vurdert å kunne være
svært forsynings-kritisk for handelsleveranser til og fra Norge.
Når det gjelder tanken om at nøytralitetsvernet ikke ble tilstrekkelig opprettholdt, er det klart
at Nygaardsvold-regjeringen må ta sin del av ansvaret. Det er underlig at de selv ikke etter
presset fra nyttårsaften 1940 ikke foretok seg noe for å styrke nøytralitetsvernet. Men dette
går tilbake til Hundseid-regjeringens politikk om en årvåken utenrikstjeneste. Koht var ikke
årvåken nok, eller så visste han at Norge ikke hadde noe å stille med militært dersom de ble
invadert. Å velge å ikke gjøre noe synes i ettertid som det underligste og mest passive valget.

8.4.2 Kongehuset
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Granskningskommisjonen fremsatte to aspekter som bevis på at kongehuset hadde ført det
norske folk bak lyset. At kongen var en britisk agent som, i likhet med Nygaardsvoldregjeringen, hadde arbeidet for å bringe Norge under Storbritannias innflytelse, og at dronning
Maud var infertil, at prins Olav ikke var kongeparets sønn, og dermed heller ikke rettmessig
arving til den norske kronen.
Hvis vi definerte nøytralitetsspørsmålet som edruelig, er det mer rimelig å hevde at aspektene
knyttet til kongehuset beveger seg over mot det mer absurde på en sannsynlighetsskala. Som
vi så i kapittel fem er det svært lite sannsynlig at kong Haakon arbeidet som britisk agent, og
at dette var en rolle Granskningskommisjonen tilla ham grunnet hans mange britiske
kontakter. Disse kontaktene var ikke et mystisk trekk ved kong Haakons liv, han var inngiftet
i den britiske kongefamilien og hadde flere britiske venner. At han skal ha opptrådd mer
fordelaktig ovenfor den britiske legasjonen kan forklares ved at det er klart at kongen nok
ville brukt de kontaktene han hadde i den britiske øvrigheten for å forsøke å orientere seg om
de alliertes planer for en eventuell skandinavisk operasjon. Dette særlig i en periode hvor
oppmerksomheten til de norske styresmaktene var fullstendig rettet mot britenes eventuelle
planer. Det Granskningskommisjonen ikke nevner, eller kanskje ikke var klar over, var at
kongen også brukte også disse kontaktene for å søke å avverge aksjoner mot norsk territorium
og dermed opprettholde den norske nøytraliteten.
Aspektet med dronning Mauds fertilitet var et underlig moment ved
Granskningskommisjonens arbeid. At et faghistorisk prosjekt var så opptatt av en dronnings
produksjonsevne er betegnende for deres egentlige hensikt. Det er derimot svært forståelig at
dette var et aspekt kommisjonen valgte å inkludere i sin undersøkelse, når vi vet at
granskningen uoffisielt hadde et propagandistisk øyemed. Dersom de kunne bevise at
kongefamilien hadde løyet for det norske folk, at prinsen ikke var sønn av kongen, og at
arverekken dermed var brutt, ville det vært et propagandakupp for Nasjonal Samling. Selv om
Granskningskommisjonen satte ryktene inn i en systematisk undersøkelse, klarte de ikke å
finne belegg for sine påstander. Dronning Mauds fertilitet har vært heftig diskutert i en
årrekke, og fortsetter å være det den dag i dag. Senest i 2004 blusset debatten opp igjen ved
utgivelsen av Tor Bomann-Larsens femte bind i verket Haakon og Maud, Folket. Her hevdet
han at dronning Maud ble kunstig inseminert, men dette faktumet ble tilbakevist av flere
historikere, blant annet av Bodil Katarina Nævdal, som hevder det ikke finnes håndfaste bevis
for at Maud og Haakon ikke var Olavs biologiske foreldre.
