


Norge påverkades under 1930-talet 
av tre faktorer:

1. Finansiella åtstramningar

2. Pacifism

3. Gemensam nordisk neutralitet
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• 1939 började Norge bygga upp sin militära styrka

• Norges kontakter med Storbritannien var mycket 
viktiga för landet

• Några incidenter ägde rum inne på norskt territorial-
vatten 1939–1940 som hotade neutraliteten 
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ALTMARK – FEBRUARI 1940
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I februari 1940 var det tyska tankfartyget
Altmark på väg tillbaka till Tyskland med
299 brittiska krigsfångar ombord. Den 16
februari 1940 gick den brittiska jagaren
”Cossack” upp långsides med det mycket
större fartyget Altmark. Brittiska sjömän
bordade Altmark och befriade sjömännen.
Norge blev officiellt mycket upprörda över
detta uppenbara brott mot landets
neutralitet eftersom Altmark befann sig på
norskt territorialvatten vid tidpunkten för
bordningen. Britterna försvagade på detta
sätt Norges neutralitet. Hitler blev rasande.
Det som skulle ha blivit en propagandakupp
för Tyskland blev motsatsen. Inom några
dagar efter denna händelse hade han
beordrat en plan för en invasionen av
Norge...



TYSKLAND ELLER STORBRITANNIEN
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Den norska militära beredskapen hade
förbättrats mellan september 1939 till april
1940 vilket ökade landets förmåga att
kunna upprätthålla en eventuell blockad.
Norge hävdade hela tiden sin neutralitet.

Några incidenter i norskt territorialvatten
(speciellt Altmark-affären i Jøssingfjord),
innebar dock att Norge fick allt svårare att
hävda strikt neutralitet.

Rent ekonomiskt så hade neutralitets-
politiken lyckat väl. Norge hade lyckats
förhandla fram gynnsamma handelsavtal
både med både Storbritannien och
Tyskland, men det blev allt tydligare att
båda dessa länder hade ett strategiskt
intresse av att neka de andra tillträde till
Norge…



TYSK INVASION –VARFÖR?

• För att kontrollera Nordatlanten

• För att säkra isfria hamnar

• För att säkra järnmalmen från Sverige

• För att förhindra en brittisk/fransk 
invasion

• För att utvidga det germanska riket 

BRITTISK INVASION –VARFÖR?

• För att kunna överta den norska 
handelsflottan

• För att blockera Tyskland

• För att nå och kontrollera de svenska 
järnmalmsgruvorna

• För att avleda tyska styrkor från 
Frankrike 
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OPERATION WESERÜBUNG 
(TYSKLAND)

• Tysk invasion 8-9 april

• Landsättning av trupper i Oslo, 
Kristiansand, Bergen, Trondheim och 
Narvik

• Luftburen attack (fallskärmar) på de 
viktigaste norska flygfälten (Oslo och 
Stavanger) 

OPERATION WILFRED 
(STORBRITANNIEN)

• Engelsk-franska förhandlingar försenade 
den brittiska invasionen

• Dåligt väder (storm) försenade den 
brittiska flottan ännu mer

• Minor i norska vatten

• Landsättning av trupper i Narvik, 
Trondheim, Bergen och Stavanger 

…så vem kom först?
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