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8.4.3 Jødene og frimurerne
Når det gjelder jødene og frimurernes innflytelse på forspillet til det tyske overfallet, har man
ankommet det absurde nivået på sannsynlighetskalaen, og vi har beveget oss fra de
begrensede konspirasjonsteoriene inn i de mer grandiose. Jødene skulle etter sigende være
innblandet i alle aspekter av forspillet til 9. april. Dette er en stor konspirasjonsteori med en
verdensomspennende karakter som ønsker å forkaste det bestående samfunn. Det må derimot
påpekes at jødene aldri fikk en stor rolle i kommisjonens undersøkelser, og denne
verdenskonspirasjonen ble ikke tillagt skylden for at Norge ble dratt med i krigen. Dette
aspektet kommer mest til syne gjennom mindre bemerkninger, for å beskrive en aktør eller
som «skjellsord». Men som tidligere nevnt, viser bare det faktum at dette ble satt på
dagsordenen hvilke forestillinger kommisjonen hadde. Om kommisjonsmedlemmene virkelig
trodde på en slik verdenskonspirasjon, eller om de opportunistisk så dens mobiliseringskraft,
er usikkert – men det virker sannsynlig at blant annet Neegaard Østby var fullstendig oppslukt
av denne tankegangen, og ønsket å forklare problemstillingene som «jødenes skyld», og at de
øvrige medlemmene samtykket stilltiende til at hun foretok undersøkelser rundt dette
momentet.

8.5 Formålsspørsmålene
Hvis vi så vender tilbake til formålene Granskningskommisjonen satte seg for sine
undersøkelser blir det igjen tydelig at de var svært ensidige i sine undersøkelser.
«Kommisjonen har som mandat å fremskaffe materiale til belysning av følgende spørsmål:
1. Var det det norske folks vilje at Norge i den verdenskrig som brøt ut i 1939 skulle
opprettholde rettslig og faktisk nøytral stilling?
Så fremt svaret bekreftes:
2. Lot det statsstyre som Norge hadde i tidsrommet fra krigsutbruddet til
okkupasjonen våren 1940 det norske folk anta at Norge fulgte folkerettens regler
for en nøytral stats rettigheter og forpliktelser?
3. Fulgte i virkeligheten det statsstyre som Norge den gang hadde disse
rettsregler?»313
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Det er tydelig ved studiet av Granskningskommisjonens møtereferater at det første
formålsspørsmålet aldri var oppe til diskusjon under kommisjonsmøtene. Dette er kanskje
grunnet spørsmålets opplagte karakter. Hvem ville vel svart at det faktisk ikke var det norske
folks vilje at landet skulle følge juridiske regler og ikke bli dratt med i krigen, men at de
heller ville at regjeringen skulle opptre rettsstridig og sørge for en okkupasjon av en fremmed
makt? Det ble hevdet i kommisjonens første møte at dersom det første formålsspørsmålet ble
bekreftet skulle de gå videre til å undersøke de to øvrige spørsmålene. Det første
formålsspørsmålet er så opplagt at det virker bortkastet og tåpelig i det hele tatt å stille det.
Men grunnen til at Granskningskommisjonen i det hele tatt stiller spørsmålet er for å kunne
legitimere at de fremmet det norske folks sak og ikke sin egen agenda. Spørsmålet blir kun
bekreftet i kommisjonens første møte uten videre diskusjon, og dermed var det å regne som
fastslått – at det var fedrelandets interesser som stod bak de videre undersøkelsene
kommisjonen foretok.
I kommisjonsmøtene blir formålsspørsmål to og tre forklart gjennom konspirasjonsteoretiske
fortolkningsmetoder, og kommisjonens medlemmer vil kunne hevde at de har funnet belegg
for at de norske styresmaktene lurte det norske folk til å anta at de faktisk fulgte en
nøytralitetspolitikk og at de fulgte rettsreglene. Det er jo ikke vanskelig å komme til denne
slutningen som Granskningskommisjonen gjør i kommisjonsmøtene når man blander inn
konspirasjonsteorier i regnestykket. Formålsspørsmål to stiller spørsmålet om regjeringen lot
det norske folk «anta at Norge fulgte folkerettens regler for en nøytral stats rettigheter og
forpliktelser?». Regjeringen gjorde det de kunne for å holde Norge utenfor krigen, og selv om
det er visse punkter de kan kritiseres på, kan de ikke kritiseres for å ha brakt krigen til Norge,
da de ikke har gjort noe som har ledet tyskerne nordover. Det sørget tyskerne for ved sine
ekspansjonistiske planer.

8.6 Sammenfatning
I introduksjonen til denne oppgaven stilte jeg spørsmålet om på hvilken måte
konspirasjonsteoretiske forestillinger kom til uttrykk i Granskningskommisjonens arbeid.
Undersøkelsene i oppgaven har vist at kommisjonen fremmet konspirasjonsteoretiske
forestillinger i alle aspekter ved sin undersøkelse, enten det var ved en sammensvergelse fra
kongehuset eller at jøder var involvert. Det har vært en ulik grad av overbevisning blant
medlemmene, hvor det er tydelig at ingen av medlemmene var fullstendig overbevist av alle
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konspirasjonsteoriene. Selv om kommisjonen ikke klarte å fullføre sitt arbeid og levere en
ferdig rapport, kan jeg med materialet jeg har hatt til rådighet konkludere med at
Granskningskommisjonen fremmet flere konspirasjonsteorier, men at de aldri rakk å
presentere disse for offentligheten.
Granskningskommisjonen virker svært bevisst på den mobiliserende kraften til materialet de
eventuelt skulle publisere, og de bruker i stor grad konspirasjonsteoretiske verdensanskuelser
og fiendebilder for å bevise sine hypoteser. Kommisjonen hadde både en offisiell og en
uoffisiell side, og det er i den uoffisielle delen vi finner dens egentlige hensikter med arbeidet.
Kommisjonen ble ikke nedsatt for å være et historisk-vitenskapelig prosjekt med ren objektiv
hensikt, slik det ble påstått, men for å understøtte Nasjonal samlings propagandavirksomhet.
Det faktum at kommisjonen sprang ut fra Nasjonal Samling betyr at de må ha vært påvirket av
den konspirasjonsteoretiske verdensanskuelsen deres ideologi fremmet. Konspirasjonsteorier
og totalitære bevegelser har flere likhetstrekk, da totalitære ideologier ofte forutsetter tanken
om et «oss» mot et «dem», og de fremmer ofte tanken om at noen har konspirert og dermed
skapt den grusomheten man lever i. Det er derfor ikke rart at Granskningskommisjonen var
gjennomsyret av konspirasjonsteoretiske forestillinger.
Granskningskommisjonen kan også forstås som et ledd i den selvstendighetslinjen Quisling
var svært opptatt av fra 1942 – hvor han ønsket å bryte ut fra å være en marionett under tysk
styre, til å bli et nasjonalt selvstendig NS-styre. Kommisjonen skulle finne beviser som støttet
Nasjonal Samlings sak, og dermed hjelpe til med å vinne det norske folk over på deres side.
Alle konspirasjonsteoretiske forestillingene Granskningskommisjonen fremmet skulle sverte
det tidligere styre, øke legitimiteten til NS, og demme opp for engelskvennligheten i den
norske befolkningen. Kommisjonens hensikt var altså avledet fra Nasjonal Samlings behov.
Dersom de lyktes med sitt foretagende mente de dette kunne svingt opposisjonens pendel mer
i favør av Nasjonal Samling, og dermed gjort Quisling og det tyske styret mer populære – og
styringen av landet lettere i krigsårene. Her viser et annet trekk ved konspirasjonsteoretikere
seg, og det er følelsen av å kunne innlemme andre i en stor hemmelighet. Vi kan gå ut fra at
dette må ha føltes svært tilfredsstillende, og veide nok tungt i arbeidet deres. De påla seg selv
en munnkurv, fordi de nok forsto at dersom det norske folk fikk nyss i undersøkelsen deres
før den var klar til å presenteres, ville de ikke forstå dens egentlige mening, men kun oppfatte
den som propaganda fra NS, og da ville deres arbeid ha vært forgjeves.
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Granskningskommisjonen drev en svært ensidig undersøkelse, som uunngåelig ville
produsere et svært ensidig bilde av forspillet til 9. april. Men de kan ikke beskyldes for å ha
vært uintelligente eller irrasjonelle – de var faktisk til de grader overrasjonelle, uten at det må
tolkes i noen positiv forstand, men heller som enda et trekk ved deres konspirasjonsteoretiske
stil. De fremmet en rekke bevis, og tilla tilsynelatende meningsløse sammenhenger stor
viktighet. Det er tydelig at konspirasjonsteoriene de fremmet vokste på dem, helt til de så alle
gjerninger ut fra dette syn. Selv om de hadde rett i noen av sine påstander, førte deres
konspiratoriske kompass dem på ville veier. Derfor ble forspillet til 9. april inn i et mye større
system enn strengt talt nødvendig.
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